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E. MEMORIU GENERAL 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

 

 Denumirea lucrării:  Plan Urbanistic General al Municipiului                     
     Turda (cu introducerea condiţiilor) 
 

 Beneficiar:    Consiliul Local al Municipiului Turda 
 

 Proiectant:   S.C.EDITA S.R.L. Cluj Napoca 
 

 Data elaborării:   Noiembrie , 1999 
 

1.2. Obiectul lucrării 
 
 Planul Urbanistic General al Municipiului Turda, denumit în continuare P.U.G. 
Turda, constituie o documentaţie tehnică de urbanism prin care se stabilesc 
obiectivele , acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru municipiul Turda, judeţul Cluj, 
pentru perioada 1995 - 2012. 

P.U.G. Turda elaborează o analiză multicriterială a situaţiei existente, pe baza 
căreia propune orientarea politicilor de construire şi amenajare a teritoriului, în 
condiţiile respectării drepturilor de proprietate, promovării interesului public şi 
asigurării unei dezvoltări durabile, pe principii ecologice, a localităţii.  
 P.U.G. Turda se elaborează conform Legii nr. 50/1991 şi a anexelor acesteia, 
Legii nr . 18/1991 precum şi conform Regulamentului General de Urbanism, aprobat 
prin H.G. nr. 525/1996. 
 Între obiectivele P.U.G. Turda  menţionăm: 

 Reaşezarea localităţii în vatra ei firească, prin includerea în intravilanul 
existent a tuturor zonelor construite şi amenajate situate pe teritoriul 
administrativ al Municipiului  Turda, care au funcţiuni specifice 
intravilanului şi prezintă şanse reale de dezvoltare; 

 Adăugarea la intravilanul existent a suprafeţelor de teren necesare , pe 
perioada de valabilitate a P.U.G., pentru dezvoltarea funcţiunilor localităţii; 

 Materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţii pe baza 
propunerilor colectivităţii locale şi cu respectarea criteriilor pentru o 
dezvoltare durabilă; 

 Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate 
publică; 

 Stabilirea strategiilor de dezvoltare a activităţilor socio - economice pe baza 
scenariilor prospective de evoluţie a populaţiei. 

 

1.3. Surse documentare 

1.3.1. Lista documentaţiilor întocmite anterior P.U.G. 



 8 

 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.), Secţiunea I “Căi de 
Comunicaţie”, proiectant URBANPROIECT Bucureşti; 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) Cluj, proiectant  
INTERPROIECT Cluj Napoca; 

 Plan Urbanistic General  Turda, etapa I , proiectant Institut Proiect Cluj; 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Administrativ (P.A.T.A.) al Municipiului 
Turda, proiectant S.C.DARH S.R.L. Cluj Napoca. 

 Plan de lotizare cartier Primăverii Turda, proiectant NDGH SERV  S.R.L. 
Turda; 

 Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) str. Livezilor şi zonă de agrement, proiectant 

 Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) str. Clujului, proiectant NDGH SERV S.R.L. 
Turda; 

 Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Poiana Est, proiectant NDGH SERV S.R.L. 
Turda; 

 Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) locuinţe individuale Haţegului - Caragiale, 
proiectant NDGH SERV S.R.L.Turda; 

 Plan Urbanistic de Zonă Protejată (P.U.Z.P.) Băi Sărate şi Sărături - Ocna 
Veche Turda , proiectant S.C. FORUM S.R.L. Cluj Napoca; 

  Ulterior elaborării P.U.G. au mai fost întocmite o serie de studii şi 
proiecte care se referă în totalitate sau în parte şi la teritoriul municipiului Turda. În 
cadrul prezentei ediţii sunt introduse şi rezultatele consultării şi corelării  prevederilor 
cu cele ale următoarelor documentaţii: 

 Studiu de impact asupra mediului pentru obiectivul “Plan Urbanistic 
General al Municipiului Turda”, proiectant S.C. ECOTECH S.R.L. Satu 
Mare. 

 Strategii şi scenarii de dezvoltare – Optimizarea alimentării cu apă şi 
canalizării localităţilor urbane şi rurale din judeţul Cluj”, proiectant S.C. 
RAPIDPROIECT S.R.L. Tg. Mureş.  

 Studiu privind alimentarea cu apă a Câmpiei Transilvaniei, proiectant 
Facultatea de geografie a Universităţii Babeş – Bolyai, Cluj Napoca. 

 Plan de Amenajare a Teritoriului Interorăşenesc (P.A.T.I.O.) Turda – 
Câmpia Turzii, proiectant S.C. DARH S.R.L. 

  

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu 

P.U.G. 

 

 Evoluţia localităţii sub aspect istorico - cultural, etnografic, urbanistico - 
arhitectural, proiectant S.C.PODEX  CONSTRUCŢII S.R.L. Cluj Napoca; 

 Studiu de circulaţie în municipiul Turda, proiectant S.C.DARA S.R.L. Cluj 
Napoca; 

 Condiţii geografice, geotehnice şi hidrogeologice, proiectant Facultatea de 
Geografie, UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI, Cluj Napoca; 

 Cartarea fondului construit, proiectant NDGH SERV S.R.L. Turda; 

 Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, proiectant S.C. PODEX 
CONSTRUCŢII S.R.L. Cluj Napoca; 

 Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită, proiectant Centrul de 
Cercetare Ştiinţifică, Transfer Tehnologic şi Implementare Invenţii 
(CCSTTI), Departamentul Catedra de Arhitectură, Facultatea de 
Construcţii, UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  Cluj Napoca; 
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 Studiu privind condiţiile de viaţă, calitatea locuirii şi şomajul în municipiul 
Turda, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L., Institut de Ştiinţe 
Sociale, Sondaje, Marketing şi Publicitate, Cluj Napoca; 

 Studiu privind populaţia, resursele de muncă, populaţia activă şi mobilitatea 
populaţiei, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L. Cluj Napoca; 

 Studiu de fundamentare privind potenţialul economic al municipiului Turda 
şi modul de valorificare a acestuia, proiectant S.C.DARH S.R.L. Cluj 
Napoca. 

 

1.3.3. Alte surse de informaţii utilizate 
 

 Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 7 ianuarie 1992; 

 Date statistice curente provenite de la Direcţia Judeţeană de Statistică; 

 Inventarul bunurilor imobile aparţinând Domeniului Public din Municipiul 
Turda, sursă Primăria Municipiului Turda; 

 Chestionare completate de către agenţii economici din Municipiul Turda. 
 

1.3.4. Suportul topografic al lucrării 
 

 Plan cadastral sc. 1:25.000 furnizat de O.C.A.O.T.A. Cluj 

 Planuri topografice sc. 1: 10.000, ridicări 1973, furnizate de 
O.C.A.O.T.A.Cluj ; 

 Plan topografic al Municipiului Turda sc. 1:5.000, pus la dispoziţia 
proiectantului de către Serviciul de Urbanism al Consiliului Local al 
Municipiului Turda ; 

 Reambulări topografice, sc. 1:1.000, ridicate de S.C.NDGH SERV S.R.L. 
Turda în cadrul lucrării de cartare a fondului construit. 

 
 

2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

  2.1.Încadrarea în teritoriu 

2.1.1. Date privind evoluţia în timp a localităţii 
 Actualul municipiu Turda este amplasat pe locul anticei Potaissa, aşezare 
dacică ce a cunoscut o importantă dezvoltare în epoca romană. 
 Potaissa dacică nu a fost, potrivit documentaţiei arheologice actuale, o 
aşezare prea importantă şi a avut, în mod cert, un caracter pronunţat rural. 
 În schimb, Potaissa romană va deveni unul din principalele centre urbane ale 
provinciei Dacia.Transferarea aici, în anul 168, a Legiunii a V-a Macedonica va 
determina construirea impunătorului castru de pe Dealul Cetăţii şi va transforma 
localitatea într-un important centru economic, meşteşugăresc şi comercial. Alături de 
olărit, aici se dezvoltă ateliere de pietrărie şi de prelucrare a metalelor, agricultura şi 
viticultura. Probabil tot din această perioadă datează şi exploatarea sării pe teritoriul 
localităţii. 
 În acelaşi timp, în jurul oraşului s-au dezvoltat numeroase aşezări locuite de 
daco - romani, care practicau agricultura. 
 Turda Evului Mediu va renaşte în jurul exploatărilor de sare din vechile ocne 
romane. Pe lângă ţăranii băştinaşi, aici au fost aduşi colonişti din regiunile unde 
mineritul era mai dezvoltat, iar la “cetatea Turda” se afla un loc de vamă a sării. 
 Începând cu a doua jumătate a sec.al XIII-lea, în contextul dezvoltării 
voievodatului Transilvaniei, oraşul Turda, pe lângă rolul economic mereu în creştere, 
va primi şi o însemnată funcţie administrativă şi politică, ca loc de întrunire a 
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adunărilor obşteşti din Transilvania, numite “Congregaţii Generale”. Principii 
Transilvaniei, încă din sec.al XVI-lea îşi stabilesc la Turda una din reşedinţele lor, 
construind după 1560 o “curie princiară”, în care actualmente este adăpostit Muzeul 
de Istorie. 
 Una din temeliile prosperităţii economice a Turzii continuă să fie şi în acest 
timp exploatarea sării: salinele din Turda, alături de cele de la Ocna Sibiului, erau 
cele mai productive din acea vreme. Datorită importanţei economice a salinelor sale, 
în 1619 Turda Nouă primeşte privilegii nobiliare iar în 1631 le obţine şi vechiul oraş, 
cele două comunităţi contopindu-se în aşa numitul “târg nobil” (oppidum nobilium) 
Turda. 
 În perioada 1848  - 1918 oraşul Turda a cunoscut o evoluţie care s-a înscris 
pe de o parte în aceea general transilvăneană, iar pe de altă parte a fost determinată 
de situaţia lui politico - administrativă de reşedinţă a comitatului. 
 Din punct de vedere economic, oraşul a cunoscut trecerea lentă de la stadiul 
de centru meşteşugăresc şi agrar către acela al începuturilor producţiei de fabrică. 
Se practicau în special tăbăcăria, cojocăritul, olăritul. Alături de extracţia sării, 
înaintea primului război mondial mai funcţiona la Turda o fabrică de bere (monument 
istoric), una de gips, alta de celuloză, pentru ca în anul 1913 să fie înfiinţată fabrica 
de ciment. 
 În perioada interbelică, Turda cunoaşte o puternică dezvoltare industrială. La 
nivelul deceniului al patrulea funcţionau în Turda următoarele unităţi industriale: 2 
fabrici de ciocolată şi bomboane,1 de sodă caustică, acid clorhidric,etc.,1 de 
carbonat de calciu şi sare Glauber, 1 turnătorie de fier şi fabrică de maşini, 6 
tăbăcării, 1 fabrică de mobilă, 1 fabrică de ciment, 1 de var, 8 ateliere de obiecte de 
alabastru, 3 de vase ceramice, 1 de sticlărie, 1 de porţelan, 1 de cărămizi refractare 
şi gresie de coase, 1 fabrică de asfalt, etc. Se observă că dezvoltarea industrială 
este axată pe prelucrarea materiilor prime exploatate în Turda şi în apropiere: sare, 
calcar, argilă. 
 Aceste ramuri industriale s-au dezvoltat în continuare în perioada 1945 - 
1990, cu tehnologii adesea depăşite şi energofage, care au pus la un moment dat în 
pericol însăşi existenţa localităţii. 
 După 1990 producţia industrială a scăzut brusc la aproape jumătate şi chiar 
mai puţin în unele ramuri, generând şomajul cel mai ridicat din toate oraşele 
judeţului. 
 Privatizarea acestor întreprinderi se speră să conducă la un reviriment 
economic, menţinându-se însă problema socială a şomajului, care ar putea creşte în 
continuare ca urmare a retehnologizării. 

  

2.1.2. Elementele cadrului natural 
 

a)  Amplasarea geografică 
 Municipiul Turda este aşezat în culoarul depresionar al Arieşului inferior. Vatra 
oraşului se dezvoltă actualmente atât în lunca largă a Arieşului (cartierele Oprişani şi 
Poiana), cât şi pe afluenţii de stânga ai Arieşului : Valea Caldă şi Pârâul Racilor 
(Turda Nouă, cartierul Central). 
 Cartierele marginale sunt aşezate pe frunţile teraselor învecinate. 
 Depresiunea este limitată la vest de abruptul calcaros al culmii Sândului (794 
m), prelungire a munţilor Trascăului. La nord, depresiunea este închisă  de Dealul 
Feleacului, continuat spre sud de dealurile Turzii. Spre est, limita depresiunii Turda - 
Câmpia Turzii  este trasată de abruptul de pe malul stâng al Arieşului care formează 
marginea vestică a Câmpiei Transilvaniei. 

b)  Constituţia geologică 
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 Pe teritoriul municipiului Turda, la nord de râul Arieş, în cadrul depozitelor de 
argile marnoase, gresii şi tufuri dacitice, se impun masivele desare de la Băile 
Sărate, încorporate anticlinalului Turda - Ploscoş, precum şi masivul Ocnei sau 
Durgău, aparţinând structurii anticlinalului Mihai Viteazu - Valea Sărată. 
 În sudul Arieşului, depozitele sunt aluvionare, în luncă ele aparţinând 
Holocenului iar pe terase Cuaternarului. 
 În partea de sud - est a teritoriului precum şi pe valea Fâneaţa Vacilor se 
întâlnesc succesiv gresii cu marne nisipoase, conglomerate şi bancuri nisipoase. 

c)  Relieful 
 Geneza şi evoluţia morfologică strâns legată de constituţia geologică şi de 
condiţiile naturale din diferite epoci geologice au avut ca rezultat o morfologie variată 
a reliefului care poate fi descrisă , pe teritoriul municipiului, prin: 

 complexul interfluvial  dintre Arieş şi văile Sânduleşti, Racilor, Fâneaţa 
Vacilor, Valea Sărată (pârâul Sf. Ioan), Valea Florilor, având altitudini 
cuprinse între 400 - 460 m (Vf. Rotund 460 m, Porţile de Fier 453 m). Pe 
această suprafaţă de eroziune, compusă dintr-o serie de interfluvii, 
procesele geomorfologice actuale reduc permanent suprafaţa acestor 
interfluvii, aici fiind prezente numeroase ravene şi torenţi, precum şi câteva 
zone cu alunecări. 

 complexul versanţilor  , având expoziţii foarte variate şi pante cuprinse 
între 10 şi 30%. Procesele erozionale amintite mai sus, pe alocuri foarte 
active, pun în pericol noi suprafeţe agricole, care devin treptat 
neproductive. 

 complexul de vale  reprezentat de terasele fluviale ale Arieşului şi lunca 
propriu - zisă. Dintre cele 8 nivele altitudinale întâlnite aici, cele mai extinse 
sunt lunca, cu 1 - 5 m altitudine relativă, terasa a III-a cu 20 - 25 m, terasa 
a IV-a cu 40 - 45 m, pe malul drept, precum şi terasele superioare întâlnite 
pe malul stâng: terasa Viişoara, cu 75 -80 m, care apare în partea de vest a 
oraşului, în dealul Cetăţii şi se arcuieşte pe la nord până la Băile Sărate şi 
terasa a VIII-a , care porneşte de la extremitatea sudică a Dealului Turda 
Nord şi se extinde mai mult în vestul municipiului pe dealul Cetăţii. Un rest 
al acestei ultime terase se regăseşte în perimetrul liceului Agricol. 

 complexul microdepresionar  de eroziune de la Băile Sărate, localizat la 
contactul dintre culmea interfluvială a Dealului Turda Nord şi terasa 
Viişoara, având o formă ovală după configuraţia masivului de sare în care 
succesiv au sculptat atât Arieşul ( la formarea terasei Viişoara), cât şi 
pârâul Aluniş care a evacuat o mare cantitate de materiale. Au urmat 
procese de tasare şi prăbuşire după care peste masivul de sare s-au 
aşternut straturi de argilă nisipoasă care protejează masivul de sare şi 
determină acumularea apelor de infiltraţie în cuvetele lacustre. 

 
d)  Condiţii de amplasare a construcţiilor 

 Trăsăturile geomorfologice ale teritoriului municipiului Turda conduc la 
determinarea următoarelor areale cu favorabilitate de construire ridicată: 

 Zona de luncă, cu un grad ridicat de favorabilitate pentru amenajări 
urbanistice, respectând însă normele tehnice în vigoare privind gradul de 
compresibilitate al rocilor  (nisipuri, marno - argile). În acest perimetru pot fi 
extinse construcţiile  în cartierele Primăverii, Central, Turda Nouă şi la 
nivelul terasei de luncă (străzile Traian, Cetatea Romană, Horea, Cloşca, 
V.Alecsandri). 
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 Zona terasei Viişoara, cu un grad înalt de favorabilitate, prin caracterul de 
“bellevue”, dar şi prin stabilitatea terenului. Cuprinde  Castrul Roman, 
Dealul Turda Sud, Turda Nouă. 

 Zona complexului microdepresionar “Băile Sărate” este favorabilă 
amenajărilor urbane prin topoclimatul depresionar şi prin “bellevue” dar 
realizarea de construcţii este limitată datorită fenomenului de tasare şi 
disoluţie, diapirul fiind “la zi”. 

 Zonele cu favorabilitate redusă sau cu risc sunt reprezentate de arealele 
versanţilor în cuestă şi zonele inundabile, nerecomandate a fi cuprinse 
înprogramele de construcţii. Acestea sunt:cartierul Oprişani, între str. 
Aviatorilor şi Constructorilor, cartierul Poiana între str. Păcii şi Arieş, 
arealele stradale N.Vlahuţă - Dealul Viilor, străzile Vânători – Dorobanţi - 
Călăraşi şi Salinelor – Agriculturii,. 

 Din punct de vedere al condiţiilor de fundare se delimitează următoarele zone: 

I1. Zona luncii Arieşului şi a văii Racilor oferă cele mai bune condiţii pentru 
construcţii. În această zonă se poate funda direct în pătura de depozite 
aluvionare (nisip, pietriş şi bolovăniş) cu grosimi variabile. În această zonă nu 
sunt restricţii privind regimul de  înălţime a clădirilor. Se va avea însă în 
vedere că, în cazul depozitelor aluvionare pot apare, lenticular, orizonturi de 
nisipuri prăfoase, praf - argiloase, afânate, cu grosimi de 1 - 2,5 m, care 
necesită un tratament adecvat.Apele subterane prezintă o agresivitate 
sulfatică foarte slabă şi o agresivitate carbonică foarte slabă. 

I2.Zona corespunzătoare conurilor de dejecţie şi glacisurilor proluviale. Aici, 
datorită funcţionarii lor în regim torenţial, întâlnim frecvente alternanţe de 
nisipuri, pietrişuri, rar bolovănişuri, cu argile prăfoase, prafuri şi nisipuri 
prăfoase, cu grad mare de compresibilitate. Amplasarea de construcţii şi 
regimul de înălţime se vor stabili după efectuarea studiilor geologice 
prealabile. 

I3. Zona corespunzătoare platourilor de terase mijlocii şi înalte care, prin 
cuvertura de depozite aluvionare fosilizate, uneori cu o grosime de zeci de 
metri, pot suporta construcţii cu regimuri de înălţime diferite. Dispunerea 
acestor cuverturi aluvionare peste argile şi marne cu comportament geotehnic 
diferit necesită studii geotehnice corespunzătoare pentru fiecare construcţie.  

II4. Zone de glacisuri coluvio - proluvio - deluviale, cu frecvente procese de 
eroziune torenţială şi alunecări de teren ce afectează atât cuvertura de 
distrucţie, cât şi roca în loc. Situate spre baza terenurilor în pantă, în aceste 
areale vom găsi frecvent un amestec de argile remaniate, materiale fin - 
prăfoase, argilo - prăfoase, nisipuri şi rar prundişuri, într-o dispunere haotică. 
 Stratificarea lor, ce nu prezintă o continuitate evidentă, face ca apa 
freatică să capete caracter lenticular, cu frecvente apariţii de izvoare şi zone 
de înmlăştinire. 
 Aceste zone oferă condiţii de amplasare pentru construcţii uşoare (P + 
1), numai cu studii geotehnice prealabile. 

II5. Zone în care prezenţa argilelor contractile şi a sâmburelui de sare din 
cutele diapire nu oferă condiţii bune pentru amplasarea de construcţii. În 
aceste zone, datorită unei circulaţii haotice a apelor de infiltraţie  pot să apară 
reactivări ale alunecărilor de teren pe suprafeţe mari. Acolo unde sarea este 
aproape de suprafaţă pot apare procese de tasări şi prăbuşiri. 
 Acest areal este impropriu construcţiilor, singurele construcţii admise 
fiind cele cu suprafaţă portantă mare şi greutate mică.Se preferă construcţiile 
de lemn. 
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e)  Clima 
 Prin poziţia sa geografică, municipiul Turda se încadrează în zona cu cel mai 
cald climat din judeţ.  Temperatura medie anuală se situează în jurul a 9

o
 C, ca 

urmare a adăpostirii cauzate de culmile muntoase apropiate. 
 Climatul de adăpost din culoarul depresionar ce cantonează localitatea se 
caracterizează printr-o temperatură mai ridicată a aerului, nebulozitate şi o cantitate 
de precipitaţii mai redusă (doar 500 - 550 mm anual). 
 O caracteristică importantă a climatului din zona Turda - Câmpia Turzii este 
prezenţa foehnului, cu frecvenţa anuală de 42 de zile. Foehnul are consecinţe 
asupra temperaturii aerului, ridicând media lunară între lunile octombrie - martie şi 
coborând-o în lunile de vară. 
 Tot datorită foehnului, zilele cu umezeală relativ scăzută sunt mai frecvente ca 
şi cele senine, climatul în întregul culoar Arieş - Mureş fiind mult mai uscat 
comparativ cu zonele învecinate. 
 O particularitate importantă a climatului este dată de inversiunile de 
temperatură foarte frecvente (25 - 30% din zile vara şi 60 - 70% iarna). Având durata 
de 1-3 zile, dar chiar şi 10-15 zile consecutive, inversiunile provoacă formarea şi 
stagnarea ceţii care înglobează impurităţile emanate de întreprinderile industriale. 
“Smogul” se acumulează deasupra oraşului, în sezonul rece provocând frecvente 
îmbolnăviri în rândul populaţiei. În ciuda faptului că zona este cea mai caldă 
comparativ cu restul judeţului, în timpul inversiunilor temperatura scade puternic, mai 
ales iarna şi la începutul primăverii. 
 Viteza vântului este mai crescută pe direcţiile nord - vest şi nord, atingând 4 -6 
m/sec. în medie. 
 Viteza minimă apare pe direcţiile sud - est, est şi nord - est, cu numai 2 -3 
m/sec. Viteza maximă atinge 24 m/sec. în iulie şi coboară la 8 - 10 m/sec. toamna şi 
iarna. 
 Ceea ce caracterizează însă climatul Turzii este calmul atmosferic foarte 
frecvent (50 - 60% anual). Iarna, calmul depăşeşte frecvenţa de 70% din zile, iar 
vara coboară la 35 - 40% din zile. Acest apect este în dezavantajul localităţii, 
deoarece potenţialul de poluare este de 8 - 10 ori mai crescut decât în regiunile de 
şes, aerisite. 
 

f)  Resurse ale solului şi subsolului 
 În partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Turda predomină 
solurile fertile de tip cernoziomic  (levigate şi carbonatice) bogate în humus, cu 
reacţie slab acidă până la slab alcalină, permiţând cultivarea tuturor plantelor de 
cultură, inclusiv a celor tehnice (sfeclă de zahăr, cânepă, tutun) şi a viţei de vie. 
 În lunca Arieşului predomină solurile mult mai fertile comparativ cu cele din 
nordul teritoriului, majoritatea celor de aici fiind soluri aluvionare, humifere, slab 
alcaline şi lutoase, iar pe terasele Arieşului cele brune humifere, slab acide şi 
lutoase. Aici se poate cultiva cel mai bogat sortiment de plante, inclusiv legumele. 
 Faţă de media fertilităţii terenurilor arabile din judeţul Cluj, apreciată la 29 de 
puncte solurile din partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Turda 
sunt apreciate la 28 de puncte în medie,iar cele din luncă şi terase la 48 de puncte, 
mult peste media judeţului, ele făcând parte din cea mai fertilă zonă a judeţului 
Cluj.Trebuie însă menţionat că media fertilităţii pe ţară este de 54 de puncte. 
 Resursele subsolului de pe teritoriul administrativ al municipiului Turda sunt: 

 zăcămintele de sare din zona vechilor saline , a căror rezervă geologică se 
cifrează la 177 000 000 tone; 

 zăcământul de argilă din cariere Turda, legată prin calea ferată îngustă de 
fabrica de ciment. Rezervele sunt estimate la 30 000 000 tone; 
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 Balastul din lunca Arieşului, exploatat temporar doar în cariera Poiana 
(până în 1998); 

 Se remarcă faptul că majoritatea resurselor de materii prime ale industriei 
turdene se află pe teritoriul comunelor învecinate: 

 Calcarul din cariera Sănduleşti, folosit la fabricarea cimentului a varului şi în 
industria chimică. Rezerva de calcar este estimată la 300 000 000 tone. 

 Gipsul din cariera de la Cheia, comuna Mihai Viteazu, folosit la fabricarea 
cimentului şi ipsosului. Rezerva este estimată la cca.       28 000 000 tone. 

 Balastierele de la Moldoveneşti, Corneşti şi Mihai Viteazu, dintre care 
ultimele două sunt în prezent închise. 

 Pe teritoriul administrativ al municipiului Turda există două zone naturale cu 
valoare deosebită, declarate zone protejate: 

 Băile Sărate Turda , situate pe un platou deasupra oraşului (50 - 60 m 
diferenţă de nivel). Pe lângă microclimatul ferit de vânturi, cu grad de 
insolaţie ridicat şi temperatura medie anuală de asemenea ridicată, 
valoarea principală a zonei constă în existenţa lacurilor sărate care conţin 
ape şi nămoluri cu proprietăţi terapeutice deosebite, omologate din acest 
punct de vedere. 

 Salinele Turda, constituite dintr-un complex subterancu cavităţi de mari 
dimensiuni, legate prin galerii de acces stabile şi din 6 lacuri formate în 
exploatările vechi prăbuşite. 

 Valoarea zonei constă în microclimatul constant din interiorul cavităţilor 
subterane care poate asigura condiţii deosebite de tratamental unor afecţiuni 
respiratorii, prin aerosoli salini, precum şi în potenţialul balneo - turistic considerabil 
dat şi de ineditul peisajului subteran impresionant din vechile ocne de sare. 
 Ambele zone sunt valoroase şi din punct de vedere ştiinţific, prin existenţa 
unor plante din specii halofite, unele fiind relicte. 

 

2.1.3. Relaţii în teritoriu 
 

a)  Funcţiunile localităţii 
 Municipiul Turda este unul din cele 6 oraşe, dintre care 3 municipii ale 
judeţului Cluj şi are o economie relativ complexă, având ca funcţiuni predominante 
funcţiunile industriale, urmate de cele agricole şi agroindustriale şi mai puţin de 
servicii şi funcţiunile turistice. 
 Principalul nucleu al dezvoltării economice a Turzii l-au constituit ocnele de 
sare exploatate încă din timpul stăpânirii romane şi care vor continua să joace un rol 
economic dominant în cursul Evului Mediu. 
 Odată cu creşterea economică, începând din a doua jumătate a sec. al XIII-
lea, în contextul dezvoltării voievodatului Transilvaniei, oraşul Turda va primi şi o 
însemnată funcţie administrativă şi politică, ca loc de întrunire a adunărilor obşteşti 
din Transilvania (Congregaţii generale) iar apoi al Dietelor din 1542,1557 şi 1568. 
 Actualului profil industrial al economiei turdene i se pun bazele în a doua 
jumătate a sec. al XIX-lea, prin activităţi meşteşugăreşti legate de prelucrarea pieilor, 
fierărie, tâmplărie, olărie, etc. Înaintea primului război mondial mai funcţiona la Turda 
o fabrică de bere, una de gips, alta de celuloză, pentru ca în anul 1913 să fie 
înfiinţată fabrica de ciment. 
 În prezent, industria materialelor de construcţie reprezintă 33,3% din totalul 
producţiei industriale, industria chimică 20,1%, industria sticlăriei şi porţelanului 
19,5%, aceste ramuri dominând economia localităţii. 
 În afara datelor rezultate din statistici este important de sesizat cum este 
percepută funcţiunea municipiului Turda de către cetăţenii acestuia. Sondajul de 
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opinie efectuat de S.C. METROMEDIA - TRANSILVANIA S.R.L. revelă faptul că 
Turda este considerată un oraş industrial de 83% din populaţie şi financiar - bancar 
de 66% şi respectiv 76%, în timp ce funcţiunea turistică şi cea culturală sunt 
apreciate ca prezente în mică măsură sau deloc  de către 66% şi respectiv 81% din 
populaţie. 

b)  Poziţia localităţii în cadrul judeţului Cluj 
 Municipiul Turda este amplasat în partea de sud a judeţului Cluj.Teritoriul său 
administrativ se învecinează cu teritoriul oraşului Câmpia Turzii la sud - est şi cu 
teritoriile comunelor Călăraşi, Mihai Viteazu, Sănduleşti, Tureni, Ploscoş şi Viişoara. 

Amplasarea municipiului Turda de-a lungul celei mai importante artere de 
circulaţie a României - DN 1 - E 60 - asociată cu  accesul la alte două drumuri 
naţionale, DN 15 şi DN 75 , are o deosebită importanţă pentru localitate, asigurându-
I legături rutiere foarte buneatât cu municipiul Cluj - Napoca, reşedinţa de judeţ, cât 
şi cu reşedinţele judeţelor învecinate Alba şi Mureş, respectiv cu municipiile Alba 
Iulia şi Tg. Mureş. 
 În schimb, Turda nu este bine integrată în reţeaua de căi ferate, fiind situată la 
capătul unei derivaţiidin linia CF 300, derivaţie utilizată numai pentru transportul de 
marfă. 
 Deasemenea există o legătură CF îngustă între Turda şi zona montană 
Câmpeni - Abrud. 

c)  Ordinul de mărime al localităţii 
 Municipiul Turda este al doilea ca mărime în judeţul Cluj, după reşedinţa de 
judeţ, din punct de vedere al numărului populaţiei, care reprezintă 8,31% din 
populaţia totală a judeţului şi 14,57% din populaţia urbană a acestuia. 
 Ca suprafaţă, teritoriul administrativ al municipiului Turda reprezintă numai 
1,37% din teritoriul judeţean, dar producţia agricolă reprezintă10,15% la grâu şi 
secară, 3,73% la porumb, 4,47% la legume, 9,09% la plante furajere faţă de 
producţia întregului judeţ, situând astfel Turda pe primul loc în judeţ la cereale şi 
legume şi pe locul 2 la porumb şi plante furajere. 
 În acelaşi timp, producţia industrială a Turzii reprezenta în anul 1992 , 8,74% 
din totalul producţiei industriale a judeţului, ceea ce o aşează abia pe locul 4 în 
cadrul acestuia. 

d)  Rolul localităţii în raport cu localităţile învecinate 
 Municipiul Turda, oraşul Câmpia Turzii şi comunele învecinate Mihai Viteazu 
şi Viişoara constituie un nucleu de concentrare a populaţiei emigrate din zona 
montană, de pe o arie care se întinde până în zona Băişoara - Iara. Mai departe, 
emigrarea se orientează în direcţie opusă, spre Câmpeni. În perioada 1966 - 1992, 
forţa de atracţie a oraşului Câmpeni a diminuat, acesta intrând la rândul său în raza 
de influenţă a minicipiului Turda. 
 Pe lângă imigraţia pe care o generează, Turda este şi un important centru de 
atracţie a forţei de muncă din zona de influenţă apropiată, având un indice de 
navetism foarte ridicat: astfel, în 1989 gravitau pentru muncă zilnică spre Turda, prin 
navetism, 5 028 persoane, în timp ce “ieşirile” de aceeaşi factură se ridicau la 1 322 
persoane, cifre care reprezintă aproape un sfert din populaţia activă a localităţii. 

Deasemenea se mai poate constata că municipiul Turda are relaţii de 
cooperare deosebit de strânse cu localităţile învecinate şi din zona de influenţă nu 
numai în ceea ce priveşte pendularea forţei de muncă dar şi în privinţa dotărilor 
tehnico - edilitare. În realitate, asistăm la constituirea unui adevărat sistem de 
localităţi pe valea Arieşului, între Moldoveneşti şi Câmpia Turzii sau chiar Luna. 

O problemă importantă, legată de rolul municipiului Turda în raport cu 
localităţile învecinate este reprezentată de posibilul rol administrativ al localităţii, prin 
reînfiinţarea judeţului Turda, municipiul fiind una din fostele capitale de judeţ. 
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e)  Folosinţa teritoriului administrativ 
Teritoriul administrativ al municipiului Turda însumează 9.156 ha, 

reprezentând cca.1,4% din suprafaţa judeţului Cluj. 
 În cadrul acestei suprafeţe totale, terenurile agricole ocupă 7.553 ha, 
reprezentând 1,6% din agricolul judeţului şi 82,5% din suprafaţa totală administrată 
de municipiul Turda. 
 Faţă de 68,9% cât reprezintă raportul mediu între suprafaţa agricolă şi cea 
totală a judeţului Cluj, Turda iese în evidenţă printr-o pondere mult mai mare a 
agricolului. 
 În cadrul suprafeţelor agricole, categoriile de folosinţă sunt răspândite diferit în 
Turda faţă de judeţ în medie. Se observă un avantaj considerabil al arabilului şi viilor 
în detrimentul păşunilor, al fâneţelor şi într-o mai mică măsură, al livezilor. 

Pădurile, foarte slab răspândite, reprezintă doar 1,8% din suprafaţa totală, în 
schimb existenţa râului Arieş, a amenajărilor piscicole, a reţelei de drumuri din 
teritoriu, precum şi suprafaţa importantă ocupată de intravilanul municipiului conduc 
la ponderi aproape duble pentru ape, drumuri şi construcţii. 
 Deasemenea, suprafaţa terenurilor neproductive , totalizând 245 ha, 
constituie o categorie cu răspândire aproape dublă comparativ cu media judeţului. 
Este urmarea unor eroziuni de adâncime care au scos din circuitul agricol porţiuni 
însemnate din păşunile naturale, a suprafeţelor înmlăştinite şi sărăturate, la care se 
adaugă unele suprafeţe de nisipuri şi pietrişuri din albia râului Arieş. 

f)  Organizarea circulaţiei şi transporturilor 
 În teritoriul administrativ al municipiului Turda reţeaua de drumuri publice este 
formată din drumuri naţionale, judeţene şi comunale. Reţeaua are o configuraţie 
radială, dinspre municipiu înspre localităţile învecinate şi prezintă o densitate mai 
mare în sectoarele nord - vest, sud - vest şi sud. Această reţea este alcătuită din 
următoarele drumuri: 

 DN 1 - E 60, asigură legătura cu municipiul Cluj Napoca (reşedinţa de 
judeţ) pe direcţia nord - vest; 

 DN 1 - E 81, asigură legătura spre Alba Iulia şi Bucureşti, pe direcţia sud; 

 DN 1- VARIANTĂ, de asemenea spre Alba Iulia - Bucureşti, pe direcţia sud 
- sud - vest; 

 DN 75, asigură lagătura cu localităţile de pe valea Arieşului amonte de 
Turda (Buru - Câmpeni), prin DN 1 - VARIANTĂ; 

 DJ 107 L, pe direcţia vest, spre Petreştii de Jos - Lita; 

 DC 69, pe direcţia nord, spre Ploscoş; 

 DC 68 A, spre Bogata - Călăraşi, pe direcţia sud; 

 DN 15 - E60, pe direcţia est - sud - est, spre Câmpia Turzii şi Tg. Mureş. 
 În afara acestor drumuri de interes public, teritoriul administrativ al 
municipiului Turda este străbătut de o serie de drumuri de exploatare, în principal de 
interes agricol. 
 Deasemenea, municipiul Turda dispune şi de transport feroviar pentru marfă 
prin derivaţia de CF industrială a magistralei CF 300 precum şi pentru călători, pe 
linia CF îngustă Turda - Câmpeni. 

g)  Trupurile intravilanului 
 Intravilanul actual (OCOT, 1 ianuarie 1990) al municipiului Turda constituie o 
suprafaţă de 1878 ha, respectiv cca 14% din totalul teritoriului administrativ. Această 
suprafaţă este constituită într-un singur trup, reprezentând vatra principală a 
localităţii. 
 În afara acestui trup, în teritoriul administrativ al municipiului Turda se mai află 
o serie de perimetre construite, cuprinzând spaţii de producţie agricolă sau locuinţe, 
pentru care nu s-a delimitat un intravilan.  Acestea sunt: 



 17 

 Un teritoriu de cca. 6 ha, la nord - vest de vatra localităţii, de o parte şi de 
alta a principalei artere rutiere (DN 1 - E 60). Cuprinde fosta incintă CAP 
Turda Nouă şi o  serie de agenţi economici în construcţii noi sau 
reamenajate. Pentru acest teritoriu a fost întocmit P.U.Z., aprobat de 
Consiliul Local al municipiului Turda. 

 Un teritoriu de cca. 15 ha, reprezentând complexul de creştere a bovinelor 
aparţinând Agrocom S.A. Cluj, sucursala Mihai Viteazu, amplasat la 
extremitatea sudică a teritoriului administrativ, pe drumul spre localitatea 
Bogata. 

 Un teritoriu de cca 11 ha, reprezentând fermele Avicola S.A. Cluj, situate în 
partea de sud a teritoriului , în apropierea complexului de creştere a 
bovinelor, descris mai sus. 

 Incinta fostului CAP Unirea. 

 Incinta fostului CAP Poiana. 

 Un teritoriu de cca.6 ha, cuprinzând câteva locuinţe, incintele unor agenţi 
economici (S.C.Poiana Agroindustrială Turda), precum şi o zonă lotizată 
prin P.U.Z. aprobat, la extremitatea estică a cartierului Poiana. 

 Un teritoriu de cca. 20 ha, lotizat , pe care au început construcţiile de 
locuinţe. 

 Un teritoriu de aproape 100 ha, cuprinzând peste 100 locuinţe mai mult sau 
mai puţin grupate, cu caracteristici tipice rurale sau chiar locuinţe 
sezoniere, amplasate în partea de nord a teritoriului administrativ, unde 
alcătuiesc cătunele Hărcana, Sf. Ioan şi Petrilaca. 

 Deasemenea, limita intravilanului existent a fost depăşită în diferite porţiuni, 
prin extinderea zonelor construite, în special în prelungirea căilor de circulaţie. 
 
 
 

2.2. Potenţialul economic 
 

 Municipiul Turda  este un centru economic important al judeţului Cluj. 
Activitatea economică a municipiului se desfăşoară în 1 877 societăţi comerciale, din 
care 5 cu capital integral de stat, 24 cu capital mixt şi 1 848 cu capital privat. În 
tabelele anexate este prezentată lista principalilor agenţi economici şi câţiva dintre 
indicatorii caracteristici înregistraţi pe baza chestionarelor întocmite şi difuzate prin 
Primăria municipiului Turda şi completate de către agenţii economici respectivi în 
cursul anului 1995. 
 

2.2.1. Activităţi de tip industrial şi construcţii 

 
 Dintre ramurile industriale prezente în municipiul Turda, cea mai importantă 
este industria produselor din minerale nemetalice, reprezentată de 5 unităţi 
industriale mari, al căror capital social constituie 59% din totalul patrimoniului 
industrial al municipiului  şi a căror cifră de afaceri reprezintă mai mult de jumătate 
din totalul producţiei industriale. 
 În ultimii 5 ani este din ce în ce mai bine reprezentată industria alimentară 
care, cu un capital social echivalent cu numai7% din totalul industriei turdene , 
realizează o cifră de afaceri de cca. 18% faţă de total. 
 Industria chimică, deşi înregistrează un regres continuu după 1989, continuă 
să deţină o pondere importantă în economia municipiului , cu un capital social de 
cca. 13% şi o cifră de afaceri de 15%. 
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 Industria mijloacelor de transport reprezintă la rândul ei cca 4% din capitalul 
social industrial, realizând o cifră de afaceri care echivalează cu 7% din total, în timp 
ce industria maselor plastice realizează, pentru un capital social de cca. 12%, o cifră 
de afaceri de numai 3% din total. 
 Activitatea de construcţii, bazată pe producţia de prefabricate din beton s-a 
menţinut în această perioadă în cadrul a 5 agenţi economici mai importanţi care 
totalizează un capital social de cca. 5% şi o cifră de afaceri de cca. 6% din realizările 
întregii industrii turdene. Alături de aceştia s-a dezvoltat un mare număr de agenţi 
economici privaţi  cu profil de construcţii, în general întreprinderi mici. 
 Evoluţia activităţii unităţilor industriale din municipiul Turda poate fi analizată, 
în lipsa datelor economice directe, prin compararea numărului de salariaţi în 1995 
faţă de 1989. Se constată o diminuare a ponderii salariaţilor în special în industria 
prelucrării maselor plastice şi a produselor din minerale nemetalice, concomitent cu 
o deplasare a acesteia spre industria alimentară, textilă, a mobilei,etc. Chiar dacă în 
ansamblul economiei turdene ponderea acestora din urmă este încă foarte scăzută, 
este evidentă această tendinţă, cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte a 
agenţilor economici privaţi mici care au activităţi productive se orientează în aceeaşi 
direcţie. 
 Din punct de vedere al amplasamentului, activităţile legate de industria 
materiilor neferoase, cele mai multe fiind materiale de construcţie, sunt concentrate 
pe platforma industrială principală a localităţii - Zona Industrială Sud - tot aici fiind 
amplasate şi unele unităţi cu profil de construcţii şi de industrie chimică. Aceste 
activităţi industriale produc o mare cantitate de noxe,în special atmosferice, care 
determină în municipiul Turda un grad de poluare mult peste limitele admise, chiar şi 
în prezent, când activitatea lor se desfăşoară mult sub capacităţile tehnice instalate. 
 Spre deosebire de agenţii economici din industria “grea”, unităţile industriei 
alimentare sunt amplasate în mod nesistematic, unele dintre acestea găsindu-şi locul 
chiar pe platforma industrială principală, unde sunt expuse poluării, altele fiind risipite 
în zona de locuit a municipiului. 
 

2.2.2. Activităţi agricole 

 
 Activitatea agricolă ocupă un loc foarte important în economia municipiului 
Turda, chiar dacă acest lucru nu este evidenţiat de structura forţei de muncă 
ocupate, datorită faptului că o mare parte din această activitate este practicată ca o 
a doua ocupaţie de către locuitorii municipiului , în special cei care locuiesc în 
gospodării individuale. 
 În afara acestor mici producători, agricultura municipiului Turda constituie 
domeniul de activitate a două unităţi cu capital integral de stat: Centrul de Încercare 
a Soiurilor  şi Staţiunea de Cercetări Agricole Turda, precum şi a patru agenţi 
economici cu capital mixt: AGROCOM S.A. Cluj, sucursala Mihai Viteazu, 
AGROMEC S.A. Turda, AVICOLA S.A. Cluj şi S.C.  AGROINDUSTRIALĂ POIANA 
Turda. 
 Din situaţia fondului funciar pentru anul 1996 se evidenţiază faptul că sectorul 
particular deţine o pondere destul de redusă din totalul suprafeţei agricole precum şi 
la toate categoriile de folosinţă cu excepţia livezilor, acestea aflându-se în cea mai 
mare parte în intravilan. 
 Din punct de vedere al repartiţiei terenurilor agricole, se constată o 
preponderenţă a terenului arabil în partea de sud şi est a teritoriului administrativ, 
zone în care şi relieful favorizează această folosinţă.În cadrul terenului arabil, în 
partea de est a teritoriului, în zona cartierelor Poiana şi Oprişani, atât la sud cât şi la 
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nord de Arieş, s-a dezvoltat o zonă de culturi legumicole, Turda având de altfel note 
de bonitare dintre cele mai ridicate la toate culturile. 
 Partea nordică a teritoriului administrativ al municipiului Turda, având un relief 
mai accidentat, cu multe rupturi de pantă, este afectat în special fâneţelor şi 
păşunilor. Tot aici se dezvoltă livezile şi mai ales viile, profitând şi de expunerea 
sudică a versanţilor. 
 Cea mai mare parte a activităţii agricole se desfăşoară în afara intravilanului, 
agricultura Turzii având ca activitate principală culturile vegetale.  
 În ce priveşte creşterea animalelor, aceasta se desfăşoară în mare parte în 
gospodăriile populaţiei, respectiv în zona de locuit, ceea ce are implicaţii importante 
în modul de utilizare a terenului în intravilan. 
 În prezent, produsele agricole obţinute pe teritoriul municipiului Turda sunt 
doar în mică măsură prelucrate în cadrul industriei alimentare şi textile locale. 
Potenţialul agricol al localităţii ne îndreptăţeşte să considerăm că o reorientare a 
economiei Turzii către prelucrarea produselor agricole locale va putea asigura 
resorbţia forţei de muncă disponibilizate din industria grea, în acelaşi timp cu o 
dezvoltare durabilă a localităţii. 
 

2.2.3. Transporturi  
 
 Transporturile în municipiul turda se efectuează în totalitate  prin mijloace 
terestre de transport, neexistând condiţii şi amenajări pentru circulaţia navală 
(fluvială) sau aeriană. 
 Transporturile terestre se efectuează atât pe calea ferată cât şi rutier, dar 
ponderea pe cele două tipuri de transport este diferită.  
 Calea ferată în municipiul Turda se utilizează în principal pentru transportul de 
mărfuri şi în mult mai mică măsură pentru transportul de călători. Linia de cale ferată 
magistrală 300 are o staţie de călători în oraşul Câmpia Turzii, situată la cca. 6 km 
de municipiul Turda, de unde transportul de călători în municipiu  se face cu mijloace 
de transport în comun (autobuze). O altă staţie (haltă) se află în localitatea Valea 
Florilor, în apropierea cătunului Petrilaca, aparţinător Turzii, spre care accesul se 
poate face numai pietonal. 
 În afara acestei linii de cale ferată, electrificată, dublă, cu ecartament normal, 
în municipiul Turda, în zona platformei industriale principale, este situată staţia 
terminus a liniei de cale ferată îngustă Turda - Abrud, utilizată în prezent în special 
pentru călătorii de agrement. 
 Pentru transportul de mărfuri există o derivaţie a liniei magistrale 300 care 
traversează teritoriul administrativ al municipiului Turda prin sudul localităţii, 
pătrunzând în zona industrială unde se ramifică în mai multe direcţii, în incintele 
agenţilor economici, care au fiecare propria lor staţie de mărfuri,cu amenajările şi 
echipamentele aferente. 
 Mijloacele de transport feroviar de călători aparţin S.N.C.F.R., Regionala Cluj, 
ca şi derivaţia de C.F. , inclusiv staţia de triaj pentru transportul de mărfuri. Toate 
liniile C.F. de incintă, precum şi staţiile acestora, aparţin agenţilor economici 
respectivi. 
 Cea mai mare parte a circulaţiei de călători în afara localităţii se efectuează 
prin intermediul mijloacelor de transport rutiere (autobuze), prin societatea 
comercială S.C. Transarieş S.A. Aceasta dispune de o autogară amplasată 
impropriu în zona centrală a localităţii, de unde se asigură legăturile cu comunele 
învecinate şi cu comune aflate în zona de influenţă a municipiului Turda. 
 Transportul de călători în interiorul municipiului Turda şi legătura cu gara 
C.F.R. a oraşului Câmpia Turzii sunt asigurate de asemenea prin mijloace auto, de 
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către Regia Autonomă de Transport Local (R.A.T.L.) . Cele două unităţi economice 
deţineau  împreună în anul 1995 un număr de 65 autobuze. 
 Pentru transportul rutier de mărfuri există unitatea specializată 
S.C.Agrotransport S.A. 
 În afara acestora, municipiul Turda dispune de un număr important de agenţi 
economici mici care se ocupă cu transportul de mărfuri şi călători. În acelaşi timp, 
mărfurile de consum care nu sunt produse în municipiul Turda sunt aduse tot pe cale 
rutieră, de către agenţi economici care nu îşi au domiciliul pe teritoriul municipiului.  
 Principala zonă de depozitare în municipiul Turda este situată pe platforma 
industrială principală, la extremitatea de sud a acesteia, unde beneficiază de 
deservire rutieră şi feroviară. Pe lângă această zonă care a devenit deja tradiţională, 
unităţi de depozitare de mai mici dimensiuni se găsesc amplasate în interiorul zonei 
de locuit. 
 În general, activitatea de transporturi şi depozitare urmează o evoluţie 
paralelă cu activitatea industrială. Se constată o diminuare a ponderii numărului de 
salariaţi ocupaţi în transporturi, de la 6,9% în anul 1994 la 6% în 1995. 
 

  2.2.4. Turism  
 
 Serviciile de turism din municipiul Turda sunt asigurate de S.C. Arieşul Turism 
S.A., unitate desprinsă din fostul O.J.T.Cluj. Unitatea dispune de două hoteluri, 
“Bradul” şi “Arieşul”, cu o capacitate de cazare de 128 locuri şi o unitate de 
alimentaţie publică, toate situate în zona “Băi Sărate”, precum şi de ştrandul “Băi 
Sărate” amenajat în zona cu acelaşi nume, care asigură atât activităţi de agrement 
cât şi de tratament balnear. Hotelul “Arieşul” este clasificat cu două stele. 
 Deasemenea, în aceeaşi zonă se mai află un camping cu căsuţe de lemn, 
aparţinând aceluiaşi agent economic. 
 Aceste dotări fiind amplasate dependent de o dotare turistico - balneară, care 
este ştrandul, ele funcţionează mai mult sezonier, deşi au instalaţii care să le permită 
funcţionarea şi pe perioada de iarnă. 
 Potenţialul turistic al zonei “Băi Sărate” , cuprinzând un complex lacustru 
alcătuit din 15 lacuri naturale cu ape clorosodice, bicarbonatate, calcice, iodizate, 
nămol şi turbă, constituie una din marile şanse ale dezvoltării turismului în municipiul 
Turda , insuficient exploatată în prezent. La rândul său, acest potenţial poate fi 
completat de posibilităţile oferite de zona “Saline - Durgău”, unde există 
deasemenea lacuri naturale cu ape minerale şi nămoluri şi unde se găseşte şi 
accesul spre complexul fostelor saline, cu un mare potenţial de tratament al 
afecţiunilor căilor respiratorii.   
 Slaba exploatare a acestui puternic potenţial este ilustrată de numărul redus 
de persoane ocupate în activităţi de turism - sub 0,25% din totalul salariaţilor 
municipiului.  
 În zona centrală a municipiului Turda este amplasat hotelul “Potaissa”, situat 
în P-ţa republicii nr. 6., aflat în administrarea R.A.T.A.C.F.L. Acesta se află într-o 
stare de întreţinere foarte proastă şi în prezent nu este funcţional. 
 La sud şi est de zona “Băi Sărate” versantul cu expunere sudică ce 
mărgineşte pârâul Valea Sfântului Ion a favorizat dezvoltarea unei zone de vii şi 
livezi, aparţinând locuitorilor municipiului Turda, care şi-au construit aici o serie de 
locuinţe temporare. În prezent producţia acestor plantaţii este nesemnificativă din 
punct de vedere economic, în schimb zona continuă să fie frecventată temporar, la 
sfârşit de săptămână, în scop de odihnă şi agrement. 
 Pe lângă potenţialul natural, municipiul Turda dispune de un puternic potenţial 
turistic de origine antropică, constituit dintr-o mare varietate de obiective istorice din 
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diferite epoci, de la castrul Legiunii a V-a Macedonica, amplasat în partea vestică a 
localităţii, pe dealul Zânelor (Cetăţii), la construcţiile monumente istorice şi de 
arhitectură existente pe teritoriul oraşului , dintre care frumoasa construcţie 
medievală a Casei Principilor adăposteşte Muzeul de Istorie al Municipiului Turda, cu 
o bogată colecţie de material roman şi medieval. 
 

2.2.5. Alte unităţi în domeniul serviciilor 
 
 Municipiul Turda constituie un centru de influenţă pentru zona rurală 
înconjurătoare nu numai datorită locurilor de muncă pe care le oferă în industrie ci şi 
pentru numeroasele servicii pe care le adăposteşte, reprezentând atât activităţi 
economice cât şi activităţi sociale. Astfel, municipiul Turda dispune de o bogată reţea 
de unităţi comerciale şi de prestări servicii.Deasemenea, pe teritoriul municipiului se 
desfăşoară o serie întreagă de activităţi financiar - bancare şi administrative şi există 
reţele puternice de dotări de învăţământ şi sănătate. 
 a) Activitatea comercială şi de prestări servicii este susţinută de peste 
1200 agenţi economici, în majoritate mici, cu capital privat, precum şi de un număr 
de 5 societăţi comerciale mijlocii şi mari: 

 S.C. Coral S.A., având ca profil comerţul alimentar şi alimentaţia publică, 
provine din fosta I.C.S. Mărfuri Alimentare şi Alimentaţie Publică.Deţine 
cca. 16 unităţi de comerţ şi alimentaţie publică, amplasate în mare parte în 
zona centrală a localităţii. 

 S.C. Agromag S.A. Cluj, societate cu capital preponderent privat , cuprinde 
unităţile din fostul sistem judeţean I.A.S. şi deţine în Turda un număr de 10 
unităţi de comerţ agroalimentar, precum şi depozit şi sediu. 

 S.C. Metex S.A. , provenită din fosta O.C.L. Produse Industriale Cluj, are 
ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul a mărfurilor nealimentare. 

 S.C. Remat S.A. , având ca profil colectarea, prelucrarea şi livrarea 
materialelor refolosibile, descendentă a I.C.M. şi I.J.R.V.M. , actualmente 
privatizată prin metoda MEBO. 

 S.C.C.A. “Potaissa” are activităţi de prestări servicii către populaţie 
(reparaţii TV şi ceasuri, coafură, frizerie, cosmetică). 

 Evoluţia activităţii de comerţ şi servicii poate fi urmărită cel mai bine  analizând 
evoluţia forţei de muncă ocupate  în această ramură în perioada 1991 - 1995. Astfel, 
constatăm că numărul de persoane ocupate în comerţ şi servicii este în 1995 de 1,6 
ori mai mare decât în 1991 şi de 2,8 ori mai mare decât în 1992. 
 În acelaşi timp trebuie precizat că la numărul de salariaţi se adaugă şi 
persoanele nesalariate (patroni, membri de familie) ocupate în activitatea comercială 
a micilor agenţi economici privaţi. 
 Principala disfuncţionalitate în reţeaua comercială şi de servicii constă în 
repartiţia neuniformă în teritoriu a acestora, astfel încât anumite cartiere sunt lipsite 
de dotările respective. Această disfuncţionalitate se regăseşte în rezultatele 
sondajului de opinie privind opţiunile urbanistice ale populaţiei, în special în cartierele 
Poiana, Turda Nouă şi Băi Sărate. 
 b) Activitatea financiar - bancară este de asemenea în creştere , numărul 
de salariaţi ocupaţi în finanţe - bănci fiind în 1995 de peste 2 ori mai mare decât în 
1991. În această perioadă au luat fiinţă la Turda filiale ale mai multor bănci cu sediul 
în reşedinţa de judeţ sau în capitală. 
 Pe de altă parte, activitatea administrativă a crescut la rândul ei, în cadrul 
instituţiilor existente: Primăria şi Consiliul Local, Tribunalul, Poliţia Municipiului , etc. 
Numărul de salariaţi din administraţie a înregistrat o creştere uşoară, 
nesemnificativă. 
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 c) Serviciul public cel mai bine reprezentat în municipiul Turda este constituit 
de reţeaua unităţilor de învăţământ.  
 Aceasta cuprinde un număr de 42 unităţi de învăţământ, dintre care 18 
grădiniţe, 10 şcoli primare şi gimnaziale, 4 şcoli profesionale, 1 şcoală tehnică de 
maiştri, 5 licee şi 4 şcoli postliceale. În aceste unităţi, care totalizează un număr de 
315 săli de clasă şi 63 laboratoare, învaţă 1784 copii preşcolari şi 11.563 elevi, ceea 
ce reprezintă o încărcare de peste 1,5 ori a spaţiilor respective. 
 Totodată, în aceste unităţi de învăţământ funcţionează un personal didactic de 
787 persoane, dintre care 91 persoane în învăţământul preşcolar, 405 în 
învăţământul primar şi gimnazial, 287 în învăţământul liceal şi restul în celelalte 
forme de învăţământ. 
 d) Reţeaua serviciilor de sănătate este constituită din Spitalul Municipal cu 
Staţia de Salvare, Spitalul de Boli Infecţioase şi Spitalul de Psihiatrie, precum şi un 
număr de 13 unităţi medicale ambulatorii, dintre care 8 sunt dispensare de 
întreprindere. De asemenea, în municipiul Turda funcţionează 13 farmacii, dintre 
care una cu circuit închis, în cadrul Spitalului Municipal, celelalte, private, fiind 
repartizate în zona centrală a oraşului şi în cadrul zonelor de locuit. 
 Personalul ocupat în serviciile de sănătate a diminuat în perioada 1991 - 1995 
cu aproape 15%. De menţionat că un număr semnificativ  de medici au domiciliul în 
municipiul Cluj Napoca, de unde fac zilnic naveta la Turda. 
 

2.2.6. Locuri de muncă  

 
 În anul 1995 populaţia salariată din municipiul Turda reprezintă 24.558 
persoane, respectiv 40,12% din populaţia totală a municipiului şi 84% din populaţia 
activă. 
 Din cauză că cea mai mare parte a unităţilor productive şi-au diminuat  
activitatea în perioada 1991 - 1995, nu se poate vorbi de locuri de muncă disponibile 
existente, cel puţin în marea industrie. Pe de altă parte , analizând evoluţiile forţei de 
muncă ocupate în diferitele ramuri ale economiei în această perioadă, se pot trage o 
serie de concluzii capabile să stea la baza creerii de noi locuri de muncăîn acele 
ramuri care prezintă şanse de dezvoltare. 
 Constatăm astfel că majoritatea covârşitoare a locurilor de muncă reduse în 
această perioadă se situează în industria prelucrătoare (2.811 locuri de muncă din 
totalul de 2.840 reduse). De asemenea , apare o reducere semnificativă a locurilor 
de muncă (salariaţilor) din agricultură (32,7%), precum şi în transporturi şi depozitare 
(38%). 
 În schimb se produce o creştere importantă în sectorul serviciilor şi activităţilor 
comerciale, în administraţie, în sectorul finanţe - bănci şi de asemenea în activitatea 
de construcţii. 
Astfel, se produce o mutaţie dinspre sectoarele primar şi secundar înspre sectorul 
terţiar, ilustrată de modificarea procentelor din 1995 (3,7% în sectorul primar, 
63,58% în sectorul secundar şi 32,72% în sectorul terţiar) faţă de cele din 1991 
(3,87% în sectorul primar, 74,8% în sectorul secundar şi 21,33% în sectorul terţiar) . 
 La cele constatate mai sus trebuie să mai adăugăm o modificare apărută 
chiar în interiorul sectorului secundar, prin care forţa de muncă ocupată în industria 
“grea” (chimică, a materialelor neferoase, construcţii de maşini) diminuează în 
favoarea industriilor prelucrătoare de produse agricole (alimentară şi textilă). 
 În ceea ce priveşte repartiţia locurilor de muncă pe teritoriul municipiului 
Turda, încă cea mai mare parte a acestora, aparţinând industriilor prelucrătoare şi 
unei mari părţia activităţilor de transport şi depozitare (cca. 60% din locurile de 
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muncă) sunt amplasate pe platforma industrială principală, situată în centrul de 
greutate al teritoriului intravilan al localităţii. 
 Dimpotrivă, doar un procent redus de locuri de muncă (agricultură şi industrie 
extractivă, 3,8%) sunt situate în afara sau la extremităţile localităţii.  
 Celelalte locuri de muncă, aparţinând în majoritate sectorului terţiar, sunt 
masate în zona centrală a municipiului Turda şi de-a lungul arterei principale de 
circulaţie.  
 Ca urmare, relaţia locuinţă - loc de muncă este facilă, ea realizându-se pe 
artera de circulaţie principală, pe care o încarcă în mod semnificativ. De altfel, 
sondajul de opinie privitor la calitatea locuirii relevă faptul că numai 16,5% din cei 
intervievaţi consideră o prioritate a zonei de locuit existenţa de locuri de muncă în 
apropiere, iar în cazul schimbului de locuinţă, mai puţin de 3% invocă apropierea de 
locul de muncă. 
 O caracteristică importantă a economiei municipiului Turda este dată de 
amplitudinea fenomenului navetismului zilnic, un important număr de locuri de 
muncă din municipiu fiind ocupate de persoane care locuiesc în afara acestuia, în 
localităţile rurale din jur. Reducerea masivă a locurilor de muncă , datorată 
restructurării unităţilor industriale mari, nu a înlăturat acest fenomen, Turda 
rămânând în continuare tributară forţei de muncă din alte localităţi. 
 
 

2.3. Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

2.3.1. Numărul şi evoluţia populaţiei 

 
 La 1.VII.1995 populaţia totală a municipiului Turda (stabilă) era de 61.776 
locuitori, în creştere faţă de cifra de la recensământul din 7 ianuarie 1992 (61.200 
locuitori) cu 0,94%, ceea ce reprezintă un ritm mediu anual de 0,3%. 
 Analizând dinamica demografică a municipiului Turda în cele trei decenii de la 
ultima împărţire administrativă încoace (fig.12), putem trage o serie de concluzii: 
 a) În intervalul 1966 - 1977 populaţia Turzii a sporit într-un ritm susţinut, valorii 
medii de creştere anuală de 1,9% corespunzându-I o perioadă de dublare de 34 de 
ani. 
 Acest spor de populaţie s-a făcut în mare măsură pe seama populaţiei rurale 
din zona înconjurătoare şi reprezintă un ritm mediu anual mult mai scăzut decât cel 
al altor municipii din judeţ, a căror medie în această perioadă a fost de 2,8%. 
 b) În intervalul 1977 - 1992 ritmul mediu de creştere a populaţiei în municipiul 
Turda  a fost mult mai lent, de numai 0,7% pe an, ritm căruia I-ar corespunde o 
perioadă de dublare de 100 de ani. 
 Şi în această perioadă, creşterea populaţiei municipiului Turda  are un ritm 
redus la jumătate faţă de ritmul mediu al municipiilor judeţului, de 1,4%. 
 Se pare că amploarea procesului de impurificare industrială a mediului 
ambiant a fost cauza diminuării atracţiei pe care municipiul Turda a avut-o asupra 
zonei sale de influenţă, corelată cu golirea demografică a majorităţii satelor din zona 
respectivă. 
 c) În ultimii 3 ani, respectiv în perioada 1992 - 1995, ritmul mediu anual a 
scăzut şi mai mult, această tendinţă fiind accentuată de faptul că în primul an al 
perioadei menţionate acesta a avut valori negative. Fenomenul se înscrie în evoluţia 
demografică generală a judeţului, care a prezentat în acest interval o creştere 
negativă, provocată în special de emigraţia din mediul rural, dar şi de o pronunţată 
scădere a sporului natural. 
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 În ceea ce priveşte structura pe sexe, la 1.VII.1995 populaţia feminină a 
municipiului Turda era de 31.720 persoane, respectiv 51,3%, ilustrând un grad de 
feminizare mai pronunţat decât pe ansamblul judeţului şi respectiv al ţări. 

 Faţă de situaţia din 1992, când populaţia feminină reprezenta 51,2% , 
asistăm la continuarea procesului de feminizare , datorat probabil îmbătrânirii 
populaţiei şi accentuat de şomajul industrial care a eliberat o parte din forţa de 
muncă masculină, determinînd-o să emigreze. 
 Pentru structura pe vârste a populaţiei nu dispunem de date mai recente 
decât cele ale recensământului din 1992, când au fost înregistrate următoarele cifre: 
 

grupe de vârstă % din total 

0 - 14 ani 23,1 

15 - 59 ani 63,5 

60 ani şi peste 13,4 

 
 Din cele de mai sus rezultă un raport de dependenţă de 57,6%, mai scăzut 
decât acela al judeţului şi foarte apropiat de media pe ţară. 
 Acest raport de dependenţă favorabil este determinat de un procent de 
populaţie tânără mai ridicat decât acela al judeţului şi chiar decât al mediului urban al 
judeţului, în timp ce fenomenul de îmbătrânire nu este atât de accentuat ca pe 
ansamblul judeţului. 
 

2.3.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei 

 
 Pentru analiza sporului natural la populaţia municipiului Turda este necesar să 
trecem în revistă componentele acestuia: rata natalităţii, rata mortalităţii, mortalitatea 
infantilă, etc. 
 Astfel, “Studiul de fundamentare privind populaţia, resursele de muncă, 
populaţia activă şi mobilitatea populaţiei”  elaborat de METROMEDIA S.R.L. prezintă 
următoarea situaţie (promile) : 
 

 Natalitate mortalitate spor natural mortalitate 
infantilă 

 1985
1989 

1990
1993 

1985 
1989 

1990 
1993 

1985 
1989 

1990 
1993 

1985 
1989 

1990 
1993 

Turda 14,9 10,9 9,8 10,4 4,9 0,5 16,7 16,4 

Total România 16,3 12,0 10,9 11,2 5,4 0,8 26,0 24,0 

Total urban judeţ 13,9 10,4 9,1 9,2 4,7 1,2 17,6 14,1 

 
 Din tabelul de mai sus se constată că în municipiul Turda  apare o deteriorare 
a tuturor componentelor sporului natural în perioada 1990 - 1993 faţă de 1985 - 
1989, cu excepţia mortalităţii infantile, oarecum staţionară. 
 Ceea ce diferenţiază mai pregnant municipiul Turda de restul judeţului este 
mortalitatea şi mai ales mortalitatea infantilă, a cărei pondere ridicată se datorează 
gradului ridicat de poluare a oraşului. 
 În ceea ce priveşte natalitatea, un prim indicator şi anume fertilitatea femeilor  
din municipiul Turda este mai mare decât în ansamblul municipiilor şi oraşelor 
judeţului, în timp ce indicele de natalitate se situează cu 0,8 la mie deasupra mediei 
zonei urbane a judeţului. 
 Deasemenea, din datele statistice ale anului 1995 rezultă o rată de natalitate 
chiar mai scăzută (8,19 la mie), în timp ce mortalitatea se menţine la indicele din anii 
anteriori (10,51 la mie). 
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 Sporul natural rezultă din interacţiunea ratelor de natalitate şi de mortalitate. 
În anii 1990 - 1993 sporul natural a fost uşor pozitiv (0,5 la mie9 în municipiul Turda, 
de în prima jumătate a anului 1995 el apare din nou negativ (-2,46 la mie). 
 Pe de altă parte, studiul de fundamentare menţionat precizează: 

“Reducerea sporului s-a produs pe fondul unei evoluţii lente a fertilităţii, cu o 
durată decenală - poate chiar seculară - evoluţie pe care au cunoscut-o poate toate 
populaţiile cu o civilizaţie de tip european. Subliniem acest lucru pentru a nu se 
considera  că e vorba de un nefericit eveniment, provocat de schimbarea bruscă de 
regim şi de legislaţia avorturilor; aceste transformări sociale au grăbit doar un proces 
care, oricum, îşi urma cursul său firesc. Înţelegera clară a acestei situaţii este foarte 
importantă deoarece numai astfel ne dăm seama şi de faptul că situaţia dinainte nu 
se mai poate reface  prin măsuri de politică socială simplă…” 
 Datele statistice curente (anuale) colectate de Direcţia Judeţeană de Statistică 
permit analizarea sporului migratoriu (diferenţa dintre numărul de persoane sosite şi 
numărul de persoane plecate) şi a ratei sporului migratoriu (spor migratoriu raportat 
la populaţia medie a anului). 
  
  
 În perioada analizată, acestea au fost: 
 

perioada Mun. Turda Total urban judeţ 

1985 1,3 8,3 

1986 2,3 6,2 

1987 2,9 3,1 

1988 -0,9 3,7 

1989 -1,3 0,8 

media 1985 - 1989 2,4 4,4 

1990 -2,7 41,5 

1991 2,4 10,4 

1992 1,9 7,1 

1993 2,6 4,1 

media 1990 - 1993 1,0 15,8 

1995 0,5  

 Deşi emigrarea din zona Turda în perioada 1985 - 1989 a cunoscut un flux 
foarte intens , în special din zona rurală, se pare că migranţii s-au orientat şi spre 
alte oraşe decât cele din zonă: Turda şi Câmpia Turzii. Motivul principal pentru care 
Turda nu a atras migranţi a fost existenţa unui navetism foarte intens care a menţinut 
populaţia în localităţile rurale învecinate. 
 Rata redusă a sporului migratoriu a culminat cu anul 1989, când s-a 
înregistrat o rată a sporului migratoriu negativă. Ca urmare, în această perioadă 
municipiul Turda a avut cea mai mică rată a sporului migratoriu dintre toate 
localităţile urbane din judeţul Cluj. 
 În perioada 1990 - 1993 populaţia întregii zone a devenit mult mai mobilă, din 
municipiul Turda plecând 2.206 persoane şi venind 2.462. Plecările şi sosirile sunt 
însă echilibrate, rata sporului migratoriu înregistrând valori scăzute, pozitive sau 
negative.  

2.3.3. Resursele de muncă şi posibilităţile de ocupare a acestora 

 
 Din datele statistice existente, ca şi din cele de la recensământ , se poate 
evalua populaţia ocupată, dar apare dificultatea că nu se poate stabili o relaţie clară 
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numerică între persoanele cu domiciliul în localitate  care sunt ocupate şi populaţia 
ocupată în localitatea respectivă. 
 Din acest motiv, problema populaţiei ocupate (salariate) a fost tratată la 
cap.2.2.4. Locuri de muncă , iar în cadrul prezentului capitol vom prezenta resursele 
de muncă şi ratele de activitate. 
 Pentru aceasta s-au folosit datele privitoare la populaţia activă de sex 
masculin , feminin şi de ambele sexe , pe baza cărora au fost calculate ratele de 
activitate generală, masculină şi feminină. Aceste rate de activitate ne arată care 
este ponderea populaţiei active din totalul populaţiei. Pentru municipiul Turda, indicii 
obţinuţi conform datelor de recensământ sunt următorii: 

Populaţia totală ambe sexe 61.200 

 sex masculin 29.857 

 sex feminin 31.343 

Populaţia activă ambe sexe  28.011 

 sex masculin  15.049 

 sex feminin 12.913 

Rata de activitate generală 45,8% 

 din care femei 41,2% 

Populaţie de vârstă activă  40.225 

Indice ocupaţional  0,70 

 
 Din datele de mai sus rezultă că în municipiul Turda rata de activitate 
generală este “mai degrabă bună” , conform clasificării făcute de elaboratorul 
studiului de fundamentare menţionat, dar şi aceasta se află sub nivelul ratei de 
activitate calculate pentru populaţia urbană a judeţului Cluj (47,0%).  
 Rata de activitate masculină este “bună” (50,6%) şi destul de apropiată de 
valoarea indicatorului similar judeţean (51,8%) iar rata de activitate feminină (41,2%) 
semnificativ mai scăzută decât cea masculină, poate fi apreciată “mai degrabă 
slabă”. 
 În ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă în municipiul Turda , constatăm 
că indicele ocupaţional de 0,70 este identic cu cel din mediul urban al judeţului Cluj 
şi indică “mai degrabă o slabă utilizare” a resurselor de muncă. Valoarea acestui 
indice ne arată că municipiul Turda este purtător de resurse de muncă, mai ales în 
cazul populaţiei feminine, iar exploatarea acestora este inadecvată. 
 

2.3.4. Relaţia localităţii cu zona de influenţă 

 
 Zona de influenţă a municipiului Turda cuprinde un areal destul de întins 
datorită faptului că , în cursul istoriei sale, localitatea a jucat un rol administrativ 
important. 
 Astfel, pentru a nu intra prea adânc în istorie, în perioada interbelică Turda a 
fost capitală de judeţ, iar până la noua împărţire administrativă din 1968, capitală de 
raion. 
 Dintre comunele fostului judeţ Turda, un număr de comune fac parte din 
actualul judeţ Cluj şi anume : Aiton, Băişoara, Călăraşi, Ceanu Mare, Ciurila, Feleac, 
Iara, Luna, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, 
Săvădisla, Tritenii de Jos, Tureni, Valea Ierii şi Viişoara. 
 Autorii studiilor de fundamentare care au luat în discuţie problema ariei de 
influenţă a municipiului Turda au avut puncte de vedere diferite în legătură cu 
mărimea acestei arii. Astfel , Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş - Bolyai, 
elaborator al studiului privitor la condiţiile geografice, stabileşte şase zone de 
influenţă, totalizând peste 3.500 kmp şi o populaţie de aproape 200.000 locuitori. 
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 Dimpotrivă, autorii “Studiului privind populaţia, resursele de muncă, populaţia 
activă şi mobilitatea populaţiei”, METROMEDIA S.R.L., apreciază ca făcând parte din 
“zona Turda”, o arie mult mai redusă, corespunzătoare numai depresiunii Turda - 
Câmpia Turzii, care cuprinde următoarele unităţi teritorial - administrative: oraşul 
Câmpia Turzii şi comunele Aiton, Călăraşi, Ceanu Mare, Luna, Mihai Viteazu, 
Moldoveneşti, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, Tritenii de Jos, Tureni şi 
Viişoara, acoperind o suprafaţă totală de 904 kmp şi adăpostind o populaţie totală de 
132.112 locuitori. 
 În acest areal, sporul natural pentru anii 1990 - 93 a fost uşor pozitiv în 
municipiul Turda (0,5 la mie), în Câmpia Turzii (4,5 la mie) şi în comunele Tritenii de 
Jos şi Viişoara şi este clar negativ în celelalte 10 comune (-3,9 la mie). De altfel, 
sporul natural al zonei nu a fost prea ridicat nici în perioada anterioară (5 la mie). 
 Ca urmare, evoluţia populaţiei din zonă a fost influenţată aproape în 
exclusivitate de fenomenul migraţiei. 
 În perioada 1985 - 1989, zona de influenţă a municipiului Turda a avut o rată 
negativă a sporului migratoriu aproape dublă faţă de judeţul în ansamblu (-3,3 la 
mie). Această mărire a intensităţii fluxului de emigrare este atât o consecinţă a 
scăderii ratei sporului migratoriu în zona urbană Turda, cât şi o consecinţă a măririi 
în sens negativ a ratei sporului migratoriu în zona rurală. 
 În perioada 1990 - 1993, rata sporului migratoriu scade brusc la -19,7 la mie, 
pe intervalul menţionat înregistrându-se o medie anuală de -7,4 la mie. 
 Dacă partea rurală a zonei are în această perioadă o rată negativă a sporului 
migratoriu mai mică decât a ruralului judeţului(-55,1 la mie faţă de -77,7 la mie), 
partea urbană a zonei Turda a avut o rată negativă în timp ce urbanul întregului judeţ 
a avut o rată pozitivă de 41,5 la mie. Aceasta demonstrează că atracţia municipiului 
Cluj Napoca este mult mai puternică decât a Turzii, generând o continuă emigrare 
atât din mediul rural cât şi din cel urban. 
 Pe de altă parte, în zona Turda procesul de îmbătrânire , judecat după 
proporţia populaţiei de 60 de ani şi peste, este mai puţin avansat decât în restul 
judeţului, fiind apropiat de acela pe ţară. Aceasta se datoreşte în special mediului 
urban al zonei, deoarece în mediul rural procentul bătrânilor este foarte ridicat, 
depăşind 30% din populaţie. 
 

2.3.5. Asigurarea cu locuinţe a populaţiei 

 
 Pentru analiza situaţiei locuirii în municipiul Turda vom folosi pe de o parte 
date statistice provenite de la Recensământul din 1992, iar pe de altă parte 
rezultatele cartării întocmite în cursul anilor 1995 - 1996 de către NDGH SERV 
S.R.L. Turda. Datele de cartare vor fi întrebuinţate mai ales pentru a stabili modul de 
utilizare a terenurilor din zona de locuit, în timp ce datele de recensământ vor da 
seamă de situaţia actuală a relaţiei populaţie - fond locuibil. 
 La utilizarea datelor de recensământ s-a apelat având în vedere faptul că, faţă 
de totalul de 19.952 locuinţe înregistrate în 1992 în municipiul Turda, în perioada 
1992 - 1995 au fost construite numai 271 locuinţe noi, reprezentând cca.1,35% din 
total, ceea ce nu influenţează situaţia generală. 
 Aceste 19.952 locuinţe reprezintă  un total de 673.814 mp suprafaţă locuibilă 
cu 44.539 camere. Din cifrele de mai sus rezultă următorii indicatori generali pentru 
ansamblul municipiului Turda: 

 mp suprafaţă locuibilă medie/locuinţă       = 33,80 

 mp suprafaţă locuibilă medie /persoană   = 10,90 

 nr. persoane/locuinţă         =   3,10 

 nr. persoane/cameră    =   1,39 
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 mp suprafaţă medie/cameră   = 15,13 
 Analizând structura fondului locuibil (fig.13) constatăm că din totalul 
locuinţelor existente în municipiul Turda, apartamentele cu 2 şi cu 3 camere sunt 
preponderente atât ca număr, cât şi ca suprafaţă locuibilă şi număr de locuitori, în 
timp ce apartamentele de 5 camere sunt foarte puţine, reprezentând mai puţin de 
0,5% din totalul locuinţelor. Nici apartamentele de 4 camere nu reprezintă o pondere 
semnificativă (5,7% din total). 
 Ca urmare, mărimea medie a apartamentelor din municipiul Turda este de 
numai 2,23 camere/apartament. 
 Pe de altă parte, deşi sunt grupate în doar două cartiere, Oprişani şi cartierul 
Central, dintre care ultimul este alcătuit doar parţial din acest tip de locuire , mai mult 
de jumătate (60%) din locuinţele din Turda sunt locuinţe colective (bloc9, în timp ce 
locuirea individuală nu constituie decât 27,2%. În schimb, din totalul suprafeţei 
locuibile, locuirea colectivă reprezintă 56,5% iar cea individuală 32,1%, ceea ce 
înseamnă că în locuirea individuală suprafeţele locuibile sunt mai mari (fig.14). 
 Tabloul indicatorilor de locuire în municipiul Turda ne permit o serie de 
concluzii privitoare la modul de utilizare a fondului locuibil. Astfel constatăm că cele 
mai populate apartamente sunt cele de o cameră cele de 2-4 camere sunt mediu 
populate, în timp ce apartamentele de 5 camere sunt mult subpopulate. 
 Deasemenea, apartamentele din blocuri sunt mai populate decât cele 
aparţinând locuirii individuale, motivul fiind în principal dimensiunile reduse ale 
încăperilor de locuit. 
 În ceea ce priveşte structura constructivă şi perioada de realizare a 
construcţiilor de locuinţe din municipiul Turda, situaţia se prezintă ca în fig.15. 
 Se poate concluziona că peste 2/3 din totalul clădirilor de locuit, dintre care 
cele colective aproape în totalitate, au fost construite în ultimii 50 de ani, respectiv 
încă nu au durata de viaţă epuizată, în timp ce pentru cca.1/3 din locuinţele 
municipiului se va avea în vedere necesitatea înlocuirii fondului construit în viitorul 
apropiat. 
 

2.4. Circulaţie şi transporturi 

2.4.1. Circulaţia rutieră 

 
 Municipiul Turda este amplasat în centrul podişului Transilvaniei, la intersecţia 
unor trasee de circulaţie rutieră de importanţă naţională şi internaţională , trseul 
acestor drumuri asigurându-I legături rutiere cu toate marile oraşe şi municipii 
învecinate, astfel: 

 cu municipiul Cluj Napoca pe traseul DN1 - E 60 spre nord - vest; 
 cu oraşul Câmpia Turzii şi municipiul Târgu  Mureş pe traseul DN 15 - E 60, 

pe direcţia est; 
 cu municipiul Alba Iulia pe traseul DN1 - E 81 pe direcţia sud; 
 cu oraşele din zona Munţilor Apuseni (Câmpeni,Abrud, Brad) şi în 

continuare Deva, Hunedoare, pe traseul DN 75, spre sud - vest. 
 În afara acestor trasee , municipiul Turda mai are legături cu exteriorul pe 
traseul unor drumuri judeţene şi comunale după cum urmează: 

 pe traseul DJ 107 L cu localităţile Petreştii de Jos - Lita, spre vest; 
 pe traseul DC 69 spre Ploscoş, pe direcţia nord; 
 pe traseul DC 68 A spre Bogata - Călăraşi, spre sud - est. 

 Traseul Dn1 - E 60 care face legătura dintre municipiile Turda şi Cluj Napoca 
are patru benzi de circulaţie iar restul traseelor de legătură cu exteriorul sunt 
realizate cu două benzi de circulaţie. 
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 Reţeaua stradală  a municipiului Turda a fost realizată şi s-a dezvoltat în 
decursul timpului, fiind influenţată pe de o parte de creşterea şi extinderea localităţii 
iar pe de altă parte , în mod pregnant, de condiţiile geografice de amplasare a 
localităţii. În acest sens, în teritoriul admministrativ al municipiului Turda se întâlnesc 
două zone distincte şi anume: 

 Zona situată la nord de râul Arieş, (zona oraşului vechi), are un relief 
accidentat, cu pante şi diferenţe de nivel mari, brăzdată de câteva cursuri 
de apă relativ mici, cum sunt pârâul Hăşdate, pârâul Racilor (Copăceni) şi 
pârâul Fânaţelor. Dezvoltarea oraşului şi în mod deosebit a reţelei stradale 
a fost subordonată acestor forme de relief, aşa încât reţeaua stradală s-a 
dezvoltat în principal în lungul cursurilor de apă sau paralel cu acestea, 
legăturile transversale fiind puţine şi de cele mai multe ori cu elemente 
geometrice sub limitele admise de STAS 10.144/3 - 81 (trasee sinuoase, 
raze de racordare în plan a aliniamentelor necorespunzătoare, declivităţi 
peste limitele admise) şi gabarite mai mici decât cele admise de STAS 
10.144/1 - 90. În plus, tot în această zonă se întâlnesc pe alocuri fenomene 
de instabilitate a versanţilor, în mod deosebit în vecinătatea Băilor Sărate şi 
a laxcului Durgău. 

 Zona situată la sud de râul Arieş, cuprinzând zona industrială, cartierele de 
locuit mai noi , este amplasată în întregime pe un teren plan , aşa încât 
reţeaua stradală s-a putut realiza şi dezvolta în mod natural. În această 
zonă, reţeaua stradală este în general de tip rectangular, armonios 
dezvoltată şi corespunzătoare din punct de vedere al elementelor 
geometrice. 

 Legătura între cele două zone situate pe malurile opuse ale Arieşului se 
realizează în exclusivitate pe traseul Piaţa Romană - str. Ştefan cel Mare, prin 
intermediul unui pod nou, proiectat pentru patru benzi de circulaţie, dar realizat până 
în prezent parţial, numai pentru două benzi de circulaţie rutieră; este păstrat în 
circulaţie şi podul vechi, dar acesta prezintă deficienţe structurale grave şi va trebui 
demolat, conform prevederilor proiectului. 
 Reţeaua stradală a municipiului Turda cuprinde următoarele categorii de 
străzi, clasificate conform legii 37/1975: 

 Străzi de categoria II, de legătură, cu 4 benzi de circulaţie 

 Străzi de categoria III , colectoare, cu 2 benzi de circulaţie 

 Străzi de categoria IV, de deservire locală. 
 Se face precizarea că unele dintre aceste artere de circulaţie nu au elemente 
geometrice corespunzătoare categoriei. 
 Dezvoltarea reţelei stradale şi ca urmare desfăşurarea circulaţiei în municipiul 
Turdaeste influenţată de existenţa unor obstacole naturale  (formele de relief şi 
cursul de apă al râului Arieş, mai puţin a celorlalte văi) şi a unor obstacole 
artificiale, anume căile ferate Turda - Câmpia Turzii, Turda - Câmpeni, Turda - 
Sânduleşti şi liniile ferate industriale. Traversările acestor linii ferate de către arterele 
de circulaţie rutieră se realizează la nivel, cu sau fără bariere , la: 

 Intersecţie str. Fabricilor cu linia ferată normală Turda - Câmpia Turzii, linia 
ferată îngustă Turda - Câmpeni şi liniile ferate industriale (3 traversări); 

 Intersecţia străzii 22 Decembrie 1989 cu liniile ferate înguste Turda - 
Câmpeni, Turda - Sânduleşti şi liniile ferate industriale (4 traversări); 

 Intersecţiile dintre străzile Miron Costin, respectiv Ana Ipătescu cu linia 
ferată îngustă Turda - Sănduleşti. 

 Traversări denivelate sunt realizate pe traseul variantei DN1 la intersecţia cu 
liniile ferate înguste Turda - Sânduleşti şi Turda - Câmpeni, precum şi la intersecţia 
cu o linie ferată industrială existentă pe malul stâng al râului Arieş. 
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 Traversarea cursurilor de apă de către arterele de circulaţie se realizează prin 
cele două poduri peste râul Arieş, unul pe str. Ştefan cel Mare şi unul pe varianta 
DN1 , la limita perimetrului municipiului, la penetraţia dinspre Alba Iulia - Câmpeni, 
trei poduri peste pârâul Sănduleşti (străzile Miron Costin, Ana Ipătescu şi varianta 
DN1) precum şi pe poduri şi podeţe realizate la traversarea văilor Hăşdate, Copăceni 
şi Fânaţelor. 
 Intersecţiile dintre arterele de circulaţie sunt în marea lor majoritate cu 
circulaţia reglementată prin indicatoare de circulaţie, intersecţii denivelate fiind doar 
pe traseul variantei DN1 spre Alba Iulia (supratraversări ale străzilor Sânduleşti şi 
Cheii şi nodul de circulaţie de tip semitreflă la ramificaţia  DN1 - DN75, acesta din 
urmă fiind în afara teritoriului administrativ al municipiului). 
 În municipiu nu există dotări specifice circulaţiei bicicliştilor şi pietonilor 
(piste de biciclişti, trasee destinate exclusiv circulaţiei pietonilor, pasaje pietonale 
denivelate). Circulaţia bicicliştilor (cu fluxuri destul de importante pe anumite artere) 
se desfăşoară pe carosabilul străzilor iar circulaţia pietonală se desfăşoară pe 
trotuare, traversarea carosabilului făcându-se la nivel. 
 În municipiul Turda există trei mari zone de polarizare şi anume: 

 Zona situată în partea nord - vestică a municipiului (zona veche a localităţii) 
dezvoltată în lungul unei axe majore de circulaţie alcătuită din str.Libertăţii - 
piaţa Republicii - str.A.Mureşanu - Simion Bărnuţiu - Clujului, zonă 
preponderent rezidenţială (locuinţe individuale şi colective) şi cu importante 
funcţiuni administrative, comerciale, de învăţământ, sănătate, cultură şi de 
agrement. 

 Zona situată în partea estică a municipiului Turda , dezvoltată între malul 
drept al râului Arieş şi calea ferată spre Câmpia Turzii( practic în lungul 
traseului DN 15), este principala zonă de locuit, cu o pondere semnificativă 
a locuinţelor colective, precum şi importante funcţiuni comerciale. 

 Zona industrială este situată în partea central - sudică a municipiului, 
practic între cele două zone de locuit şi este dezvoltată în lungul străzilor 22 
Decembrie 1989 şi Ştefan cel Mare. 

 Toate cele trei zone au un deosebit potenţial de emisie - atragere a traficului 
rutier, atât pentru legăturile cu exteriorul cât şi pentru legăturile din interiorul 
localităţii.Astfel, între cele două zone de locuit şi zona industrială se desfăşoară 
deplasarea zilnică pentru muncă, atât cu mijloace de transport în comun cât şi cu 
mijloace de deplasare proprii. 
 Zona centrală a municipiului atrage şi emite fluxuri importante de circulaţie 
datorită activităţilor administrative, comerciale, de învăţământ, sănătate, precum şi 
de agrement.Valorile acestor fluxuri de circulaţie pe reţeaua stradală a municipiului 
precum şi compoziţia traficului rutier sunt prezentate în mod detaliat în studiul de 
fundamentare privind circulaţia în municipiul Turda (proiect SC 234-95, întocmit de 
S.C.DARA S.R.L. în anul 1995).  
 Principalele legături funcţionale între aceste zone se realizează pe traseul 
axei majore de circulaţie, alcătuită din str.  Clujului, str.Simion Bărnuţiu, str. 
Basarabiei, str. A. Mureşanu, piaţa Republicii, piaţa 1 Decembrie 1918, str. Libertăţii, 
piaţa Romană, str.Ştefan cel Mare, calea Victoriei şi bulevardul 22 Decembrie 1989. 
 Circulaţia de agrement se desfăşoară în perioada de vară atât spre zona 
Băilor Sărate şi Durgău cât şi spre zonele de agrement din exteriorul localităţii 
(Cheile Turzii, valea Arieşului şi valea Ierii) iar în perioada de iarnă doar spre valea 
Arieşului şi în mod deosebit spre staţiunea turistică Muntele Băişorii, cu ieşirea şi 
intrarea în municipiu pe traseul comunDN75 - DN1 (variantă). 
 
 Traficul de tranzit se desfăşoară astfel: 
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 Dinspre Cluj Napoca spre Tg. Mureş şi invers pe traseul DN1 - DN 15 alcătuit 
din str. Clujului, Simion Bărnuţiu, Basarabiei, A.Mureşanu, piaţa Republicii, piaţa 1 
Decembrie 1918, str. Libertăţii, piaţa Romană, str. Ştefan cel Mare, calea Victoriei, 
cu interdicţie pentru traficul greu de la str. A.Mureşanu la piaţa Romană. Traseul 
pentru trafic greu este alcătuit din str. Bucovinei - Bariţiu şi apoi pe sensul unic str. 
Horea - Dragalina, respectiv str.Dr. I.Raţiu. 
 Pe direcţia Cluj Napoca - Alba Iulia şi Cluj Napoca - Câmpeni traficul de tranzit 
este dirijat pe traseul descris mai sus până la piaţa Romană (cu aceleaşi trasee 
pentru traficul greu) şi în continuare pe traseul DN 1 (variantă) sau eventual pe 
traseul străzilor Ştefan cel Mare şi 22 Decembrie 1989, prin zona industrială. 
 Tranzitul pe direcţia Alba Iulia - Tg. Mureş şi Câmpeni - Tg. Mureş se 
realizează pe traseul DN1 (variantă) - piaţa Romană - str.Ştefan cel Mare - piaţa 
Victoriei, cu posibilitatea de utilizare şi a traseului str.22 Decembrie 1989 - calea 
Victoriei. 
 Transportul în comun  în interiorul localităţii se realizează cu autobuze care 
parcurg trasee pe străzile Clujului, Simion Bărnuţiu, Basarabiei, Andrei Mureşanu, 
piaţa Republicii, piaţa 1 Decembrie 1918, str. Libertăţii, piaţa Romană, str. Ştefan cel 
Mare, calea Victoriei, bulevardul 22 Decembrie 1989.Baza auto este amplasată la 
capătul străzii Mihai Viteazu. 
 Transportul în comun interurban se desfăşoară de la autogara situată pe str. 
Axente Sever, fiind utilizate traseele de tranzit descrise anterior. 
 

2.4.2. Circulaţia feroviară 
 
 Circulaţia feroviară în municipiul Turda are o pondere mult mai redusă faţă de 
alte localităţi , având în vedere că nu este situat pe traseul unor linii feroviare 
importante. Municipiul este legat la magistrala feroviară Bucureşti - Cluj Napoca - 
Oradea printr-o linie ferată simplă, neelectrificată, cu ecartament normal, ce face 
legătura între gara Câmpia Turzii şi gara Turda, pe această linie ferată fiind efectuate 
practic numai transporturi de mărfuri din zona industrială. Transporturile de călători 
se realizează din gara Câmpia Turzii, până la Câmpia Turzii pentru deplasare fiind 
utilizate autobuze. 
 Municipiul Turda mai are legături feroviare cu localităţile de pe valea Arieşului, 
din amonte de Turda, prin linia ferată Turda - Câmpeni - Abrud, linie ferată simplă, 
cu ecartament redus şi neelectrificată. Pe acest traseu circulă un număr redus de 
trenuri, de marfă sau mixte, fiind efectuate în principal transporturi de marfă şi mai 
puţin de călători, având în vedere viteza redusă de deplasare. În ultima perioadă au 
crescut în importanţă deplasările de persoane în scopuri turistice cu trenurile de pe 
această linie ferată.  
 Deasemenea, municipiul Turda mai este legat pe calea ferată cu cariera de 
calcar de la Sânduleşti, printr-o linie ferată simplă, cu ecartament normal, 
neelectrificată, prin intermediul căreia se asigură numai transport de mărfuri de la 
carieră la fabrica de ciment din Turda. 
 Ponderea transporturilor pe calea ferată şi în special a transporturilor de 
călători este redusă, ceea ce determină în compensare un trafic auto important, atât 
pentru transporturile grele , de marfă (traficul greu) cât şi pentru traficul de călători, 
conducând la valori foarte mari ale fluxurilor rutiere, puse în evidenţă şi în studiul de 
fundamentare privind circulaţia. 

 

2.5.Intravilanul existent. Zone funcţionale 

2.5.1. Bilanţul suprafeţelor zonelor funcţionale din teritoriul 

administrativ al localităţii 



 32 

 
 Teritoriul administrativ al municipiului Turda are o suprafaţă de 9.156 ha, în 
cea mai mare parte în folosinţă agricolă.  
 Când, în 1990, O.C.O.T. Cluj a stabilit intravilanul municipiului, a fost luat în 
considerare numai teritoriul vetrei principale a localităţii, dar incluzând în cadrul 
acestuia şi o serie de terenuri aflate în circuit agricol.  
 În acelaşi timp o suprafaţă semnificativă de terenuri construite, cu diferite 
funcţiuni, a rămas în afara intravilanului, astfel încât rămâne în sarcina prezentului 
Plan Urbanistic General să le identifice şi, în funcţie de utilizarea lor şi de şansele de 
dezvoltare a funcţiunii respective, să le introducă în cadrul noului intravilan propus. 
 Ca urmare, bilanţul teritorial , reprezentând situaţia existentă în teritoriul 
administrativ al municipiului Turda, se prezintă astfel: 

 

SPECIFICAŢIE 
 

SUPRAFAŢA % 

INTRAVILANUL EXISTENT(CONFORM OCOT) 1278 13,95 

EXTRAVILANUL 7878 86,05 

din care:   

              Locuinţe şi funcţiuni complementare 25 0,27 

              Unităţi industriale  2 0,02 

              Unităţi agricole 30 0,33 

              Zone gospodărie comunală (cimitire) 5 0,05 

              Zone construcţii şi amenajări rutiere 125 1,36 

              Zona căi ferate  26 0,28 

              Zona construcţii tehnico - edilitare 5 0,05 

              Ape 187 2,04 

              Terenuri arabile 5137 56,10 

              Grădini de legume 60 0,65 

              Păşuni 1140 12,45 

              Fânaţe 501 5,47 

              Vii 168 1,83 

              Livezi 89 0,97 

              Păduri 148 1,61 

              Neproductiv 230 2,57 

TOTAL TERITORIU ADMINISTRATIV 9156 100,00 

 
 Trebuie precizat că suprafeţele construite din extravilan au o densitate mică 
de construcţii, ele incluzând suprafeţe destul de mari de curţi utilizate ca teren 
agricol, ceea ce a determinat importante diferenţe între cifrele de bilanţ teritorial 
avansate de O.C.O.T. şi cele prezentate în cadrul lucrării de faţă. 

 

2.5.2. Bilanţul suprafeţelor zonelor funcţionale din intravilanul 

existent 

 
 După cum am mai arătat, intravilanul considerat existent, respectiv acela care 
a fost stabilit de către O.C.O.T. în anul 1990, reprezintă numai vatra principală a 
localităţii, în cadrul căreia densitatea construcţiilor este semnificativ mai mare decât 
în restul teritoriului administrativ. 

 

SPECIFICAŢIE 
 

SUPRAFAŢA % 
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Zonă centrală şi alte funcţiuni complexe 44,2 3,5 

Zonă locuinţe şi funcţiuni 
complementare 

644,9 50,5 

Zonă unităţi economice  195,3 15,3 

din care: unităţi industriale 159,4 12,5 

unităţi agricole 35,9 2,8 

Zonă de parcuri, recreere, sport 28,1 2,2 

Zonă gospodărie comunală 26,1 2,0 

Zonă destinaţii speciale şi echipamente 
teritoriale  

130,2 10,2 

din care: Căi de comunicaţie 
rutieră 

96,9 7,6 

căi ferate 
 

25,3 1,9 

construcţii şi reţele 
tehnico-edilitare 

6,6 0,5 

zone cu destinaţie 
specială 

1,4 0,2 

Alte zone (ape, terenuri neconstruibile, 
culturi agricole în intravilan, etc.) 

209,2 16,3 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 1278,0 100,0 

 
 În interiorul intravilanului, după cum e şi firesc, cea mai mare suprafaţă o 
ocupă zona de locuit, reprezentând, împreună cu zona dotărilor de interes public, 
cca. 55 % din totalul intravilanului. 
 În acelaşi timp, ponderi mari în cadrul intravilanului deţin pe de o parte zona 
industrială, a cărei dezvoltare în municipiul Turda este deosebit de puternică, iar pe 
de altă parte, de categoria “alte zone”, care cuprinde diferitele terenuri neconstruite, 
deţinând în total 14% din totalul intravilanului. 
 Această pondere neobişnuit de ridicată a acestei categorii este dată  în 
principal de cuprinderea în intravilan a zonelor neconstruibile reprezentate de 
sărăturile de la Băile Sărate, precum şi a unor terenuri puternic erodate şi cu pante 
foarte mari, situate în zona străzii Petru Maior. 

 

2.5.3. Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale 

 ZONA DE LOCUIT 
 Faţă de actualul teritoriu intravilan al municipiului Turda, care măsoară 1.278 
ha, conform limitei existente la 1 ianuarie 1990 (O.C.O.T.), zona de locuit aflată în 
interiorul acestuia, respectiv în vatra principală a localităţii, reprezintă 50,5%, adică 
jumătate. Pe lângă aceasta, o importantăsuprafaţă construită, ocupată în special cu 
locuinţe, este situată în afara acestui intravilan. 
 Densitatea de locuire în aceste două categorii de teritorii construite este 
diferită: astfel, dacă pe teritoriul intravilanului , în cadrul suprafeţei ocupate cu 
locuinţe şi funcţiuni complementare, este amplasată o suprafaţă construită de 
1.078.890 mp, în cele 57 ha ocupate cu locuinţe situate în afara intravilanului 
suprafaţa construită nu este decât de 52.544 mp. Ca urmare, în timp ce procentul de 
ocupare a teritoriului în intravilan este de 16,63% iar coeficientul de utilizare a 
terenului de 0,32, în teritoriul costruit cu locuinţe din extravilan acest procent este de 
numai 9% iar C.U.T. este 0,12, ceea ce demonstrează că, în afara intravilanului, ne 
aflăm în faţa unei locuiri de tip rural, destul de rarefiate.Chiar şi în interiorul 
intravilanului, indicatorii demonstrează o utilizare insuficientă a terenului, motivul fiind 
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numărul mare de locuinţe parter, în general de locuinţe individuale cu pronunţat 
caracter rural. 
 Zona de locuit a municipiului Turda este organizată într-un număr de 8 
cartiere, diferite ca mărime atât din punct de vedere al teritoriului ocupat, cât şi al 
ponderii populaţiei, având caracteristici morfologice diferite şi, ca urmare, indicatori 
fizici diferiţi. 
 1) Cartierul Turda Nouă, situat la extremitatea de nord-vest a localităţii,este 
cel mai întins cartier,suprafaţa sa afectată funcţiunii de locuire reprezentând peste 
20% din suprafaţa întregii localităţi. Cu toate acestea, fiind constituit în totalitate din 
locuinţe individuale, cartierul cuprinde numai cca. 13% din aria desfăşurată a zonei 
de locuit a municipiului Turda şi adăposteşte mai puţin de 11% din populaţia 
acestuia.Caracteristicile morfologice şi funcţionale ale acestui cartier sunt: 
 

tipul de locuire individuală 

tipul de ţesut urban ordonat, discontinuu, de tip urban 

Regim de înălţime preponderent parter 

funcţiune dominantă locuirea  

alte funcţiuni existente mică industrie, depozitare, servicii 

P.O.T. 15% 

C.U.T. 0,17 

 
2) Cartierul Central reprezintă nucleul cel mai vechi al localităţii. Din suprafaţa 

sa totală doar aproximativ jumătate reprezintă funcţiunea de locuire, cvartale întregi 
fiind afectate exclusiv sau în mare parte dotărilor de interes public la nivel orăşenesc. 
 Din punct de vedere morfologic, acest cartier este eterogen, alături de tipul de 
locuire individual coexistând, în zonele adiacente arterelor principale de circulaţie, 
tipul de locuire colectivă mică. Deasemenea, o suprafaţă destul de importantă a 
acestui cartier a fost reconstruită integral în ultimii 30 de ani, prin realizarea de 
locuinţe colective (blocuri). 
 Ca urmare, Cartierul Central este mult mai dens decât altele, concentrând 
peste 20% din suprafaţa construită desfăşurată de locuinţe a localităţii şi 15% din 
populaţia acesteia, la care se adaugă şi suprafaţa mare de construcţii de dotări din 
interiorul zonei de locuit. Din acest motiv,  indicatorii care îl caracterizează sunt 
neomogeni în teritoriu, varietatea şi mixajul fiind prezente la toate nivelele de analiză: 
al tipului de locuire, al tipului de ţesut urban, al regimului de înălţime, al funcţiunilor şi 
al stilurilor arhitecturale.Cartierul Central se prezintă astfel: 

 

tipul de locuire Individuală + colectivă + tradiţională 
colectivă mică 

tipul de ţesut urban ordonat, discontinuu, de tip urban + 
continuu, organizat în fronturi 
stradale 

Regim de înălţime preponderent parter + P+4 

funcţiune dominantă complexă de interes public+locuire  

alte funcţiuni existente Servicii 

P.O.T. 24,7% 

C.U.T. 0,44 

 
 3) Cartierul Băi Sărate, amplasat în partea de nord-est a localităţii, are peste 
jumătate din teritoriu afectat de alte funcţiuni decât locuirea: teren neconstruit, spaţiu 
verde amenajat sau nu, teren agricol. 
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 Zona de locuit a cartierului, deşi destul de întinsă, nu cuprinde decât 7,3% din 
totalul ariei desfăşurate a locuinţelor şi respectic 7,7% din populaţia 
localităţii.Densitatea relativ scăzută a cartierului este determinată , ca şi în cazul 
cartierului Turda Nouă, de preponderenţa locuinţelor individuale parter, de factură 
modestă.Caracteristicile generale ale cartierului sunt următoarele. 
 

tipul de locuire individuală  

tipul de ţesut urban ordonat, discontinuu, de tip urban 

Regim de înălţime preponderent parter  

funcţiune dominantă locuirea  

alte funcţiuni existente agrement, turism, sport, tratament, 
producţie agricolă şi zootehnică 

P.O.T. 11% 

C.U.T. 0,12 

 
 4) Cartierul Oprişani, amplasat la sud de râul Arieş, este de departe cel mai 
populat cartier, adăpostind mai mult de jumătate din populaţia municipiului Turda pe 
un teritoriu care reprezintă doar cca.19% din suprafaţa totală a zonei de locuit. 
 Cartierul Oprişani este cel mai tânăr cartier al municipiului Turda, fiind 
constituit în cea mai mare parte din locuinţe colective (blocuri) realizate în ultimii 30 
de ani. 
 Caracteristicile morfologice generale ale cartierului Oprişani sunt. 
 

tipul de locuire preponderent colectivă, cu enclave 
de locuire individuală 

tipul de ţesut urban ordonat, discontinuu, de tip urban 

regim de înălţime 
preponderent 

P + 4 

funcţiune dominantă locuirea  

alte funcţiuni existente dotări complementare specifice zonei 
de locuit, servicii, industrie 

P.O.T. 21,5% 

C.U.T. 0,70 

  
 5) Cartierul Poiana, situat la extremitatea estică a municipiului Turda, este un 
cartier relativ omogen, provenit dintr-o localitate rurală înglobată recent municipiului 
Turda, ceea ce îi conferă caracteristici morfologice şi indicatori de utilizare a 
terenului specific rurali: 
 

tipul de locuire Individuală 

tipul de ţesut urban organizat, de tip rural 

regim de înălţime 
preponderent 

Parter 

funcţiune dominantă locuirea  

alte funcţiuni existente dotări complementare specifice zonei 
de locuit, producţie agricolă 

P.O.T. 10,5% 

C.U.T. 0,11 
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 În cazul cartierului Poiana, ocuparea scăzută a terenului nu provine dintr-o 
locuire insuficient de densă ci din faptul că terenul, organizat în loturi de mari 
dimensiuni, este utilizat pentru producţia agricolă. 
 

6) Cartierul Zona Industrială nu este propriu-zis un cartier de locuinţe, zona de 
loccuit reprezentând mai puţin de 25% din suprafaţa totală a “cartierului”. Pe acest 
teritoriu restrâns şi discontinuu, constituit din mai multe enclave de mici dimensiuni, 
se găseşte o arie desfăşurată de construcţii de locuit care nu depăşeşte 2% din 
totalul localităţii, în cadrul căreia locuieşte un procent de 3,18% din populaţia 
acesteia. Caracteristicile acestui cartier sunt: 

 

tipul de locuire Individuală 

tipul de ţesut urban ordonat, discontinuu, de tip urban 

regim de înălţime 
preponderent 

Parter 

funcţiune dominantă locuirea  

alte funcţiuni existente activităţi industriale 

P.O.T. 11% 

C.U.T. 0,12 

 
 
7) Cartierul Sănduleşti constituie un mic cartier cu aspect rural, situat la limita 

de vest a municipiului Turda. Faţă de suprafaţa teritoriului pe care îl ocupă şi care 
reprezintă cca. 6,5% din totalul zonei de locuit, aria desfăşurată a locuinţelor şi 
respectiv populaţia cartierului nu reprezintă mai mult de 2,2%.  

Aceasta deoarece cea mai mare parte a cartierului este alcătuită din livezi şi 
vii care constituie parcele de mari dimensiuni afectate de către o singură locuinţă 
modestă. 

Pe de altă parte, este de amintit faptul că o bună parte a cartierului Sănduleşti 
este situată, tocmai din aceste motive, în afara intavilanului stabilit de către O.C.O.T 
în 1990. Ca urmare, indicatorii foarte scăzuţi de utilizare a terenului nu afectează 
indicatorii din zona de locuit aflată în interiorul vetrei principale a localităţii. 
  
 
 Caracteristicile morfologice ale cartierului sunt: 
 

tipul de locuire Individuală 

tipul de ţesut urban organizat, de tip rural 

Regim de înălţime 
preponderent 

Parter 

funcţiune dominantă locuirea  

alte funcţiuni existente producţie agricolă 

P.O.T. 8% 

C.U.T. 0,08 

 
8) Cartierul Sf.Ioan - Hărcana nu este propriu-zis un cartier ci o zonă situată la 

nord de râul Arieş, la est de vatra principală a localităţii, zonă din care cea mai mare 
parte se află în extravilanul actual. 
 Ca şi o parte din cartierul Sănduleşti şi o parte din cartierul Băi Sărate, 
locuinţele din această zonă au fost realizate ca anexe la o activitate agricolă, bazată 
în special pe viticultură şi pomicultură. Din acest motiv, deşi teritoriul ocupat de 
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aceste locuinţe şi mai ales de gospodăriile aferente este destul de important, 
reprezentând cca.10% din totalul zonei de locuit, aria desfăşurată a construcţiilor de 
locuit, precum şi numărul populaţiei permanente sunt mult mai puţin importante, 
ponderea lor cifrându-se sub 1%. Sintetizăm mai jos caracteristicile morfologice ale 
“cartierului”: 
 
 
 

tipul de locuire individuală 

tipul de ţesut urban  neorganizat, de tip rural 

regim de înălţime 
preponderent 

parter 

funcţiune dominantă producţie agricolă 

alte funcţiuni existente locuire, agrement 

P.O.T. 1,9% 

C.U.T. 0,02 

 

 ZONA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 
 
Pe teritoriul municipiului Turda se conturează mai multe areale care adăpostesc 
activităţi economice, cu caracteristici distincte, determinate de tipul de activitate 
economică desfăşurată în teritoriul respectiv. 
 1) Principala zonă industrială a municipiului Turda este “Platforma industrială 
Sud”.Aceasta este amplasată în centrul de greutate al teritoriului municipiului, între 
Cartierul Central şi cartierul Oprişani, la limita de sud a localităţii. 

 Zona cuprinde marile unităţi industriale, cu profil de prelucrare a mineralelor 
nemetalice, unităţi de construcţii, construcţii de maşini, etc. În acelaşi timp, aici mai 
sunt amplasate şi unităţi de depozitare şi prelucrare ale industriei alimentare,în ciuda 
faptului că zona este o puternică producătoare de noxe.  
 Suprafaţa zonei este de aproape 200 ha, dintre care 124,9 ha aparţin 
agenţilor economici. Este deservită rutier, de pe o arteră care porneşte din artera 
principală a localităţii. Este deasemenea deservită şi feroviar, aproape toate unităţile 
mari dispunând de terminale de cale ferată de la staţia C.F.R. de mărfuri a localităţii. 
 În prezent, o parte din agenţii economici de pe platformă şi-au diminuat mult 
activitatea, astfel că o suprafaţă semnificativă a teritoriului zonei, precum şi 
construită, au rămas neutilizate. 
 2) Platforma industrială Oprişani, amplasată în partea de sud a cartierului cu 
acelaşi nume, este a doua ca mărime în municipiul Turda, suprafaţa totală a zonei 
fiind de cca.15 ha, din care 9,62 ha în folosinţa agenţilor economici existenţi. 
 Zona dispune de un acces amplu la calea ferată, în dreptul zonei de triaj, 
precum şi de acces rutier de pe str. Mihai Viteazu, ce porneşte de asemenea din 
artera principală a localităţii. 
 Pe teritoriul acestei zone industriale sunt amplasate unităţi economice cu 
profil de transporturi şi construcţii, cu un grad mediu de poluare. 
 3) Zona străzii Basarabiei este o zonă mixtă în care îşi găsesc amplasament  
locuinţe individuale parter, dotări comerciale, servicii şi o serie de industrii de mai 
mică anvergură, în special cu profil alimentar, între care fabrica de pâine este cea 
mai importantă. 
 Suprafaţa afectată în prezent de activităţi economice este de 1,61 ha.  
 Fiind amplasată în plin centru al cartierului Turda Nouă, unităţile industriale au 
acces direct din artera principală rutieră a localităţii. 
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 4) Zona străzii Petru Maior cuprinde în prezent unităţi cu profil de construcţii şi 
de gospodărie comunală, precum şi sediul AGROMEC. În cadrul unităţii de 
gospodărie comunală (R.A.D.P.) sunt amplasate mari suprafeţe de sere care asigură 
materialul săditor pentru parcurile şi zonele verzi ale oraşului. 
 Suprafaţa totală a zonei este de 6,18 ha, fiind în întregime ocupată de agenţii 
economici menţionaţi. Activitatea economică din zonă este nepoluantă, dar accesul 
rutier este dificil, din cauza unor strangulări ce intervin la legătura drumului de acces 
cu reţeaua rutieră a localităţii.  
 În afara acestor zone de activităţi economice bine conturate, în municipiul 
Turda există o serie de teritorii în care, mai mult sau mai puţin concentrat , au fost 
amplasate diferite unităţi productive, de diferite profile, unităţi de transporturi şi de 
depozitare, precum şi unităţi de producţie agricolă. Acestea sunt fie risipite în cadrul 
zonelor de locuit, ca în cazul zonei străzii Ştefan cel Mare sau al străzii Sânduleşti, 
fie amplasate la limita intravilanului, astfel încât o parte a suprafeţei ocupate de 
acestea se află în extravilan, creind astfel dificultăţi la stabilirea bilanţului teritorial. 
 Dintre aceste zone cu activitate economică, cea mai importantă ca suprafaţă 
este Staţiunea de Cercetări Agricole, al cărei sediu şi o parte din construcţiile 
destinate producţiei sunt amplasate în partea de nord a teritoriului municipiului, între 
cele două teritorii declarate protejate: Băile Sărate şi Durgău. 
 

 ZONA SPAŢIILOR VERZI 
 
 Municipiul Turda dispune de o suprafaţă redusă de spaţii verzi, însumând 
26,7 ha, constituită în principal din scuaruri de diferite dimensiuni, nedepăşind în 
general 0,5 ha. Suprafeţe de teren cuprinzând spaţii verzi constituite şi amenajate ca 
atare,  de dimensiuni mai importante, sunt cele din cartierul Oprişani, reprezentând 
în general spaţii de joc pentru copii, risipite între construcţiile de locuit. 
 Singurele zone verzi amenajate din municipiul Turda care pot fi numite parcuri 
sunt: 

 Parcul Tineretului (parcul oraşului), amplasat la limita de sud a Cartierului 
Central, de-a lungul Arieşului, în suprafaţă de 8,75 ha; 

 Parcul Turda Nouă, amplasat în piaţa Basarabiei, în realitate un scuar 
format la intersecţia a trei străzi, în suprafaţă de 2,7 ha. 

 În interiorul intravilanului este inclus şi teritoriul Băilor Sărate, care  cuprinde 
dotări sportive şi de agrement (ştrandul) şi grădina zoologică, ambele plantate, ceea 
ce ar putea să determine calculul suprafeţei acestora în cadrul suprafeţelor de zone 
verzi ale oraşului.  
 Pe de altă parte, importanta suprafaţă neconstrubilă de la Băile Sărate, deşi 
acoperită cu o vegetaţie specifică de sărătură, din care cca. 5 ha au şi fost declarate 
zonă de rezervaţie botanică, nu poate fi considerată ca având un aport la cantitatea 
de spaţii verzi a localităţii, din cauza caracteristicilor sale. 
 Suprafaţa totală de spaţii verzi, raportată la totalul populaţiei municipiului, 
reprezintă 4,36 mp/locuitor, indicator deosebit de nefavorabil, mai ales ţinând seama 
de faptul că municipiul Turda este o localitate intens poluată, care necesită spaţii 
verzi suplimentare faţă de normele generale. 
 În ceea ce priveşte teritoriile afectate altor funcţiuni, dar care cuprind şi 
plantaţii care pot juca rolul de zone verzi, acestea sunt constituite în principal din 
plantaţiile viticole şi pomicole aferente gospodăriilor şi Staţiunii de Cercetări Agricole. 
Aceste spaţii sunt însă amplasate în mare parte la periferia intravilanului existent, 
astfel încât nu pot constitui o barieră contra poluării generate de zona industrială, iar 
pe de altă parte ele nu sunt deschise accesului public, astfel că nu pot fi luate în 
considerare la calculul suprafeţelor verzi ale oraşului. 
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 OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC 
 

Cea mai mare parte a obiectivelor de interes public este amplasată în 
principalele trei zone cu caracter central ale localităţii: zona centrului istoric din cadrul 
Cartierului Central, zona pieţei Basarabiei din cartierul Turda Nouă şi zona centrului 
de cartier Oprişani. 
 În cadrul centrului istoric, organizat în jurul pieţelor Republicii şi 1 Decembrie 
1918, sunt amplasate principalele dotări administrative şi culturale ale localităţii, 
precum şi mare parte din instituţiile financiar-bancare. Cea mai mare parte a acestor 
obiective sunt amplasate în construcţii specifice, chiar dacă, unele din acestea, 
destul de degradate din punct de vedere fizic, din cauza vechimii lor. 
 În această zonă, densitatea construcţiilor pentru dotări publice este foarte 
ridicată, unele cvartale fiind în mod exclusiv ocupate cu aceste obiective, în timp ce 
în altele procentul de alte funcţiuni (locuinţe) este foarte redus. 
 Caracterul pregnant central al acestei zone rezidă pe de o parte din funcţiunile 
sale publice iar pe de altă parte, din poziţia sa geografică de centru de greutate al 
teritoriului ocupat de localitate în ansamblul ei. În acelaşi timp, o îndelungată tradiţie 
face din această zonă locul de amplasare al obiectivelor publice, ceea ce în mod 
firesc a dus în timp la aglomerarea acestora. 
 Celelalte două zone centrale amintite mai sus au mai degrabă rolul de centru 
de cartier, atât prin anvergura lor mult mai redusă, cât şi prin importanţa dotărilor 
publice care le alcătuiesc. 
 Geneza acestor două centre este diferită: în timp ce piaţa Basarabiei s-a 
dezvoltat până la un moment dat ca centru al unei localităţi (Turda Nouă), centrul de 
cartier Oprişani este rezultatul unui demers de proiectare contemporan, tributar 
diferitelor concepţii urbanistice ale diferiţilor proiectanţi care au lucrat la realizarea 
acestuia. 
 Cartierele Băi Sărate, Sănduleşti şi Poiana nu beneficiază de un centru de 
cartier, nici măcar de un nucleu de dotări publice cât de cât constituit. Dotările 
publice existente în cartierul Băi Sărate sunt dotări de interes orăşenesc, specializat 
pentru agrement, sport şi tratament, iar cartierul Poiana se presupune că are acces 
convenabil pe artera principală a localităţii, la centrul de cartier Oprişani. 
 

 ZONA CU ÎNCĂRCĂTURĂ DEOSEBITĂ SUB ASPECTUL VALORII 

ISTORICE, CULTURALE ŞI URBANISTIC ARHITECTURALE 
 
 Municipiul Turda este deţinător  al unui mare număr  de valori istorice, 
culturale şi urbanistic-arhitecturale din diferite epoci istorice , după cum urmează: 
monumente şi situri arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură, zone 
istorice urbane. 

a)  Monumente, rezervaţii şi situri arheologice 
 Principalul monument arheologic al municipiului Turda este constituit de 
ansamblul castrului roman de pe dealul Cetăţii, parţial dezvelit şi conservat, obiectiv 
de mare interes ştiinţific, singurul castru de legiune (a V-a Macedonica) scos la 
suprafaţă în România.  
 Întreaga suprafaţă ocupată de castru precum şi o suprafaţă de cca. 16 ha, 
situată la vest de acesta , despre care se cunoaşte că conţine importante vestigii 
arheologice, încă necercetate, a fost declarată rezervaţie arheologică. 
 Actualmente, teritoriul ocupat de castru este situat la limita vestică a 
intravilanului existent, dar în mai multe documentaţii anterioare s-a preconizat 
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extinderea intravilanului asupra acestuia, în scopul de a asigura o protecţie mai 
eficientă monumentului. 
 Trebuie de altfel menţionat că întreaga jumătate de vest a Cartierului Central 
şi cartierul Sânduleşti în întregime, precum şi partea de sud a Zonei Industriale 
constituie teritorii cu o mare încărcătură de vestigii arheologice, necesar a fi protejate 
prin măsuri adecvate. 

b)  Monumente istorice şi de arhitectură 
 Aceste obiective sunt amplasate în totalitate în intravilan, constituind nucleul 
Cartierului  Central. Ele sunt următoarele: 

 Biserica reformată din Turda Veche, situată în str. B.P.Haşdeu nr.1,  
construcţie gotică din sec. XV, monument validat de CNMASI cu nr. cod 
13B542; 

 Curia (casa fiscului, casa principilor) voievodală, actualmente muzeu, 
construcţie gotică civilă cu modificări romantice, datând din sec.XV – XVI, 
situată în str. B.P.Haşdeu nr.2, monument validat de CNMASI cu nr. cod 
13B543; 

 Ruinele “cetăţii”, mai precis ale fortificaţiei care cuprindea biserica 
reformată şi curia, datând din sec. XIV – XV, situate în str. Mircea Vodă 
nr.4, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B544; 

 Casa parohială a bisericii reformate, situată în str. Dr.I.Raţiu nr. 44,  
construcţie barocă, actualmente locuinţă, datând din sec.XVIII, monument 
validat de CNMASI cu nr. cod 13B545; 

 Biserica romano-catolică, situată în p-ţa Republicii nr. 54,  importantă 
construcţie gotică ce domină piaţa principală a oraşului, realizată între 1498 
- 1504, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B546; 

 Biserica reformată din Turda Nouă, împreună cu zidul de incintă, situată în 
p-ţa Basarabiei, datată 1504, monument validat de CNMASI cu nr. cod 
13B547; 

 Biserica reformată din cartierul Poiana, situată în str. Câmpiei nr. 49, 
realizată în sec. XV, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B548; 

 Fronturile str. Republicii, nr. 1 – 52, realizate între sec. XV – XX, validate ca 
monument istoric şi de arhitectură de către CNMASI cu nr. cod 13B549; 

 Casă de locuit situată în p-ţa Republicii nr.15, construcţie neobarocă  
realizată în 1901 - 1902, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B550; 

 Casă de locuit situată în p-ţa Republicii nr.7, construcţie  sezession, datând 
de la începutul sec.XX, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B551; 

 Casă de locuit situată în str. G.Coşbuc nr.12, începutul sec.XX, monument 
validat de CNMASI cu nr. cod 13B552; 

 Casă de locuit situată în str. G.Coşbuc nr. 13, începutul sec.XX, monument 
validat de CNMASI cu nr. cod 13B553; 

 Prefectura veche, actualmente primăria municipiului Turda, situată în p-ţa 1 
Decembrie 1918, construcţie realizată în 1884 – 1886, monument validat 
de CNMASI cu nr. cod 13B554; 

 Fabrica de bere, situată în p-ţa Romană, construcţie din sec.XIX, 
monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B555; 

c)  Monumente de artă plastică şi cu valoare memorială 

 Statuia Dr. Ioan Raţiu, situată în p-ţa 1 Decembrie 1918, bronz, realizată în 
1929, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13D015; 

 Monumentul reuniunii “Sfânta Maria”, situat în str. Avram Iancu, realizat în 
1933, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13D016. 

d)  Rezervaţii de arhitectură 
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 Piaţa Republicii, în întregul ei, cuprinzând atât spaţiul urban neconstruit cât 
şi fronturile în care se inserează construcţii cu faţade baroce, neoclasice 
sau eclectice, validată ca rezervaţie de arhitectură de către CNMASI, cu nr. 
cod 13E010; 

Studiul de fundamentare “Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită”, 
elaborat de Catedra de Arhitectură a Universităţii Tehnice Cluj – Napoca a identificat 
în interiorul acestui teritoriu o serie de obiective pe care le propune pentru includerea 
pe lista monumentelor. Propunerile respective au fost însuşite de CZMASI şi au fost 
acceptate de către secţiunea de “Evidenţă” a CNMASI. Acestea sunt următoarele : 

 Construcţiile “vechi” ale spitalului şi policlinicii, situate de o parte şi de alta 
a str. Andrei Mureşanu, realizate în sec. XIX. 

 Catedrala, biserica ortodoxă cu o arhitectură neoromânească destul de 
greoaie, situată în p-ţa Republicii, construită în 1930; 

 Parcul oraşului, din care, ca elemente de arhitectură, sunt de menţionat 
intrarea şi aleea principală, situat în str. Războieni; 

 Cimitirul central al oraşului, interesant prin monumentele sale funerare, 
luat în evidenţă atât ca rezervaţie de arhitectură, cât şi ca monument 
istoric şi de arhitectură; 

 Clădirea Băncii Naţionale, situată în p-ţa 1 Decembrie 1918, construcţie 
neoclasică, realizată între 1884 – 1886 

 Casă situată în str. Basarabiei nr. 48, construcţie din sec. XIX. 

 Clădire utilitară (fost gimnaziu) situată în str. Daciei nr.1, construită în 
1865; 

 Biserica unitariană, situată în str. Daciei nr. 3, construită în 1784; 

 Casă de locuit, situată în str. Daciei nr.5. 

 Sinagoga, situată în str. M.Eminescu nr. 28; 

 Şcoala elementară, situată în str. B.P.Haşdeu nr. 4, construită în 1868; 

 Biserica şi mănăstirea franciscanilor, situată în str. Avram Iancu nr. 49, 
construită în 1773; 

 Biserica greco – catolică situată în str. Gh. Lazăr, construită în 1839; 

 Biserica ortodoxă, situată în str. Gh. Lazăr, construită în sec. XIX. 

 Casă de locuit, actualmente dotare culturală (Casa Copiilor), situată în str. 
Dr.I.Raţiu nr. 13; 

 Casă de locuit, actualmente dotare culturală (Casa Armatei), situată în str. 
Dr. I. Raţiu nr. 25; 

 Şcoală, situată în str. Dr.I.Raţiu nr. 42, construită în 1922; 

 Şcoală, situată în str. Dr.I.Raţiu nr. 53, construită în 1882; 

 Casă de locuit, situată în str. Dr.I.Raţiu nr. 58, datând din sec. XVIII; 

 Casă de locuit, situată în str. Dr.I.Raţiu nr. 69, construită în sec. XIX; 

 Casă de locuit, situată în str. Avram Iancu nr.2, construită în sec. XIX; 

 Clădirea liceului “Mihai Viteazu”, situată în str. Dr.I.Raţiu nr.111, construită 
în 1907; 

 Parohia romano – catolică, situată în p-ţa Rapublicii nr.1, construită la 
începutul sec. XIX; 

 Judecătoria municipiului Turda, construcţie barocă având funcţiunea 
iniţială de primărie a oraşului, situată în p-ţa Republicii nr. 5, construită 
între 1795 – 1806; 

 Casă (fosta şcoală reformată de fete) situată în p-ţa Republicii nr. 16, 
construită în 1859; 

 Casă (fostul hotel Elisabeta), situată în p-ţa Republicii nr. 28, construită în 
1882; 
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 Case situate în p-ţa Republicii, nr. 46,47,48 şi 49, nedatate; 

 Teatrul de Stat, clădire în stil “sezession”, situat în p-ţa Republicii nr. 52, 
construit în 1907; 

 Casă situată în p-ţa Republicii nr. 53; 

 Biserica greco – catolică situată în str. Salinelor nr. 8 – 10, construită la 
începutul sec. XX; 

 Casă de locuit situată în str. Traian nr. 71, construită în 1905. 
De asemenea, studiul de fundamentare identifică pe teritoriul localităţii un 

areal care cuprinde mare parte din cartierele Turda Nouă şi Central, cele mai vechi 
teritorii construite din cadrul actualului municipiu Turda, care păstrează trama 
stradală şi parcelarul iniţial, istoriceşte constituit. Menţinerea acestor caracteristici 
reprezintă o garanţie de continuitate în dezvoltarea localităţii. 

e) Zonă istorică extraurbană 
    În această categorie introducem ansamblul Monumentului lui Mihai Viteazul, 
constituit din monumentul propriu – zis şi parcul care îl înconjoară, situat în 
extravilan, în partea de sud a teritoriului administrativ. 
 

2.6. Protecţia şi conservarea mediului 

  2.6.1. Zone cu riscuri naturale 
 Fenomenele de risc sunt condiţionate de litologie, precipitaţii, covorul vegetal 
şi activitatea antropică. 
 Litologia, respectiv tectonica regiunii, permit evidenţierea unor areale cu un 
anumit specific al riscului geomorfologic (eroziune areolară, torenţială până la faza 
de alunecări şi prăbuşiri). Suprafeţele cvasi - orizontale, respectiv interfluviile sunt 
relativ stabile . 
 În schimb versanţii, în funcţie de pantă, expoziţie, lungime şi de modul de 
aşezare al stratelor, sunt zonele în care riscul geomorfologic se poate manifesta. 
Astfel cuesta Arieşului, desfăşurată pe stânga râului, constituie o zonă cu posibilităţi 
de declanşare a prăbuşirilor, alunecărilor de teren şi a proceselor de eroziune de 
suprafaţă, încadrându-se în zonele cu risc ridicat şi foarte ridicat de eroziune. La 
aceasta contribuie, ca element natural, fenomenul de împingere a Arieşului, cât şi 
activitatea antropică îndelungată prin îndepărtarea învelişului vegetal iniţial, respectiv 
pădurea. 
 Un al doilea sector de risc ridicat de declanşare a alunecărilor de teren îl 
constituie versanţii în cuestă de pe Valea Sărată şi Valea Caldă.Alunecările de teren 
prezente şi active din perimetrul lacurilor sărate sunt legate şi de existenţa masivului 
de sare aproape de suprafaţă.  
 Versanţii monoclinali intră în categoria riscului mediu şi minim al proceselor 
geomorfologice manifestate prin eroziune torenţială, alunecări superficiale, la 
acestea contribuind şi tipul de cultură practicat, respectiv a tipurilor de arături. 
 Fenomenele meteorologice de tipul ploilor torenţiale  şi a tornadelor, cu o 
frecvenţă maximă în sezonul de vară, fără să existe o legătură în distribuţia temporo 
- spaţială, constituie fenomene de risc cu efecte păgubitoare pentru aşezări, 
respectiv infrastructura de comunicaţie şi culturile agricole. 
 Cele mai relevante au fost fenomenele care au avut loc în vara anului 1997: 
ploi torenţiale însoţite de grindină şi vânturi puternice, compromiţând culturile 
agricole.  
 Cât priveşte situaţia inundabilităţii, râul Arieş pe teritoriul municipiului Turda 
este îndiguit în totalitate pe malul drept până la afluentul racoşa, situat pe teritoriul 
oraşului Câmpia Turzii, astfel că inundaţii din revărsări de apă pot apare cu frecvenţă 
foarte scăzută. Evident, teritoriul dintre albia minoră şi dig, care ajunge pâna la cca. 
200 m lăţime, este inundabil în perioadele de viituri, în special la topirea zăpezii. 
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 Ca urmare,în partea din stânga a luncii Arieşului, datorită şi pantei reduse de 
scurgere, apar înmlăştiri locale, care pot fi întâlnite şi pe terasele inferioare. 
 În cadrul intravilanului întâlnim de asemenea cele două tipuri de fenomene de 
degradare a terenului: alunecările şi inundaţiile. 

Alunecările de teren sunt locale şi reduse ca suprafaţă, terenurile în cauză 
fiind stabilizate prin pătura de sol vegetal care le acoperă. Aceste fenomene sunt 
localizate în partea nordică şi vestică a localităţii, pe versantul Dealului Viilor, 
nestabilizat în totalitate, aici punându-se în evidenţă două areale cu alunecări în 
zona străzilor Agriculturii şi la sud de aceasta. O eventuală construire a acestor 
terenuri ar avea ca efect îndepărtarea acestei pături şi antrenarea unor noi alunecări.  

O altă zonă pe acelaşi versant, în suprafaţă de 11,6 ha, situată la nord de 
construcţiile de locuit de pe str. Petru Maior, prezintă rupturi vii, cauzate de torenţi şi 
fenomene de şiroire. 
 Inundaţiile în teritoriul intravilanul localităţii sunt cu totul accidentale, având în 
vedere faptul că atât râul Arieş, cât şi cei doi afluenţi, valea Fânaţelor şi valea 
Racilor, sunt regularizaţi. Totuşi, unele inundaţii de mică anvergură se pot produce în 
zona industrială (str.Nicolae Teclu), precum şi pe malul stâng al Arieşului, după 
ieşirea din localitate, în zona str. Petru Maior. 
 Deasemenea, din cauza colmatării celor două văi, există pericolul unor 
inundaţii de mici proporţii în zona de N -V a localităţii. 
 În cadrul teritoriului administrativ al municipiului Turda, atât în intravilan cât şi 
în afara acestuia, se află două zone care prezintă modificări importante faţă de 
situaţia terenurilor înconjurătoare, reprezentate prin sărături extinse, cu vegetaţie 
specifică. Aceste două zone sunt situate la extremitatea nordică a intravilanului 
existent, una pe platoul “Băi Sărate” iar cealaltă în microdepresiunea Durgău, 
prelungindu-se pe Valea Sărată, care îşi are aici originea. Aceste zone prezintă  
fenomene de prăbuşire care fac terenurile  respective improprii pentru construcţii, 
dar care au generat o serie de lacuri cu diferite grade de salinitate. 
  Prezenta lucrare apreciază aceste două zone din punct de vedere al valorii lor 
în cadrul structurii urbane, nu ca pe nişte zone degradate, în ciuda dificultăţilor de 
amenajare şi plantare, ci ca pe teritorii cu un potenţial turistico - balnear specific, ce 
urmează a fi prezervat prin toate mijloacele şi utilizat superior în contextul dezvoltării 
urbanistice viitoare. 

 

2.6.2. Probleme de mediu. Impactul factorilor poluanţi asupra   

mediului şi populaţiei 

 
Atât studiul de fundamentare întocmit în cadrul prezentului P.U.G., cât şi 

numeroase alte studii anterioare au subliniat faptul că, în condiţiile specifice de 
evoluţie din ultimii 40 de ani, în municipiul Turda problemele reabilitării, protecţiei şi 
conservării mediului au un caracter prioritar. Studiul de impact întocmit pentru 
municipiul Turda, ulterior primei redactări a lucrării, a pus în evidenţă o serie de 
surse de poluare a mediului pe teritoriul municipiului Turda. Acestea sunt: activitatea 
industrială, traficul rutier, traficul feroviar şi activitatea umană curentă. 
    Cea mai importantă sursă de poluare care generează noxe ce depăşesc de 
câteva ori normele admise , este activitatea industrială. Aceasta poluează în primul 
rând atmosfera , prin emisiile de gaze şi pulberi, precum şi solul, atât ca fenomen 
secundar poluării atmosferice, prin depunerea la sol a pulberilor, cât şi prin 
depozitarea deşeurilor industriale. 
 Principalii emitenţi de noxe industriale sunt Uzinele Chimice Turda (U.C.T.) şi 
S.C. Cimentul S.A. 
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 Prima dintre acestea emite în atmosferă noxe gazoase constituite din clor, 
acid clorhidric şi oxid de carbon. În prezent este în curs de elaborare un studiu de 
impact asupra mediului care urmează să evidenţieze concentraţiile în aer generate 
de fiecare instalaţie în parte şi dacă acestea depăşesc concentraţiile medii admise. 
 S.C.Cimentul S.A. emite în special pulberi sedimentabile şi bioxid de carbon. 
Cuptoarele instalaţiilor sunt prevăzute cu electrofiltre şi minifiltre în scopul captării 
pulberilor, dar acestea, din diferite motive, nu funcţionează în mod permanent. 
 Celelalte societăţi comerciale emit în special bioxid de carbon. Rolul acestui 
gaz în procesul de impurificare a aerului se manifestă prin constituirea efectului de 
seră. 
 Clorul şi compuşii săi, emanaţi de Uzinele Chimice Turda, dau în general 
concentraţii mici, sub limitele admise. Clorul se găseşte în aer numai în lunile de 
vară, pe o rază de 400 - 500 m în jurul sursei.  
 Deasemenea, poluarea cu oxid de carbon dată de Uzinele Chimice Turda, 
S.C.Cimentul S.A. şi mai ales de circulaţia auto nu depăşeşte cantitatea maximă 
admisă la distanţa de 500 m de sursă pe direcţia S - E şi 300 - 400 m în rest. 

Gradul de poluare atmosferică a municipiului Turda este puternic influenţat de 
cauze naturale: topografia  şi factorii meteorologici. 
 Relieful amplasamentului localităţii favorizează o mişcare a aerului pe direcţia 
“în sensul văii” pe axa S - N. Sursele de poluare se găsesc aşezate într-un punct 
critic al depresiunii şi anume aceasta se lărgeşte în albia Arieşului care, lovindu-se 
de cornişa de la N - E, face un cot brusc spre S - E. Această cornişă dirijează o parte 
din pulberile emise direct peste cartierul Oprişani şi mai departe către Poiana. 

Pe de altă parte  factorii meteorologici sunt nefavorabili autopurificării aerului 
atmosferic. Frecventele inversiuni termice permit stagnarea şi cumularea poluanţilor 
emişi, favorizând procesul de sedimentare a particulelor grosiere în teritoriul urban şi 
menţinerea particulelor fine şi foarte fine în atmosfera zonelor de locuit. 

Între perioada de dinainte de 1989 şi perioada de după 1989 până în prezent, 
există diferenţe importante în ceea ce priveşte aria de răspândire a noxelor. 
 În primul interval, înainte de 1989, cantitatea de praf din apropierea sursei se ridica 
la 4000 g/mp/an, în timp ce după aceasta ea ajunge abia la 300g/mp/an. La această 
diminuare, cauza principală a fost reducerea drastică a activităţii. Pe direcţia opusă 
vântului dominant, sud - estică, zona foarte puternic poluată se întinde până la o 
distanţă de 800 m de la sursă, în timp ce zona curată se localizează la o distanţă mai 
mare de 3 km.  Pe direcţia opusă, N - V, limitele celor două zone se situează la 
distanţe de 300 m şi respectiv 3,5 km. 
 În perioada a doua, pe direcţia S - E limita zonei curate se situează la 2 km, în 
schimb se constată o mai mare extindere a prafului sedimentat pe direcţiile 
cartierelor Turda Nouă şi Băi Sărate, limita zonei mijlociu poluate situîndu-se la 2 km 
iar a zonei curate la cca. 4 km. În plus se observă o tendinţă de extindere  a 
poluanţilor pe direcţia estică, de-a lungul şoselei spre Câmpia Turzii, situaţie care 
este cauzată de intensificarea traficului rutier. 
 Din harta sectoarelor microclimatice rezultă că în municipiul Turda nu există 
sectoare neexpuse direct sau indirect acţiunii de degradare a mediului şi în special a 
aerului atmosferic. 
 Direcţiile de răspândire a prafului fin sunt atât S - E cât şi N - N - V. Astfel, 
zonele cele mai afectate sunt Cartierul Central şi Oprişani. 
 În ce priveşte praful grosier, acesta cade în apropierea sursei, gravitaţional, 
astfel încât zona este teritoriul cel mai poluat , cu valori maxime de peste 6000 
tone/kmp/an la distanţa de cca. 200 m în jurul sursei, ceea ce reprezintă o depăşire 
de 30 de ori a cantităţii maxime admise. 
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O altă sursă de poluare importantă pentru municipiul Turda este puternica 
circulaţie rutieră care străbate localitatea pe traseul drumului naţional DN1 - E60. 
Potenţialul de poluare al acestei unice artere de circulaţie este cu atât mai mare cu 
cât în ultimii ani traficul rutier s-a dublat, modificând aria afectată de emanaţiile de 
bioxid de carbon în concentraţii ce depăşesc limitele admise, prin extinderea 
acesteia asupra cartierelor Oprişani şi Poiana. 
 În acelaşi timp, circulaţia rutieră desfăşurată pe străzi înguste, lipsite de 
protecţia vegetaţiei, în plină zonă de locuit, afectează fonic o mare parte din 
localitate, poluând cu zgomot şi vibraţii locuinţele de pe traseu. 
 Depozitarea deşeurilor urbane constituie deasemenea un factor de poluare. 
Actuala platformă de gunoi a oraşului este amplasată în amonte de localitate, ceea 
ce a dus la situaţia de a nu avea autorizaţie de funcţionare. În plus, această 
platformă nu mai are capacitate de depozitare , fiind necesară fie extinderea ei, fie 
realizarea unei platforme noi. 
 În ceea ce priveşte deşeurile industriale, care reprezintă o cantitate anuală 
redusă în comparaţie cu deşeurile menajere, acestea sunt în cea mai mare parte 
inerte din punct de vedere chimic. O parte se depozitează în incinta unităţilor 
economice respective (S.C.IZOCER S:A:, S.C.Cimentul S.A.) sau în afara teritoriului 
administrativ al municipiului Turda, în timp ce altă parte este depozitată la rampa de 
gunoi a oraşului. 
 Impactul acestor surse se repercutează asupra tuturor factorilor de mediu 
(apă, aer, sol), precum şi asupra vegetaţiei şi asupra stării de sănătate a populaţiei. 
 a) Impactul produs asupra apelor priveşte dispersia poluanţilor în receptorii 
naturali, inclusiv în apele subterane, determinînd un mediu afectat peste limitele 
admise, cu efecte accentuate. Suspensiile industriale contribuie cu un nivel mai 
ridicat (nivel 3), cu efecte nocive accentuate, în timp ce reziduurile menajere, din 
care doar o parte sunt canalizate şi conduse la staţia de epurare de pe teritoriul 
oraşului Câmpia Turzii, determină un mediu degradat , cu efecte letale la durata 
medie de expunere. 
 b) Impactul asupra aerului este produs de traficul rutier, acum în creştere, 
precum şi de emisiile din activităţi industriale. La capacitatea actuală de trafic, mediul 
este afectat peste limita admisă (nivel 1) în cea mai dens locuită parte a localităţii 
(centru) şi în zona străzii Traian, unde efectele sunt accentuate.  

În zona U.C.T. , mediul este afectat peste limitele admise la nivel 3, respectiv 
efectele nocive sunt accentuate. 

Cartierele Băi Sărate, Oprişani, Turda Nouă şi Poiana sunt afectate în limite 
admise, cu efecte accentuate. 

c) Impactul din zgomot şi vibraţii determină un mediu afectat în limite admise, 
la nivel 2, unde efectele nu sunt nocive, în zona străzilor Clujului, Bucovinei, 
Agriculturii, prcum şi în zona obiectivelor Hotel Bradul, centru, primărie, S.C. 
Electroceramica şi un mediu afectat peste limite admise, cu efecte accentuate, în 
zona străzilor Ştefan cel Mare, Câmpiei, zona industrială. 

d) Impactul asupra solului şi subsolului se produce pe tot teritoriul intravilan al 
municipiului Turda, mediul fiind afectat peste limitele admise (nivel 1) iar efectele 
sunt accentuate. În zona industrială mediul este degradat (nivel 1) iar efectele sunt 
nocive. 

e) Impactul asupra stării de sănătate a populaţiei este realizat de însumarea 
tuturor acestor efecte negative descrise mai sus.  Din acest punct de vedere, se 
poate considera că pe ansamblul municipiului Turda mediul este degradat, iar 
efectele sunt nocive la durate lungi de expunere. 

f) Impactul asupra vegetaţiei determină un mediu afectat peste limitele admise 
(nivel 2) , cu efecte negative asupra factorului de mediu respectiv. 
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2.7. Echiparea edilitară 

2.7.1. Gospodărirea apelor 

  
 Principalul curs de apă ce străbate oraşul este râul Arieş. El trece prin 
localitate din direcţia vest spre est. 
 Arieşul prezintă o luncă bine dezvoltată cu lăţimea de 3 - 6 km, cu numeroase 
meandre şi zone inundabile. Afluenţii principali sunt valea Copăceni şi valea 
Fânaţelor, care străbat zona nordică a oraşului ( mal stâng Arieş). Valea Copăceni 
este îndiguită parţial în zona centrală, iar valea Fânaţelor nu este îndiguită. 
 În urma inundaţiilor din 1970, când o parte din oraş a fost inundată, s-a 
prevăzut îndiguirea râului Arieş. Aceste lucrări au fost executate şi finalizate, oraşul 
nemaifiind afectat de inundaţii. 
 

2.7.2. Alimentarea cu apă 
 
 Municipiul Turda dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă 
potabilă şi industrială. 
 Sursa de apă potabilă este compusă din patru surse subterane având 
următoarele debite în 1996: 

 Sursa Corneşti, amplasată la nord de satul Corneşti, având 54 de puţuri. 
Debitul iniţial a fost 528 l/s, iar debitul actual este de 318 l/s. 

 Sursa Mihai Viteazu, amplasată la vest de comuna Mihai Viteazu, având 11 
puţuri. Debitul iniţial a fost 132 l/s, iar debitul actual este 79l/s. 

 Sursa Mihai Viteazu Variantă, amplasată la est de comuna Mihai Viteazu, 
având 10 puţuri. Debitul  iniţial a fost 35 l/s, iar debitul actual este 25 l/s. 

 Sursa Turda veche, amplasată la sud de oraş, în incinta uzinei de apă, 
având 6 puţuri. Debitul iniţial a fost 65 l/s, iar debitul actual este 25 l/s. 

 Debitele variază influenţate de regimul pluviometric annual între un debit 
minim de 370 l/s şi debit maxim de 509 l/s. Debitul mediu annual în 1997 a fost de 
458 l/s, variaţia între debitul minim şi maxim este de 27%. 

Apa de la sursele Corneşti şi Mihai Viteazu se pompează prin conductele   

600 mm şi  400 mm la rezervoarele 2 x 1000 mc, 2 x 2500 mc şi 2 x 5000 mc din 
platoul Cetatea Romană aflat la cota 375 m , iar o parte direct în distribuţia oraşului. 
Rezerva de incendiu este asigurată de la rezervoarele din Cetatea Romană. 
 Apa de la sursa Turda Veche se pompează în reţeaua de distribuţie a 

oraşului. Distribuţia de apă din oraş se ramifică din artera de apă  400 mm şi  
600 mm. 
 Oraşul este situat pe malurile stâng şi drept ale râului Arieş, pe malul drept 
între curbele de nivel 310 - 323 m, iar pe malul stâng între curbele de nivel 316 - 450 
m. Având în vedere că diferenţa de nivel în oraş este de peste 100 m , reţeaua de 
distribuţie a oraşului se împarte în trei zone de presiune: 

 Zona I între cotele 316 – 350 m. Se alimentează direct de la staţiile de 
pompare şi de la rezervoarele din platoul Cetatea Romană, amplasate la 
cota 374 m. 

 Zona II între cotele 350 – 400 m. Se alimentează din:    rezervoarele 2 x 
300 mc amplasate la cota 411 m, la intersecţia str. Agriculturii cu str. 
Frăgărişte, acoperind zona până la 385 m înălţime, şi rezervoarele 2 x 300 
mc amplasate la cota 436 m, la nord – vest de str. Frăgărişte, acoperind 
zona până la 411 m.. 

 Zona III peste cota 400 m se alimentează de la staţia de pompare. 
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 Reţeaua de distribuţie existentă este alcătuită din conducte cu diametre între 

 100 -  300 m.  
Având în vedere că  reţeaua de distribuţie a fost dezvoltată din 1912, uzura 

conductelor este foarte avansată. Reţelele din zona înaltă între strada Barbu Lăutaru 
şi cartierul Băi Sărate  se vor înlocui pe o lungime de 3,5 km. În perspectivă se va 
înlocui cca. 100 km  de conductă. 
 Din abonaţii existenţi, 49% sunt contorizaţi. 
 Captarea de apă industrială se face de la captarea de suprafaţă de la 
Moldoveneşti, având un debit de 500 l/s. Apa se tretează la uzina de apă din zonă 
care este dotată cu decantoare radiale, staţie de floculare  şi corectare pH. 

 Alimentarea cu apă a zonei industriale se face prin conducta de aducţiune  
800 mm de 14,5 km. Consumatori industriali importanţi sunt : IZOCER, Cimentul, 
Turdeana, Sticla, CASIROM, IZOMAC. Uzinele Chimice Turda (UCT) au sursă 
proprie de captere apă. Consumul actual de apă industrială este de 2000 mc/zi 
(23,15 l/s). 
 Consumul de apă mediu pe lună în anul 1996 a fost: 
     mc/lună mc/zi  l/s 
 populaţie   550 000 18 333        212 
 agenţi economici  200 000   6 667 77 
 M Viteazu + Cheia    21 000      691   8 

total consum apă potabilă  771 000 25 691         297 
 Conform studiului “Strategii şi scenarii de dezvoltare – Optimizarea alimentării 
cu apă şi canalizării localităţilor urbane şi rurale din judeţul Cluj”, debitul mediu de 
apă captată şi livrată este 488 l/s din care pierderea este 180 l/s (35%), rămânând 
disponibil 317 l/s. În timp de vară debitul scade la 307 l/s, rămânând disponibil 200 
l/s, alimentarea făcându-se la program de 10 ore pe zi. 
 Rezolvarea deficitului se va face prin finalizarea investiţiei “Modernizare staţie 
Moldoveneşti – Turda, pentru potabilizarea apei din râul Arieş”. 
 Capacitatea puţurilor existente este următoarea: 
 apă potabilă  488 l/s 
 apă industrială 500 l/s 
 Numărul  populaţiei  municipiului Turda  în 1995  a  fost  de  61 575  locuitori, 
prezentând o scădere faţă de 63 465 locuitori în anul 1991. 
 Pentru viitor se estimează o creştere uşoară a populaţiei, în anul 227 Turda 
urmând să numere maximum 70.172 locuitori , iar în anul 2022 maximum 75.803 
locuitori. 
 Consumul specific de apă conform STAS 1343 - 1/95  este: 

 Nevoi 
gospodăreşti 

l/om/zi 

Nevoi 
publice 
l/om/zi 

Total l/om/zi 

Zone cu gospodării cu preparare 
locală a apei calde 

210 85 295 

Zone de clădiri cu preparare 
centralizată a apei calde 

280 100 390 

 
 Q zi med =(Nt x qi)/1000 (mc/zi) 
 Q zi max =K zi x Q zi med (mc/zi) 
 Q orar max = 1/24 x Ko x Q zi max (mc/oră) 
din care: 
 Nt = numărul de locuitori 

qi = consum specific  
 10% - 295 l/om/zi locuinţe cu preparare locală a apei calde 
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 90% - 390 l/om/zi locuinţe cu preparare centralizată a apei calde. 
Procentele au fost stabilite de R.A.T.A.C.F.L. Turda. 

 Consumul de apă potabilă va fi :. 

ANUL Nr.locuitori Q zi med. K zi Q zi max Ko Q orar max 

mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s 

1997 61.575 14.470 168 1,2 17.364 201 1,3 940 261 

2007 70.172 16.490 191 1,2 19.788 229 1,3 1.072 298 

2022 75.805 17.814 206 1,2 21.376 247 1,3 1.158 322 

 
 Capacitatea puţurilor de captare existente de 447 - 488 l/s acoperă consumul 
pentru viitor. 
 Având în vedere durata de exploatare depăşită la reţeaua de distribuţie, 
pierderile de 35% , este necesară înlocuirea conductelor existente pe o lungime de 
100 km. 
 Zonele fără alimentare cu apă sunt: 

 În cartierul Turda Nouă, străzile Cetatea Colţeşti, Turturelelor, Cocoşului, 
Meşterul Manole şi capătul străzii Gh. Bariţiu. Pentru alimentarea cu apă a 
acestei zone se va extinde reţeaua stradală de la rezervoarele din str. 
Cetatea Colţeşti; 

 În cartierul Băi Sărate, străzile Călăraşi, Mălinului şi parţial str. Agriculturii. 
Pentru alimentarea cu apă a acestei zone se va extinde conducta de apă 
din str. Agriculturii. 

 Zone aflate în afara intravilanului existent: cartierul Primăverii, trupurile 
Petrilaca, Hărcana, Sf. Ion. 

 

2.7.3. Canalizare 

 
  Municipiul Turda dispune de un sistem de canalizare divizor pe malul 
stâng al râului Arieş şi de un sistem unitar pe malul drept al acestuia. 
 Pe malul stâng al râului cca. 26% din străzi sunt canalizate. Aceste canale 
colectează apele menajere şi pe porţiuni scurte apele pluviale. Apele pluviale sunt 
colectate de valea Copăceni, valea Fânaţelor, valea Sândului şi râul Arieş. 
 Apele menajere de pe mal stâng sunt deversate în canalul colector OV 70/105 
cm de pe malul drept al râului Arieş. Traversarea râului se face prin sifonare prin 
două conducte ¤300 mm. 
 Pe malul drept al râului, apele menajere şi pluviale sunt colectate prin cele 
cinci canale colectoare. Colectorul principal are traseul pe str. Ştefan cel Mare OV 
50/75 cm, calea Victoriei OV 100/150 cm, str Câmpiei clopot 220/139cm. 
 Colectoarele principale în zona industrială au traseul pe str.22 Decembrie 
clopot 220/139 cm; OV 70/105 cm, pe str. Fabricii 2 x OV 100/150 cm, 2 x OV 
160/210 cm pe drum acces, zona industrială est clopot 240/152 cm. 
 Pe canalul colector str. Victoriei sunt două deversoare de apă pluvială în râul 
Arieş, prima în Mr.I Oprişani, lângă unitatea de pompieri, 3 x OV 100/150 cm, iar al 
doilea în Mr.II Oprişani, paralel cu str. Constructorilor, clopot 70/105 cm. 
 Canalul colector al municipiului Turda se deversează în staţia de epurare a 
oraşului Câmpia Turzii. 
 Staţia de epurare este amplasată la sud - est de oraşul Câmpia Turzii lângă 
albia râului Arieş. Capacitatea de epurare a staţiei este 1000 l/s. 
 Staţia de epurare constă din două trepte de epurare. Treapta mecanică şi 
treapta biologică. 
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 Treapta mecanică este alcătuită din deznisipator, separator de grăsimi, 
decantor primar. Treapta biologică este alcătuită din bazin de aerare, decantor 
secundar, staţie pompare nămol, paturi uscare nămol. 
 Debitul de apă uzată ce se deversează în staţia de epurare se estimează 
astfel: 
 Debitul de apă uzată de la populaţie: 
 

Anul Q zi med. Q zi max Q orar max 

mc/zi l/s Mc/zi l/s mc/zi l/s 

1997 18.300 212 21.960 254 1.144 318 

2007 20.855 242 25.026 290 1.303 362 

2022 22.529 261 27.034 313 1.408 391 

  
Debitul de apă uzată industrială este 2000mc/zi (23 l/s). 

 Canalizarea existentă acoperă cca. 40% din străzile municipiului. 
 Pentru canalizarea restului străzilor fără canal sunt necesare următoarele 
lucrări: 

Pe malul stâng al râului Arieş lungimea străzilor este 43,14 km din care este 
canalizată o lungime de 11,21 km (26%).  

 

 2.7.4. Alimentarea cu energie electrică  
  
 Sursa de alimentare cu energie electrică a municipiului Turda o constituie 
sistemul energetic naţional prin intermediul a 5 staţii de transformare  amplasate la 
limita de S - V a localităţii conform indicaţiilor din plan. Două din cele 5 staţii (Staţia 
Poiana şi Staţia oraş Turda) deservesc consumatorii casnici, dotarile şi unii 
consumatori industriali, iar restul de trei (Chimica, Silica, şi Mihai Viteazul) deservesc 
marii consumatori industriali precum şi consumatorii rurali din afara zonei 
municipiului Turda. Din staţiile de transformare se realizează intrările şi ieşirile liniilor 
electrice de înaltă şi medie tensiune conform indicaţiilor din planul de situaţie. 
 Alimentarea cu energie electrică a oraşului se face prin intermediul a 92 
posturi de transformare din care 86 în construcţie de zidărie (PTZ) şi 6 posturi 
aeriene (PTA) cu o putere totală instalată de 55.000 kVA, caracteristicile fiecăruia 
fiind indicate în tabelul anexă nr.1. Posturile de transformare sunt alimentate în buclă 
prin reţele subterane şi aeriene de medie tensiune exclusiv unele posturi     periferice 
alimentate radial. 
 Din posturile de transformare indicate mai sus se alimentează prin reţele 
subterane şi aeriene de joasă tensiune consumatorii casnici, edilitari, micii 
consumatori pentru comerţ, industrie şi instituţii. . 
 Reţelele de joasă tensiune acoperă în totalitate trama stradală a municipiului. 
 Ţinându-se seama de indicatorii de consum din tabelul anexă nr.2, consumul 
anual de energie electrică la nivelul localităţii ar fi de 213.896 MWh din care 26.466 
MWh pentru consumatorii casnici. Factorul de putere mediu este de 0,96. Puterea 
maximă absorbită din posturile de transformare se apreciază la 20 MVA, încărcarea 
medie a acestora la orele de vârf fiind de 75%. 
  Din datele preluate de la furnizorul de energie, consumul industrial de energie 
electrică în ultimii ani a fost: 
 1994: 138.305 MWh 
 1995: 178.490 MWh 
 1996: 170.759 Mwh 
 

Situaţia existentă a posturilor de transformare - noiembrie 1996 
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   Nr. 
   crt. 
    0 

Post  de  transformare 
 
1 

Număr şi putere 
transformatoare 

 
2 

     1 P.T.     Ecaterina Varga                        1 x   630  KVA 

     2 P.T.     Ion Raţiu                        1 x   400  KVA 

     3 P.T.     M.F.A.                        1 x   400  KVA 

     4 P.T.     Liceul  Mihai Viteazu                        1 x   400  KVA 

     5 P.T.     C.Brâncoveanu                        1 x   400  KVA 

     6 P.T.     Fabrica de pâine                        2 x   400  KVA 

     7 P.T.     Ion Corvin                        1 x   400  KVA 

     8 P.T.     I.R.T.A.                        1 x   630  KVA 

     9 P.T.     Dacia Service                         1 x   400  KVA 

   10 P.T.     Şcoala  Ceramica                        1 x   400  KVA 

   11 P.T.     Anton Pann                        1 x   400  KVA 

   12 P.T.     Spital                        2 x   630  KVA 

   13 P.T.     Saline                         1 x   400  KVA 

   14 P.T.     George Coşbuc                        1 x   400  KVA 

   15 P.T.     Teatru                        2 x   315  KVA 

   16 P.T.     Frăgărişte                         1 x   250  KVA 

   17 P.T.A.  Băi Sărate                         1 x   100  KVA 

   18 P.T.     Hotel băi                        1 x   630  KVA 

   19 P.T.     Unirea                        1 x   400  KVA 

   20 P.T.     Sortare seminţe                        1 x   400  KVA 

   21 P.T.     Liceul Agricol                        2 x   400  KVA 

   22 P.T.     Mina de sare                        1 x   100  KVA 

   23 P.T.A.  Răţărie                            1 x     80  KVA 

   24 P.T.A.  Pescărie                        1 x   100  KVA 

   25 P.T.     Ion Moldovan                        1 x   400  KVA 

   26 P.T.     Muzeu                        1 x   400  KVA 

   27 P.T.     Poşta                        2 x   100  KVA 

   28 P.T.     Casa de cultură                        2 x   630  KVA 

   29 P.T.     Ceramica                        1 x 1000  KVA 

   30  P.T.     S.M.A.                        1 x   350  KVA 

   31 P.T.     BIG (Magazinul central)                        1 x   400  KVA 

   32 P.T.A.  Km 1.4                            1 x   400  KVA 

   33 P.T.A.  Colonie                        1 x     63  KVA 

   34 P.T.     Proletarul                        1 x   630  KVA 

   35 P.T.     Var                        3 x 1000  KVA 

   36 P.T.     Prefabricate                      630 + 400  KVA 

   37 P.T.     I.C.M.                        1 x   400  KVA 

   38 P.T.     Deservire                        2 x   400  KVA 

   39 P.T.     Turdeana                        2 x   630  KVA 

   40 P.T.     M.F.A.                        1 x   400  KVA 

   41 P.T.     Uzina de apă                        1 x   630  KVA 

   42 P.T.     Silica                        4 x 1000  KVA 

   43 P.T.     Baza de recepţie                        2 x   400  KVA 

   44 P.T.     Sticla 2 (P.A.)   

   45 P.T.     Sticla 1 (P.A.)   

   46 P.T.     Depozit alimentar                        1 x   400  KVA 

   47 P.T.     C.L.F.                        1 x   400  KVA 

   48 P.T.     Premo                         1 x 1600  KVA 

   49 P.T.     Polimeri                        1 x 1600  KVA 

   50 P.T.     Carton asfaltat                        2 x 1600  KVA 
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   51 P.T.     Transbordare                        1 x   250  KVA 

   52 P.T.     Tâmplărie                        1 x   400  KVA 

   53 P.T.     P.C.I.                         1 x   630  KVA 

   54 P.T.     I.C.I.L.                        2 x   400  KVA 

   55 P.T.     3                        1 x   400  KVA 

   56 P.T.     8                        1 x   330  KVA 

   57 P.T.     9                        1 x   400  KVA 

   58 P.T.     4                        1 x   400  KVA 

   59 P.T.     41                        1 x   400  KVA 

   60 P.T.     7                        1 x   400  KVA 

   61 P.T.     5                        1 x   400  KVA 

   62 P.T.     6                        1 x   400  KVA 

   63 P.T.     26                        1 x   400  KVA 

   64 P.T.     37                        1 x   400  KVA 

   65 P.T.     36                        1 x   400  KVA 

   66 P.T.     12                         1 x   400  KVA 

   67 P.T.     10                        1 x   400  KVA 

   68 P.T.     13                         1 x   400  KVA 

   69 P.T.     15                         1 x   400  KVA 

   70 P.T.     14                         1 x   400  KVA 

   71 P.T.     16                        1 x   400  KVA 

   72 P.T.     19                         1 x   400  KVA 

   73 P.T.     20                         1 x   400  KVA 

   74 P.T.     21                        1 x   400  KVA 

   75 P.T.     29                        1 x   400  KVA 

   76 P.T.     25                        1 x   400  KVA 

   77 P.T.     22                        1 x   400  KVA 

   78 P.T.     23                        1 x   400  KVA 

   79 P.T.     27                        1 x   400  KVA 

   80 P.T.     35                        1 x   630  KVA 

   81 P.T.     30                        1 x   400  KVA 

   82 P.T.     32                        1 x   400  KVA 

   83 P.T.     40                        1 x   400  KVA 

   84 P.T.     39                        1 x   400  KVA 

   85 P.T.     28                        1 x   400  KVA 

   86 P.T.     Poşta Oprişani                        1 x   400  KVA 

   87 P.T.     33                        1 x   400  KVA 

   88 P.T.     Liceul de chimie                        1 x   400  KVA 

   89 P.T.     38 Garsoniere                        1 x   400  KVA 

   90 P.T.A.  Moară                        1 x   400  KVA 

   91 P.T.     Sat                        1 x   250  KVA 

   92 P.T.     S.M.A.                        1 x   250  KVA 

 

Indicatori  de  consum  pentru  municipiul  Turda - anul 199 

Energie electrică activă 

  

   Nr. 
   crt. 

                           Indicatori       U.M.    Consum   

  1.1 Consum industrial racord adânc înaltă 
tensiune 

      MWh    134.582 

  1.2 Consum industrial - medie tensiune       MWh      30.544  

  1.3 Consum industrial - joasă tensiune       MWh        5.633 

  1.4 Mici consumatori şi consumatori 
neindustriali 

      MWh      16.671 
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  1.5 Consum casnic       MWh      26.466  

                                                                   

Total 

       

MWh 

   

    213.896 

 

 

2.7.5. Telecomunicaţii  

 
 Localitatea dispune actualmente de două centrale telefonice automate cu 
6.000 de linii. Centrala telefonică din centrul oraşului este complet ocupată iar 
centrala telefonică din cartierul Oprişani este în curs de finalizare. 
 Există cca. 24 km canalizaţie telefonică cuprinzând toate străzile centrale şi 
principale precum şi zonele de blocuri, traseele acestora fiind indicate în plan. 
Deasemenea există reţele aeriene cuprinzând în lungime cca.80% din trama 
stradală a municipiului. 

Actualmente se resimt unele strangulări în reţelele telefonice existente, 
centrala telefonică din centru fiind ocupată 100%. 

În cartierul Oprişani există un centru de emisie TV prin cablu cu 43 km reţea 
care acoperă cca. 50% din suprafaţa localităţii. 

 

2.7.6. Alimentarea cu căldură 
 
În prezent municipiul Turda se încălzeşte în următoarele moduri: 

 Încălzire locală cu sobe alimentate cu gaz metan sau alţi combustibili 
lichizi sau solizi; 

 Încălzire centrală de la centrale termice individuale sau de cvartal; 

 Centrale termice industriale care produc apă caldă, apă fierbinte sau abur 
pentru unităţile industriale mari din municipiul cum ar fi : Electroceramica, 
S.C. Cimentul, U.C.T., etc. 

 Toate centralele termice existente pentru încălzirea locuinţelor sunt încărcate 
la maxim, neavând posibilitatea de a mai prelua şi alţi consumatori. 
 În prezent în municipiul Turda este în curs  de derulare un program de 
reabilitare a centralelor termice existente, precum şi a reţelelor termice aferente. În 
cadrul acestui program s-a realizat deja modernizarea centralelor termice Nr.9, 10, 
14 prin comasare cu 16 şi 15 prin comasare cu 17. Aceste centrale au fost echipate 
cu cazane moderne cu randament de 90% tip”CARBOFUEL” din Italia, fiind complet 
automatizate. Deasemenea, reţelele termice aferente acestor centrale termice, care 
au fost degradate, au fost înlocuite cu reţele noi preizolate, care au pierderi de 
căldură minime pe traseu. 
 În prezent este în curs de derulare programul de modernizare a centralelor 
termice Nr. 2 şi 8. 
 Celelalte centrale termice existente sunt echipate cu cazane tip PAG şi 
CIMAC, iar reţelele termice aferente sunt executate în canale termice subterane şi 
izolate termic cu saltele de vată minerală învelite cu carton asfaltat. 
 Prepararea apei calde menajere se face cu schimbătoare de căldură cu 
fascicole de ţevi tip ICMA - Bucureşti şi vase de acumulare. Doar la centralele 
termice modernizate prepararea apei calde menajere se face cu schimbătoare de 
căldură moderne cu plăci de inox. 
 Principalele centrale termice , precum şi capacităţile şi echiparea lor sunt 
prezentate în tabelul alăturat: 
 

CENTRALE TERMICE EXISTENTE PENTRU ANSAMBLURI DE LOCUINŢE 
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Denumirea centralei Capacitate 
(Gcal/h) 

Echipament 

C.T.Nr.1. 7,2 6 PAG 30 

C.T.Nr.2. 10,04 4 PAG 27+1CIMAC 3Gcal/h 

C.T.Nr.3. 6 6 PAG 25 

C.T.Nr.4. 7,8 7 PAG 25+1PAG20 

C.T.Nr.5. 7,2 3PAG25+5PAG20 

C.T.Nr.6. 5,6 4PAG25+2PAG20 

C.T.Nr.7. 4,6 3PAG25+2PAG20 

C.T.Nr.8. 7,8 5PAG25+1CIMAC36Gcal/h 

C.T.Nr.9. 20 4 CARBOFUEL de 5 Gcal/h 

C.T.Nr.10. 4,4 4 CARBOFUEL de 1,1Gcal/h 

C.T.Nr.11. 2 2PAG25 

C.T.Nr.12. 3,4 2PAG25+1PAG20+1PAG15 

C.T.Nr.13. 0,96 1 cazan fontă de 1 Gcal/h 

C.T.Nr.14(comasat 
cu C.T.16) 

1,2 1PAG15+1 CARBOFUEL 
1,1Gcal/h 

C.T.Nr.15(comasat 
cu C.T.17) 

4,6 4PAG15+2 CARBOFUEL 1,1 
Gcal/h 

C.T.Nr.18. 3,3 3 CARBOFUEL de 1,1Gcal/h 

 
NOTĂ:Toate centralele termice sunt alimentate cu gaz metan. 

 Din situaţia prezentată mai înainte, precum şi din studiul echipamentelor cu 
care sunt dotate centralele termice se desprind următoarele concluzii: 

 Majoritatea centralelor termice , cu excepţia celor modernizate , sunt 
echipate cu cazane învechite, cu randament termic scăzut, depăşite moral 
de actuala dezvoltare privind echipamentele pentru producerea energiei 
termice. 

 Centralele termice, cu excepţia celor modernizate deja, nu sunt 
automatizate şi nu este contorizată energia termică. 

 Schimbătoarele de căldură pentru producerea apei calde menajere , 
pompele de circulaţie şi celelalte echipamente tehnice, cu excepţia celor 
înlocuite deja, sunt depăşite din punct de vedere tehnic şi prezintă o stare 
de uzură înaintată, consumuri mari de energie electrică, etc. 

 Toate aceste lipsuri şi deficienţe semnalate duc la consumuri de combustibil şi 
energie electrică suplimentare, aceste consumuri neputând fi controlate şi repartizate 
corespunzător în funcţie de cerinţele de la consumatori în diferite perioade ale 
anului. 
 Deasemenea, sistemul în care sunt executate şi exploatate în prezent reţelele 
de transport pentru încălzire şi apă caldă menajeră de la centralele termice la 
consumatori este necorespunzător. Prin pătrunderea apei în canalele termice s-a 
ajuns la distrugerea izolaţiei termice şi corodarea multor ţevi care transportă agentul 
termic, ceea ce duce la pierderi importante de energie termică pe traseu, de la 
centrale la consumatori. În prezent, cca 60% din reţele sunt compromise. 
 Deasemenea se observă lipsa contorizării energiei termice de la consumator, 
ceea ce face ca aceasta să se risipească, pierderile pe traseu şi cele datorită 
randamentului scăzut al utilajelor fiind suportate tot de client. 
 Corpurile de încălzire existente  în locuinţe sunt de tip static din fontă sau oţel, 
cu cedare proastă de căldură, fără robineţi termostataţi, robineţii existenţi făcând 
practic imposibilă reglarea cedării de căldură a acestora, ceea ce duce de asemenea 
la risipă de energie termică. 
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 Toate aceste deficienţe semnalate nu fac decât  să se risipească o bună parte 
din energia termică produsă, ceea ce, corelat şi cu  necesitatea unui personal 
suplimentar pentru exploatarea acestor instalaţii depăşite, care necesită cheltuieli 
mari de întreţinere, fac ca costul Gcal/h să crească foarte mult. 
 

2.7.7. Alimentare cu gaze naturale 
 
 Municipiul Turda se alimentează cu gaz metan de la Ceanu Mare, prin 

conductele de transport 300 mm şi 400 mm. 
 Staţia de reglare, măsură şi predare (S.R.M.P.) este amplasată la limita de 
sud a perimetrului oraşului, în zona industrială.Staţia este dotată cu panou de filtre, 
panou de reglare, panou de măsură, staţie de odorizare. 
 Sistemul de distribuţie a gazului metan este compus din: 

 Reţea de repartiţie (presiune medie), având regimul de funcţionare 2 şi 6 
bar. Reţeaua asigură transportul gazului metan de la S.R.M.P. la staţiile de 
sector sau la staţiile de reglare - măsurare. 

 Reţea de repartiţie (presiune redusă) având regimul de funcţionare 0,2 - 2,0 
bar. Reţeaua asigură transportul gazului metan de la staţia de reglare 
sector până la branşamentul consumatorilor. 

 În prezent alimentarea cu gaz a populaţiei se face prin staţiile de reglare de 
sector (S.R.S.) care sunt următoarele: 

Denumirea staţiei Amplasamentul capacitatea 
exist. (mc/h) 

Capacitatea 
de 

perspectivă 
(mc/h) 

S.R.S. Nr.1. str. Războieni 4.000 10.000 

S.R.S. Nr.2. piaţa Basarabiei 6.000  

S.R.S. Nr.3. str. Câmpului 6.000  

S.R.S. Nr.10. str. Ştefan cel Mare 5.000 10.000 

S.R.S. Nr.13. str. Ioan Opriş 10.000  

S.R.S. Nr.14. calea Victoriei 6.000 10.000 

 
 Staţiile de reglare sector sunt dotate cu panou de filtre, panou de reglare şi 
panou de măsură. 
 Staţiile de reglare - măsurare (S.R.M.)  deservesc consumatorii industriali mai 
importanţi. 
 S.R.M.31  - S.C.Cimentul S.A. 
 S.R.M.41 - S.C.Sticla S.A. 
 S.R.M.42 - S.C. IZOMAC S.A. 
 S.R.M.45 - S.C.Turdeana S.A. 
 S.R.M.47 - S.C.Casirom S.A. 
 S.R.M.51 - Unitate militară 
 S.R.M.55 - Uzinele Chimice Turda (U.C.T.) 
 S.R.M.56 - S.C.Electroceramica S.A.str.Ştefan cel Mare 
 S.R.M.57 - S.C. IZOCER S.A. 
Staţiile de reglare-măsură sunt dotate cu panou de reglare şi panou de măsură. 
Nr.crt. Denumirea Amplasamentul Capacitatea 

centralei 
Gcal/h 

Capacitatea 
S.R.M. mc/h 

1 S.R.M. CT1 Oprişani Mr.I 7,20 1.400 

2 S.R.M. CT2 Oprişani Mr.II 9,80 2.000 

3 S.R.M. CT3 Oprişani Mr.II 6,00 1.400 

4 S.R.M. CT4 Oprişani Mr.III 7,70 2.000 
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5 S.R.M. CT5 Oprişani Mr.III 7,10 2.000 

6 S.R.M. CT6 Oprişani Mr.III 5,50 1.300 

7 S.R.M. CT7 Oprişani Mr.I 6,90 700 

8 S.R.M. CT8 Oprişani Mr.II/2 8,00 2.000 

9 S.R.M. CT9 Oprişani Centru 19,00 3.500 

10 S.R.M. CT Oprişani Sud 0,99 100 

11 S.R.M. CT10 Libertăţii 2-4 5,42 1.300 

12 S.R.M. CT15 Str.Dr. Ioan Raţiu 4,60 2.000 

 
 Reţeaua de repartiţie presiune medie are o lungime de 18,2 km. Reţeaua de 
distribuţie presiune redusă are o lungime de 103,3 km. Reţeaua de distribuţie 
presiune joasă are o lungime de 46,4 km. 
 Pentru calculul consumului de gaz metan dăm mai jos următoarea situaţie: 
 Abonaţii sunt de următoarele categorii: 

 populaţie - consumatori casnici 
           - centrale termice 

 privatizaţi 

 industriali 
 În lunile de iarnă, consumul maxim de gaz metan este 623.000 mc/zi din care: 
 

consumatori consum mc/zi 

consumatori casnici 111.000 

Centrale termice 126.000 

privatizaţi, instituţii 34.000 

consumatori industriali 352.000 

  
 În lunile de vară consumul minim de gaz metan este 486.000 mc/zi din care: 
 

consumatori consum mc/zi 

consumatori casnici 25.000 

Centrale termice 36.000 

privatizaţi, instituţii 8.000 

consumatori industriali 417.000 

 
 Staţia de predare care are regim de funcţionare între 5,5 - 20 bar, la ieşire are 
presiunea: 

 iarna : 1,1 - 0,7 bar 

 vara :  1,6 - 1,0 bar 
 Conducta de repartiţie (presiune medie) care are regim de funcţionare între 2 
- 6 bar funcţionează: 

 iarna între 0,2 - 0,7 bar 

 vara între 1,0 - 1,6 bar. 
 Iarna, când temperatura scade sub -5

0
C, presiunea de intrare în staţiile de 

reglare sector este 0,2 - 0,5 bar. La capetele reţelelor de distribuţie nu se poate 
asigura presiunea de funcţionare. 
 Reţeaua de distribuţie şi repartiţie este înlocuită treptat din 1975, anual cu 
câte cca.9 km. Din reţeaua existentă, cca. 30% are durata normată depăşită. 

 Conductele de presiune medie ce se vor înlocui sunt conducta 300 mm din 

calea Victoriei şi conducta 500 mm pentru populaţie din str.22 Decembrie. 
 Conductele de presiune joasă , după înlocuire, vor trece la presiune redusă. 
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 Între staţiile de reglare sector nr. 1, 10, 13, 14 se va definitiva conducta de 

interconectare presiune redusă 200 mm.Între S.R.S.nr.1, 2, 3 se va executa o 

conductă de interconectare 200 mm. 
 Staţiile de reglare de sector nr. 1, 10, 14 se vor moderniza, capacitatea lor va 
fi de 10.000 mc/h. La S.R.S. nr .14 se va schimba amplasamentul, având în vedere 
locul restrâns pe amplasamentul actual. Staţiile noi vor fi dotate cu panou de filtre, 
panou de reglare şi panou de măsură. 
 

2.7.8 Gospodărie comunală 

 
    Problemele de gospodărie comunală din municipiul Turda se referă pe de o 
parte la problemele de salubritate, respectiv colectarea şi depozitarea deşeurilor , iar 
pe de altă parte la problema cimitirelor. 
 

a) Colectarea , depozitarea şi tratarea deşeurilor 
    Municipiul Turda produce trei tipuri de deşeuri , cu ponderi diferite în 
cantitatea de deşeuri totală : deşeuri menajere şi stradale, deşeuri industriale şi 
dejecţii animaliere. 

I . Gestionarea deşeurilor industriale  
    În ceea ce priveşte deşeurile industriale, acestea reprezintă în majoritatea lor 
materiale nedegradabile, inerte din punct de vedere chimic. 
    Cu excepţia industriei cimentului din municipiul Turda şi a industriei 
metalurgice din oraşul Câmpia Turzii, care au depozite proprii pentru depozitarea 
deşeurilor industriale, restul deşeurilor industriale sunt depozitate în comun cu 
deşeurile menajere, fie pe teritoriul administrativ al Turzii, fie al oraşului Câmpia 
Turzii. 
    Depozitele de deşeuri industriale menţionate sunt construite şi exploatate în 
conformitate cu proiectul ce a stat la baza realizării acestora, au studii de impact 
realizate sau în curs de realizare şi nu produc efecte poluante. 

II Gestionarea deşeurilor agricole 
    În această categorie de deşeuri sunt cuprinse, în primul rând , dejecţiile 
produse de animale existente în gospodării şi ferme. 
    În general, depozitarea acestor deşeuri se realizează în condiţii improprii, cu 
efecte de poluare asupra tuturor factorilor de mediu ( apă, sol, aer ). 
    În municipiul Turda, principala problemă din acest punct de vedere apare în 
partea de nord-vest a municipiului şi este generată de amplasarea în această zonă 
pe de o parte a oborului de vite, situat pe malurile pârâului Valea Fânaţelor, şi pe de 
altă parte a fermei de ovine aparţinând Staţiunii de Cercetări Agricole, de la care 
dejecţiile se scurg spre zona protejată Durgău.  

III Gestionarea deşeurilor menajere 
    Deşeurile menajere şi gunoiul stradal reprezintă cea mai importantă cantitate 
de deşeuri, constituind peste 75 % din cantitatea totală.  
    Gestionarea deşeurilor menajere se realizează centralizat de un agent 
economic specializat ( R.A.D.P.) în zonele cuprinse în vatra principală a localităţii şi 
descentralizat, de către producătorul de deşeuri menajere, pentru zonele rurale ce 
ies din perimetrul actual al municipiului. 
    Deşeurile menajere, indiferent dacă sunt gestionate în sistem centralizat sau 
descentralizat, produc efecte poluante în toate fazele tehnologice (depozitare 
provizorie, colectare –transport, depozitare definitivă) cu efecte nocive în primul rând 
în zona de depozitare definitivă. 
    Problemele referitoare la gestionarea deşeurilor menajere sunt în general cele 
care se regăsesc în majoritatea aglomeraţiilor umane din românia, cu particularitatea 
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că depozitul de deşeuri menajere existent  în municipiul Turda este la limita de 
depozitare admisă. 
    Acesta ocupă în prezent o suprafaţă de 1,92 ha şi este amplasat în amonte 
de localitate, pe malul stâng al Arieşului, fără a beneficia de nici un fel de instalaţii şi 
amenajări de ecologizare. 
    Ca urmare tuturor acestor condiţii improprii de funcţionare, respectivul depozit 
de deşeuri menajere nu a mai primit autorizaţie de funcţionare, apărând deosebit de 
urgentă necesitatea deschiderii unui depozit nou, care să îndeplinească condiţiile 
minime de protecţia mediului.  
 

b) Cimitirele 
    În prezent municipiul Turda dispune de un număr de 5 cimitire, amplasate 
după cum urmează : 

 Cimitirul din Turda Nouă , în suprafaţă de 5,23 ha, amplasat pe un bot din 
deal între străzile Clujului şi Cuza – Vodă; 

 Cimitirul Central , amplasat în cartierul Băi Sărate, dar în imediata 
apropiere a Cartierului Central, cel mai vechi cimitir al localităţii, în 
suprafaţă totală de 9,17 ha, este alcătuit din două terenuri situate în 
apropiere unul de celălalt, spaţiul dintre ele, ocupat în prezent cu locuinţe, 
fiind continuu supus presiunilor de extindere a cimitirului. În amonte de 
acesta, cu acces de pe str. Caisului, a fost deschis recent un nou cimitir , 
aflat în prezent în afara intravilanului stabilit de O.C.O.T., care 
deocamdată ocupă cca. 1 ha. 

 Cimitirul Oprişani, situat în afara intravilanului existent, în suprafaţă de cca 
3 ha. 

 Un al doilea cimitir Oprişani, amplasat în apropierea cartierului Primăverii, 
recent deschis, pentru care s-a aprobat P.U.D. 

 Cimitirul Poiana, deasemenea neinclus în intravilanul existent. 
    Trebuie menţionat că toate cimitirele din municipiul Turda se află în 
proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice, nici unul dintre acestea 
neaparţinând , din punct de vedere juridic , domeniului public. 
 
 

2.8. Disfuncţionalităţi 

2.8.1. Incompatibilităţi şi incomodări între zonele funcţionale 

 
 În cadrul capitolului 2.5 care descrie zonele funcţionale ale municipiului Turda 
sunt identificate următoarele zone funcţionale principale: zona centrală şi a 
funcţiunilor de interes public, zona de locuit cu funcţiunile complementare, zona 
activităţilor economice şi zona spaţiilor verzi, care cuprinde şi zone cu valori turistice, 
naturale, arheologice, etc. 
 Fiecare dintre aceste zone este în realitate compusă dintr-o serie de teritorii 
de dimensiuni variabile, răspândite neuniform pe teritoriul localităţii. 
 În Turda au fost identificate situaţii când între două teritorii cu funcţiuni diferite 
apar incompatibilităţi şi incomodări.Acestea sunt următoarele: 
 a) Disfuncţionalităţi în relaţia dintre zona dotărilor centrale şi zona de locuit 
 Municipiul Turda este divizat de râul Arieş în două zone apropiate ca 
suprafaţă şi ca număr de locuitori: cartierele Turda Nouă, Central, Băi sărate şi 
Sănduleşti, la nord de râu, cartierele Zona Industrială, Oprişani şi Poiana la sud. 
Ruptura dintre cele două zone este cu atât mai puternică, cu cât peste Arieş există 
un singur pod care face legătura rutieră. 
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 Mult mai veche, constituită de-a lungul unei istorii multiseculare, zona situată 
la nord de râu şi-a dezvoltat un centru puternic, care cuprinde toate dotările publice 
importante ale localităţii şi se extinde pe o arie ce reprezintă peste 2/3 din totalul 
teritoriului ocupat cu aceste dotări. Centrul astfel constituit se desfăşoară de-a lungul 
arterei principale care străbate localitatea, dezvoltând legături carosabile şi pietonale 
foarte bune cu zona de locuit înconjurătoare. 
 Dimpotrivă, partea teritoriului Turdean aflat la sud de Arieş, are un nucleu de 
dotări relativ recent şi mult mai slab închegat, care se dezvoltă ambiguu atât de-a 
lungul arterei principale cât şi în interiorul subdiviziunilor zonei de locuit. 

O disfuncţionalitate suplimentară a acestui “centru” este amplasarea sa 
exclusiv în cartierul Oprişani, într-o poziţie asimetrică faţă de întreaga zonă de locuit 
de această parte a râului. 

La aceasta se adaugă faptul că suprafaţa ocupată de dotări în cartierele 
Oprişani şi Poiana este mult mai redusă, raportat la populaţia zonei, în comparaţie 
cu zona veche a oraşului. 
 b) Incompatibilităţi şi incomodări între zona de locuit şi zona activităţilor 
economice 
 Municipiul Turda dispune de o platformă industrială principală, care 
adăposteşte cea mai mare parte a unităţilor economice poluante. Disfuncţionalităţile 
care apar între aceasta şi funcţiunile învecinate provin pe de o parte din 
amplasamentul platformei, situată astfel încât vânturile dominante transportă noxele 
mai ales spre zona centrală şi zona veche de locuit, iar pe de altă parte există o 
serie de disfuncţionalităţi chiar în interiorul respectivei platforme. 
 Aceasta din urmă se datoreşte faptului că platforma industrială principală 
cuprinde, pe lângă unităţile poluante, o serie de agenţi economici care sunt , 
dimpotrivă, afectaţi de această poluare: S.C.Romcereal S.A., S.C. Legume - Fructe. 
 Deasemenea, platforma industrială principală cuprinde un număr de enclave 
de locuinţe, foarte puternic poluate, pentru care încă de la schiţa de sistematizare din 
1977 s-a propus dezafectarea. 
 Celelalte două zone cu activităţi economice care sunt amplasate în 
vecinătatea imediată  a zonei de locuit sunt Zona Industrială Oprişani şi zona de 
industriie alimentară de pe str.Basarabiei. Disfuncţionalitatea în ambele cazuri 
constă în principal în incomodarea şi chiar poluarea produsă asupra zonei de locuit 
nu de activitatea economică propriu - zisă ci de circulaţia mijloacelor de transport 
rutier grele, care traversează zona de locuit pentru a accede la activităţile economice 
respective. 
 c) Disfuncţionalităţi în relaţia dintre zona dotărilor centrale şi zona activităţilor 
economice. 
 Aceste două funcţiuni, chiar dacă nu sunt incompatibile, au dificultăţi în ceea 
ce priveşte convieţuirea atât din cauza suprapunerii a două fluxuri importante de 
circulaţie de natură să creeze supraaglomerări de populaţie şi de mijloace de 
transport, cât şi din motive estetico - arhitecturale şi urbanistice. 

O astfel de situaţie se dezvoltă în zona străzii Ştefan cel Mare unde 
construcţiile cu funcţiuni şi aspect industrial creează un amalgam cu construcţii de 
locuit şi diverse dotări. 
 d) Disfuncţionalităţi între zonele construite (centrale, de locuit şi industriale) şi 
zonele verzi. 
 În principiu, nu se poate vorbi de incompatibilităţi între zonele construite, 
indiferent de funcţiunile lor, şi zonele verzi care au tocmai rolul de a delimita şi 
proteja zonele funcţionale. 
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 Principala disfuncţionalitate în această relaţie este tocmai insuficienţa zonelor 
verzi amplasate între celelalte funcţiuni, care să asigure protecţia şi izolarea zonei 
de locuit şi a celei centrale faţă de efectele supărătoare ale activităţilor economice. 
 Cea mai mare parte a zonelor verzi ale municipiului Turda sunt amplasate la 
limita nordică şi nord - estică a localităţii, astfel încât rolul lor de protecţie a zonei de 
locuit este anulat. 
 

2.8.2. Nivele de poluare şi de degradare a mediului 
 
Studiul de impact întocmit pentru municipiul Turda, ulterior primei redactări a 

lucrării, a pus în evidenţă o serie de surse de poluare a mediului pe teritoriul 
municipiului Turda. Acestea sunt: activitatea industrială, traficul rutier, traficul feroviar 
şi activitatea umană curentă.  
 Cea mai importantă sursă de poluare este activitatea industrială. Aceasta 
poluează în primul rând atmosfera , prin emisiile de gaze şi pulberi, precum şi solul, 
atât ca fenomen secundar poluării atmosferice, prin depunerea la sol a pulberilor, cât 
şi prin depozitarea deşeurilor industriale. 
 Principalii emitenţi de noxe industriale sunt Uzinele Chimice Turda (U.C.T.) şi 
S.C. Cimentul S.A. 

O sursă de poluare importantă pentru municipiul Turda este puternica 
circulaţie rutieră care străbate localitatea pe traseul drumului naţional DN1 - E60 şi 
care afectează fonic o mare parte din localitate, poluând cu zgomot şi vibraţii 
locuinţele de pe traseu. 
 Depozitarea deşeurilor urbane constituie deasemenea un factor de poluare, 
fiind necesară realizarea unei platforme noi. 

Acţiunea combinată a acestor factori a determinat nivele ridicate de  impact 
asupra tuturor factorilor de mediu, ca şi asupra sănătăţii populaţiei. Luarea în 
considerare în cadrul studiului de impact a tuturor efectelor negative asupra mediului 
au condus în etapa actuală la valoarea indicelui global de poluare de 5,49, în special 
datorită factorilor de mediu aer,apă şi aşezări umane. 

Din acest punct de vedere, se poate considera că pe ansamblul municipiului 
Turda med-iul este degradat, iar efectele sunt nocive la durate lungi de expunere. 
 
 

2.8.3. Disfuncţionalităţi în protejarea zonelor cu resurse naturale 

valoroase, situri sau rezervaţii de arhitectură şi arheologice 
  
 În municipiul Turda au fost identificate două categorii de zone protejate: zone 
cu valori naturale şi zone cu valori antropice. 
 Zonele protejate cu valori naturale cuprind complexele lacustre şi sărăturile de 
la Băi Sărate şi Durgău. 
 Primul dintre acestea este amenajat parţial şi ocupat cu funcţiuni adecvate: 
rezervaţie botanică, agrement, turism, tratament balnear.Faptul că zona se găseşte 
situată în intravilanul existent al localităţii a asigurat o protecţieicorespunzătoare în 
decursul timpului. 
          Disfuncţionalităţile apar în cazul zonei Durgău care, nefiind cuprinsă în 
intravilanul respectiv a fost considerată teren neproductiv. Ca urmare, a fost utilizată 
de Staţiunea de Cercetări Agricole. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                   
 În ceea ce priveşte centrul istoric, principala disfuncţionalitate, probabil 
neremediabilă, este constituită de distrugerea aliniamentului tradiţional în zona dintre 
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piaţa Republicii şi piaţa 1 Decembrie 1918, prin construcţia, în anii ´80, a 
magazinului BIG, fără un studiu de specialitate şi fără nici o preocupare pentru trama 
stradală constituită istoric. 
 Pentru celelalte elemente ale zonei istorice, aflate în pericol în special din 
punct de vedere al stării fizice, este necesară instituirea unui regulament care să 
asigure un cadru adecvat pentru integrarea noilor construcţii şi eventualelor 
amenajări din zonă, astfel încât valoarea istorică şi arhitecturală a acesteia să nu fie 
diminuată sau ascunsă.  
 În zona rezervaţiei arheologice de pe dealul Cetăţii, disfuncţionalităţile sunt 
generate în primul rând de construcţiile existente care deja au distrus o parte din 
castru: rezervoarele de apă potabilă şi construcţiile de locuinţe de pe str. Cetatea 
Romană. În acelaşi timp creează unele disfuncţionalităţi şi activitatea agricolă care 
se desfăşoară pe o parte din teritoriul castrului , în zonele unde nu au fost încă 
efectuate cercetări. Trecerea în proprietate privată a acestor terenuri face dificilă 
asigurarea controlului asupra modului de exploatare agricolă, punând în pericol 
valorile arheologice aflate în subsol, la o adâncime destul de mică. 
 Zonele în care a fost delimitată fosta necropolă romană nu prezintă probleme 
deosebite, ele urmând a avea numai un regim de supraveghere în situaţia în care se 
efectuează lucrări de construcţii pe teritoriul lor. 
 

2.8.4. Condiţii nefavorabile ale cadrului natural create în teritoriu, 

care necesită a fi remediate 

 
 Pe teritoriul municipiului Turda, atât albia Arieşului cât şi cele ale văilor 
Fânaţelor şi Racilor sunt regularizate, astfel încât nu există pericol de inundaţii. Însă, 
deoarece lucrările de regularizare, în special pe cele două pâraie, sunt destul de 
vechi şi neîntreţinute, lucrările de preere s-au deteriorat, permiţând infiltraţii laterale 
care au provocat, între altele, tasarea terenului în zona Muzeului de Istorie, aducând 
grave stricăciuni acestei construcţii monument. 
 Deasemenea, întreţinerea necorespunzătoare a celor două văi regularizate a 
dus la colmatarea albiilor, ajungând până la inundarea ocazională a zonelor 
adiacente. 

Alunecările de teren sunt locale şi reduse ca suprafaţă, terenurile în cauză 
fiind stabilizate prin pătura de sol vegetal care le acoperă. Aceste fenomene sunt 
localizate în partea nordică şi vestică a localităţii, pe versantul Dealului Viilor, 
nestabilizat în totalitate, aici punându-se în evidenţă două areale cu alunecări în 
zona străzilor Agriculturii şi la sud de aceasta. O eventuală construire a acestor 
terenuri ar avea ca efect îndepărtarea acestei pături şi antrenarea unor noi alunecări.  

O altă zonă pe acelaşi versant, în suprafaţă de 11,6 ha, situată la nord de 
construcţiile de locuit de pe str. Petru Maior, prezintă rupturi vii, cauzate de torenţi şi 
fenomene de şiroire. 
 

2.8.5. Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forţei 

de muncă, probleme de navetism 

 
 Din analiza evoluţiei numărului de salariaţi se desprinde concluzia că, în ciuda 
reculului economic foarte puternic din ultimii ani, numărul total de persoane ocupate 
(salariate) a scăzut în mică măsură.  Reorientarea celor eliberaţi din industrie spre 
alte ramuri cum ar fi comerţul şi serviciile s-a făcut aproape în acelaşi ritm. 
 Această reorientare creează însă şi o serie de perturbări atât direct, în 
structura socială, cât şi indirect, în probleme de amenajare a teritoriului. 
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 Un prim fenomen important este acela că o mare parte din cei disponibilizaţi 
din industrie, care practicau şi mai înainte agricultura ca o a doua ocupaţie, au optat 
pentru o reorientare spre activitatea agricolă, pe care încearcă să o practice chiar în 
interiorul intravilanului localităţii. Ca urmare, la sondajul de opinie privind dezvoltarea 
urbanistică a Turzii, majoritatea intervievaţilor au optat pentru tipul de locuire 
“locuinţă individuală cu anexe gospodăreşti”. Aceasta implică prevederea unor 
suprafeţe de teren mult mai mari pe gospodărie , ceea ce duce la mărirea 
substanţială a zonei de locuit şi respectiv a intravilanului localităţii. 
 Un alt rezultat al disponibilizărilor din industria care fusese încadrată în special 
cu forţă de muncă masculină, a fost emigrarea din localitate a unei părţi din cei 
disponibilizaţi, ceea ce a făcut să crească uşor gradul de feminizare a populaţiei. 
 Pe de altă parte, disponibilizările s-au făcut mai ales pe seama forţei de 
muncă feminină care, mai stabilă, nu a emigrat. În această situaţie, reorientarea 
activităţilor economice către industriile prelucrătoare de materii prime agricole 
(textile, alimentare) va trebui să aibă în vedere faptul că în ultima perioadă rata 
inactivităţii feminine a crescut şi mai mult. 
 În acelaşi timp, modificările din ocuparea forţei de muncă au avut ca efect 
scăderea navetismului şi deci a presiunii exercitate asupra obiectivelor de interes 
public şi asupra echipamentelor tehnico - edilitare. 
 Cu toate aceste modificări apărute în ultima perioadă (1989 - 1995), structura 
locurilor de muncă, care reflectă la rândul ei structura economică a localităţii, 
continuă să determine disfuncţionalităţi constând, în principal, într-o slabă capacitate 
de adaptare a  unei forţe de muncă extrem de specializate într-un număr mic de 
domenii înguste, care nu utilizează corespunzător resursele localităţii. 
 

2.8.6. Probleme acute privind starea fondului de locuinţe şi dotări 

existent 

 
 Fondul construit locuibil al municipiului Turda este la ora actuală insuficient, 
chiar în situaţia în care nu se prevede o creştere a populaţiei localităţii. 
 Aceasta se poate constata atât din indicatorul de suprafaţă locuibilă/locuitor 
cât şi din acela de număr persoane/cameră de locuit. Ca urmare, chiar pentru o 
populaţie constantă, va fi necesară mărirea suprafeţei locuibile actuale cu aproape 
40%, pentru a asigura un confort mediu. 
 În acelaşi timp, cca. 30% din fondul locuibil existent în municipiul Turda are o 
vechime de peste 50 de ani, prin urmare şi-a depăşit durata normată de existenţă. 
Înlocuirea acestui fond locuibil degradat se va face treptat în cazul proprietăţilor 
particulare şi e posibil să se  facă în ansambluri mai mari în cazul terenurilor şi 
clădirilor aparţinând statului, respectiv municipiului Turda. Pentru realizarea înlocuirii 
fondului degradat va fi deasemenea necesară o rezervă locuibilă/construibilă pentru 
perioada execuţiei. 
 O altă problemă referitoare la  fondul de locuinţe din municipiul Turda a fost 
enunţată mai sus şi este în legătură cu reorientarea structurii ocupaţionale a 
populaţiei din ultima perioadă. În prezent , 60% din locuinţe sunt locuinţe colective, 
care corespund destul de puţin cerinţelor locuitorilor. Aceştia optează tot mai mult 
pentru locuinţe individuale, ceea ce va duce probabil în timp la eliberarea unei părţi 
din blocurile existente. Deocamdată, spaţiile din locuinţele colective sunt utilizate , în 
special la parter, pentru numeroasele activităţi economice , comerciale şi de servicii 
care s-au dezvoltat după 1989. Pentru viitor vor trebui găsite soluţii pentru ca aceste 
blocuri să fie reabilitate în scopul de a deveni funcţionale şi corespunzătoare din 
punct de vedere al confortului , pentru a preveni fenomenul de părăsire a unor 
cartiere care nu mai corespund fizic sau moral. 
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2.8.7. Aspecte critice privind organizarea circulaţiei 
 

a)  Disfuncţionalităţi urbanistice generale. 
 1. Lipsesc legăturile exterioare între principalele artere de circulaţie care leagă 
municipiul cu exteriorul; aceste artere de circulaţie nu sunt legate între ele şi practic 
nu există un inel de circulaţie exterior, situat la o distanţă optimă de municipiu (10 - 
20 km). Deasemenea lipsesc astfel de legături în imediata vecinătate a perimetrului 
municipiului (rocadele de circulaţie) prin care să se asigure dirijarea traficului de 
tranzit şi în special a traficului greu în afara zonei centrale  şi în afara zonei de locuit. 
Face excepţie legătura existentă între arterele de penetraţie dinspre Alba Iulia (DN1 - 
E 60) şi Câmpeni (DN 75). 
 2. Legăturile dintre principalele zone funcţionale ale municipiului prezintă 
deficienţe grave, fiind subordonate singurei traversări a râului Arieş de pe str. Ştefan 
cel Mare. Astfel, legăturile dintre cele două mari zone de locuit precum şi cea dintre 
zona rezidenţială din partea de est (cartierele Oprişani, Poiana, Primăverii) şi zona 
industrială au ca singură alternativă  traversarea podului de pe strada Ştefan cel 
Mare; pentru legătura dintre partea nordică a municipiului şi zona centrală mai există 
posibilitatea posibilitatea utilizării unui traseu ocolitor, pe varianta DN1, traseu mai 
lung, prin exteriorul perimetrului municipiului. 
 3. Tranzitarea municipiului pe direcţia Cluj Napoca - Tg. Mureş şi Cluj Napoca 
- Câmpeni se face străbătând zona centrală şi marile ansambluri de locuit , poluând 
fonic şi cu noxe aceste zone. Traseele destinate tranzitului greu (străzile Bariţiu, 
Dragalina şi Dr.I.Raţiu) sunt situate în imediata vecinătate a zonei centrale şi nu au 
elemente geometrice corespunzătoare pe tot parcursul lor. 

4. Nu există un traseu viabil de ocolire a zonei centrale a municipiului prin 
partea estică şi nord - estică. Străzile existente, care oferă parţial posibilitatea de 
ocolire a zonei centrale (Barbu Lăutaru, Axente Sever şi Andrei Şaguna) au un 
traseu foarte sinuos şi zone de strangulare a fluxurilor de circulaţie.  În această 
situaţie, o serie de artere de circulaţie cu fluxuri importante cum sunt str. A.I.Cuza, 
str.Salinelor, str. Castanilor, debuşează în artera centrală de circulaţie. 

b)  Disfuncţionalităţi locale raportate la elementele stradale.  
 1. Străzi cu gabarit necorespunzător categoriei din care fac parte, situaţie ce 
se întâlneşte atât la reţeaua stradală majoră a municipiului cât şi la unele străzi de 
categoria III importante. Exemple:  str. Andrei Mureşanu, str. A.I.Cuza, str. Câmpiei, 
str. Fabricilor, str. Horea, str. A. Şaguna, str. Sirenei, str. Gheorghe Lazăr. 
 2. Strangulări locale care constituie obstacole în desfăşurarea fluentă a 
circulaţiei. Exemple: piaţa Romană (legătura spre varianta DN1,pasajul peste CF şi 
podul peste Arieş de pe varianta DN1),bulevardul 22 Decembrie1989 în zona 
traversărilor CF,str. A.Vlaicu, str. Abatorului, str. Petru Maior. 
 3. Străzi cu declivităţi peste limita maximă admisă, ceea ce conduce la 
dificultăţi în desfăşurarea circulaţiei în perioada de iarnă, uneori chiar la 
imposibilitatea desfăşurării circulaţiei datorită zăpezii sau poleiului. Exemple: str. 
Frăgărişte, str. Castanilor, str.Şt.O.Iosif, str.Călăraşi, str.Malului, str.Clujului, 
str.Romană, str.Sirenei şi multe altele în zona centrală a localităţii. 
 4.Străzi importante, a căror legătură la reţeaua stradală este realizată la un 
singur capăt (străzi înfundate). Exemple: str.N.Iorga, str.Mihai Viteazu, 
str.Tineretului. 
 5. Intersecţii neamenajate sau amenajate necorespunzător, la care 
capacitatea de circulaţie este depăşită. Exemple: str Basarabiei - str.Bucovinei - str. 
Andrei Mureşanu, str.Castanilor - str. Andrei Mureşanu, str. Andrei Şaguna - piaţa 
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Republicii, bul.22 Decembrie 1989 - str. Ştefan cel Mare - calea Victoriei, bul 22 
Decembrie - str.Fabricilor, calea Victoriei - str.Mihai Viteazu, etc. 
 Pentru rezolvarea circulaţiei în aceste intersecţii sunt necesare reglementări în 
baza unor studii de specialitate. 
 6. Existenţa a numeroase traversări la nivel cu calea ferată, unde circulaţia 
auto este adesea blocată de circulaţia feroviară. Exemple: str.Fabricilor, bul.22 
Decembrie 1989, str.Ana Ipătescu. 
 7. Lipsa unor dotări care să asigure separarea circulaţiei auto de cea 
pietonală, respectiv traversarea denivelată în zonele unde fluxurile mari de pietoni se 
intersectează cu fluxuri auto cu valori importante. Exemple: piaţa Republicii, piaţa 1 
Decembrie 1918, str.Libertăţii, str.Ştefan cel Mare, calea Victoriei. 

c)  Disfuncţionalităţi privind utilizarea reţelei stradale 
 1. Lipsa locurilor de parcare - garare la domiciliu, la locul de muncă, în zonele 
comerciale şi zonele cu funcţiuni administrative se manifestă cu deosebită 
pregnanţă. În lipsa unor spaţii special destinate, care să asigure un număr suficient 
de locuri de parcare - garare, suprafeţe importante din carosabilul şi trotuarele 
străzilor precum şi din zonele verzi ale municipiului sunt ocupate de circulaţia 
staţionară, în principalele zone de polarizare a traficului.Prin aceasta se stânjeneşte 
fluenţa circulaţiei, scade capacitatea de circulaţie şi se poate ajunge la blocarea 
parţială a unor trasee importante. Exemple: zona dintre piaţa Republicii - piaţa 1 
Decembrie 1918, calea Victoriei în zona comercială a cartierului Oprişani, str. 
Gheorghe Lazăr. 
 2. Amplasamentul unor mari societăţi comerciale, a unor instituţii şi funcţiuni 
publice care generează fluxuri importante de circulaţie şi care nu au asigurate spaţii 
de parcare cu o capacitate corespunzătoare sau nu au deloc asemenea spaţii. 
Exemple: toate societăţile din zona industrială de pe str. Ştefan cel Mare şi bul 22 
Decembrie 1989. 
 Cel mai elocvent exemplu îl constituie fabrica de ciment de pe bulevardul 22 
Decembrie 1989 unde mijloacele de teransport greu ce aşteaptă ore în şir sau uneori 
chiar zile pentru aprovizionare blochează practic permanent un fir de circulaţie al 
străzii. 
 Zona centrală, cu funcţiunile sale administrative, comerciale, culturale, de 
învăţământ şi sănătate, atrage fluxuri auto importante şi deşi are un număr important 
de locuri de parcare, acesta se dovedeşte uneori insuficient, ducând la ocuparea 
parţială a carosabilului unor artere de circulaţie cum ar fi str.Castanilor, Axente 
Sever, Andrei Şaguna (zona pieţei agro - alimentare), str. Libertăţii în zona 
comercială, str. Andrei Mureşanu în zona spitalului municipal. 
 3. Unele dotări aferente circulaţiei care generează fluxuri importante auto sunt 
amplasate necorespunzător şi produc disfuncţionalităţi în desfăşurarea circulaţiei, de 
exemplu sediul şi autobaza  R.A.T.L., amplasate pe str. Mihai Viteazu. 
 4. Organizarea necorespunzătoare a transportului în comun, atât în privinţa 
traseelor cât şi a capacităţii de transport produce inconveniente pentru pasageri 
(distanţe lungi de peste 1 km de mers pe jos până la staţiile de îmbarcare, aşteptări 
îndelungate, disconfort în timpul călătoriei datorită aglomeraţiei,etc.). În această 
situaţie, pentru efectuarea deplasărilor se apelează tot mai mult la mijloacele proprii 
de transport (autoturisme) şi deci la aglomerarea reţelei stradale şi la creşterea 
necesităţilor de parcare - staţionare, în mod deosebit în zona centrală şi la locurile de 
muncă. 

d)  Disfuncţionalităţi raportate la starea tehnică a arterelor de circulaţie. 
 1. O mare parte din reţeaua stradală a municipiului Turda , dintre care o serie 
de străzi importante în desfăşurarea circulaţiei, nu are o îmbrăcăminte rutieră 
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modernă. Exemple: str.Salinelor, str.Ana Ipătescu, str.Miron Costin, str.Romană, str. 
Sânduleşti, str. Cheii. 
 2. Starea tehnică necorespunzătoare a unor artere de circulaţie importante, 
datorată mai multor cauze: 

 Depăşirea capacităţii portante a sistemului rutier de către circulaţia tot mai 
intensă şi de tonaj tot mai ridicat 

 deselor intervenţii la reţelele subterane şi refaceri necorespunzătoare a 
structurii sistemului rutier 

 neefectuării la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 

 lipsei, pe unele artere de circulaţie, a lucrărilor de colectare şi evacuare a 
apelor pluviale, respectiv rezolvarea incompletă sau defectuoasă a acestor 
lucrări pe alte artere. În această situaţie se află, cu mici excepţii, 
majoritatea arterelor de circulaţie din municipiu, situaţia fiind prezentată în 
detaliu în studiul de fundamentare. 

3.  Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere specifice perioadei de iarnă 
(deszăpeziri, combaterea poleiului) şi a celor specifice perioadei de vară 
(măturarea, înlăturarea noroiului, decolmatarea canalizării închise sau a 
celei de suprafaţă). 

 

2.8.8. Disfuncţionalităţi în sistemele de echipare edilitară existente ale 

localităţii 

 
 Municipiul Turda dispune de reţele edilitare pentru alimentare cu apă şi 
canalizare, alimentare cu energie electrică, telefonie şi CATV, alimentare cu gaze 
naturale şi cu energie termică. Nu toate aceste reţele acoperă în întregime 
localitatea. 
 Astfel, din totalul de 19.954 locuinţe, numai 17.354 (87%) au instalaţii 
interioare de apă şi canalizare şi numai 14.034 (70,3%) au instalaţie de apă caldă. În 
schimb au racord de gaze naturale 19.277 (96,6%) şi racord de energie electrică 
19.886 (99,7%). 
 Locuinţele lipsite de alimentare cu gaze şi energie electrică sunt în special 
cele situate în cătunul Sf.Ioan, în timp ce problemele de alimentare cu apă şi 
canalizare sunt localizate azât în afara intravilanului existent cât şi în interiorul 
acestuia, cele mai deficitare fiind cartierele Băi Sărate şi Turda Nouă. 
 O disfuncţionalitate importantă în alimentarea cu apă potabilă apare din cauza 
gradului înaintat de uzură a reţelelor de distribuţie, care produce pierderi de cca. 
35% din cantitatea de apă potabilă distribuită. Având în vedere că  reţeaua de 
distribuţie a fost dezvoltată din 1912, uzura conductelor este foarte avansată.  
 Canalizarea existentă nu acoperă decât cca. 60% din străzi, din care 26% pe 
mal stâng şi 34% pe malul drept al râului Arieş. 
 Toate centralele termice existente pentru încălzirea locuinţelor sunt încărcate 
la maxim, neavând posibilitatea de a mai prelua şi alţi consumatori. 

Majoritatea centralelor termice , cu excepţia celor modernizate , sunt echipate 
cu cazane învechite, cu randament termic scăzut, depăşite moral de actuala 
dezvoltare privind echipamentele pentru producerea energiei termice. 
 Deasemenea, sistemul în care sunt executate şi exploatate în prezent reţelele 
de transport pentru încălzire şi apă caldă menajeră de la centralele termice la 
consumatori este necorespunzător.  
 Corpurile de încălzire existente  în locuinţe sunt de tip static din fontă sau oţel, 
cu cedare proastă de căldură, fără robineţi termostataţi, robineţii existenţi făcând 
practic imposibilă reglarea cedării de căldură a acestora, ceea ce duce de asemenea 
la risipă de energie termică. 
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 O  mare parte (peste 30%)  din reţeaua de distribuţie gaze naturale are durata 
normată depăşită, acţiunea de înlocuire a conductelor fiind în curs, eşalonată pe un 
mare număr de ani. 
 În distribuţia gazelor naturale, principala disfuncţionalitate constă în scăderea 
presiunii de funcţionare la capetele reţelelor de distribuţie, în special în perioada de 
iarnă, când temperatura scade sub -5

0
. 

 In transportul gazelor naturale se semnalează următoarea 
disfuncţionalitate cu risc tehnologic: 
Pe teritoriul intravilan traseul conductelor de transport – pentru care în present nu 
există instituită zonă de siguranţă – este următorul: 
 - la limita perimetrului nord-vestic a oraşului traversează DN1 şi zona 
agroindustrială de la NE, părăsind intravilanul la SE ; 
 - la vest – în zona castrului roman intră de la vest, traversează V.Sândului şi 
calea ferată respectiv D.Zânelor, V.Pardeului şi R. Arieş după care părăseşte a două 
oară intravilanul şi administrativul spre sud; 
 - la sud atinge perimetrul pentru S.R.M.P. în zona industrială, după  care 
părăseşte spre est intravilanul, 
 - tot dinspre sud intră în oraş, în dreptul capătului str.Tineretului, traversează 
linia ferată, coteşte la est în această direcţie părăsind definitiv intravilanul.  
 

2.9. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei 

 
 Prin sondajul de opinie asupra dezvoltării urbanistice a localităţii, populaţia 
municipiului Turda şi-a conturat necesităţile şi opţiunile, în special în domeniul 
construcţiei de locuinţe. Astfel, din proporţiile răspunsurilor la întrebările sondajului, 
se pot trage următoarele concluzii: 

1)  Cartierul Central cumulează majoritatea opţiunilor locuitorilor municipiului, 
ceea ce demonstrează faptul că vechiul centru de localitate şi-a păstrat 
întreaga forţă de atracţie, în ciuda deplasării centrului de greutate al locuirii 
înspre Oprişani; 

2)  În schimb, cartierul Poiana, fostă localitate rurală înglobată relativ recent în 
municipiul Turda, se situează pe penultimul loc într-un top al atractivităţii 
atât faţă de propriii locuitori, cât şi faţă de cei din alte cartiere. 

3)  Aceeaşi atractivitate redusă  o prezintă şi cartierul Oprişani, care totuşi 
prezintă oarecare interes pentru locuitorii din Poiana, probabil din cauză că, 
fiind un cartier de blocuri, este receptat ca reprezentând un mod de viaţă 
urban; 

4)  Cu toate acestea, în cadrul analizei tipurilor de locuire agreate de populaţia 
diferitelor cartiee ale municipiului Turda se constată că preponderenţa 
absolută o deţine locuinţa individuală cu anexe gospodăreşti, urmată de 
locuinţa tip “vilă”. Este posibil ca una din motivaţiile acestei opţiuni să se 
afle în încercarea de a găsi o alternativă economică pentru populaţia 
disponibilizată din marile unităţi industriale ale municipiului. 

5)  O opţiune frecventă pentru un cartier mai liniştit se manifestă cel mai 
accentuat în cartierele Oprişani şi Turda Nouă, traversate de DN1-E 60, în 
timp ce poluarea atmosferică este acuzată în cartierele Oprişani şi Central, 
dar mai ales în enclavele de locuinţe din zona industrială 

6)  În ceea ce priveşte priorităţile funcţionale ale zonei de locuit, solicitările cele 
mai mari sunt pentru dotările şcolare, grădiniţele şi creşele acumulând un 
procent mai important numai în cartierul Băi Sărate. Lipsa şcolilor apare cu 
cea mai mare acuitate în cartierul Poiana, urmat de cartierele Turda Nouă 
şi Băi Sărate. 
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7)  Reţeaua de spaţii verzi a municipiului este deficitară în toate cartierele şi 
resimţită ca atare chiar şi în acele cartiere care, fiind constituite în 
exclusivitate din gospodării de tip rural, beneficiază de spaţii plantate în 
interiorul parcelelor locuite. 

8)  Populaţia este deosebit de sensibilă la fenomenul de poluare, neadmiţând 
în interiorul zonelor de locuit nici un fel de surse noi. Cu toate acestea, 
activităţile de industrie mică şi activităţile agricole sunt acceptate în proporţii 
cuprinse între 50 - 82% în toate cartierele, chiar şi în cartierul Oprişani, care 
de fapt nu dispune de spaţii sau terenuri pentru nici una din aceste 
activităţi. 

 În ceea ce priveşte punctul de vedere al conducerii administrative locale 
privind politica de dezvoltare a localităţii, acestea s-au orientat în principal spre 
dezvoltarea teritoriului intravilan pentru a putea organiza pe de o parte o zonă de 
locuit mai adecvată cerinţelor populaţiei, iar pe de altă parte pentru a asigura 
amplasamente pentru preconizatele activităţi industriale alternative, de prelucrare a 
produselor agricole din zonă, capabile în viitor să absoarbă forţa de muncă 
disponibilizată din industria grea. 
 

3.  PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

 

3.1. Studii de fundamentare 

  
 În scopul elaborării planului urbanistic general (P.U.G.) şi a planului de 
amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Turda, Consiliul Local al 
municipiului Turda, prin Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, a iniţiat 
elaborarea unei documentaţii pregătitoare sub forma unor studii de fundamentare de 
specialitate care analizeaz cele mai importante domenii implicate în dezvoltarea 
localităţii. 
 Studiile de fundamentare pentru elaborarea planului urbanistic general au fost 
următoarele: 

1) Studii de fundamentare P.U.G. şi P.A.T.A. Turda privind istoricul localităţii 
sub aspect istorico - cultural, etnografic, urbanistic şi arhitectural, întocmit de 
S.C.PODEX S.R.L. în baza contractului de proiectare nr.2/1994 sub conducerea arh. 
Adriana Matei, de către un colectiv format din istoricul prof.Dr. Mihai Bărbulescu, 
arheologul Ştefan Matei şi istoricul Ioan Ciupea; 

2) Studiu de circulaţie rutieră pentru municipiul Turda, judeţul Cluj, elaborat de 
S.C.DARA S.R.L. în baza contractului nr.234/1995 , sub conducerea ing. Radu 
Nimigeanu; 
 3) Condiţii geotehnice şi hidrogeologice, studiu întocmit de către un colectiv al 
Facultăţii de Geografie al Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj Napoca, condus de 
prof.Dr. Vasile Surd; 
 4) Cartarea fondului construit, lucrare executată de NDGH SERV S.R.L. 
Turda, arh. Dorin Nistor; 

5) Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, proiectant S.C. PODEX 
CONSTRUCŢII S.R.L. Cluj Napoca, proiectant arh.Dr. Cornelia Berindan; 

6) Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită, proiectant Centrul de 
Cercetare Ştiinţifică, Transfer Tehnologic şi Implementare Invenţii (CCSTTI), 
Departamentul Catedra de Arhitectură, Facultatea de Construcţii, UNIVERSITATEA  
TEHNICĂ  Cluj Napoca, arh. Ioana Agaghi; 

7) Studiu privind condiţiile de viaţă, calitatea locuirii şi şomajul în municipiul 
Turda, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L., Institut de Ştiinţe Sociale, 
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Sondaje, Marketing şi Publicitate, Cluj Napoca, autori prof.Dr. Traian Rotaru, Dr. 
Vasile Dâncu; 

8) Studiu privind populaţia, resursele de muncă, populaţia activă şi mobilitatea 
populaţiei, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L. Cluj Napoca; 

9)  Studiu de fundamentare privind potenţialul economic al municipiului Turda 
şi modul de valorificare a acestuia, proiectant S.C.DARH S.R.L. Cluj 
Napoca, arh. Amalia Gyemant şi arh.Lucia Raiciu. 

 

3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi 
 
 Studiile de fundamentare şi analiza complexă a situaţiei existente din 
municipiul Turda pun în evidenţă o serie de disfuncţionalităţi şi priorităţi a căror 
soluţionare urbanistică este dependentă de strategia de dezvoltare a localităţii, 
adoptată de către organele administraţiei locale în urma unei largi consultări a 
populaţiei şi în acord cu principiile dezvoltării durabile care au în vedere valorificarea 
potenţialului existent al localităţii şi al teritoriului său administrativ în armonie cu 
necesitatea protecţiei valorilor umane, biologice, naturale şi culturale existente. 
 Această strategie generală prevede pe de o parte o modificare a structurii 
economice a localităţii, prin diminuarea ponderii industriei “grele”, poluante, 
consumatoare de materii prime epuizabile şi de energie, în favoarea industriei 
alimentare şi celei textile, prelucrătoare a produselor agricole din zonă şi pe de altă 
parte o dezvoltare a activităţilor agricole atât în teritoriul administrativ al localităţii cât 
şi în teritoriile învecinate, pe măsura potenţialului agricol ridicat al zonei. 
 De asemenea, strategia organelor administrative locale prevede reconstrucţia 
ecologică, protecţia şi punerea în valoare a acelor valori naturale care sunt 
exploatabile din punct de vedere turistic: Băile Sărate şi Durgău. 
 Ca urmare acestei strategii generale, se conturează o serie de priorităţi în 
ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare urbanistică a municipiului Turda: 
 1) Necesitatea dezvoltării intravilanului. Acest demers are ca scop obţinerea 
de teren intravilan pentru asigurarea amplasamentelor noilor obiective necesare în 
perspectiva dezvoltării durabile şi anume: 

 Dezvoltarea locuinţelor, în regim de locuire individuală, ceea ce implică 
suprafeţe de teren mai mari, compensate însă printr-o mai bună plantare a 
parcelelor; 

 Asigurarea necesarului de dotări publice, în prezent deficitare atât ca 
suprafeţe construite cât şi ca repartiţie în teritoriu; 

 Dezvoltarea noilor industrii preconizate, având în vedere faptul că 
reamplasarea lor în spaţiile eliberate ale industriei existente este o operaţie 
de durată ; 

 Amplificarea suprafeţelor de spaţii verzi. 
 2) Reorganizarea traficului rutier în interiorul localităţii. Acest lucru este 
necesar pentru: 

 Asigurarea unor mai bune legături între părţile de oraş aflate pe cele două 
maluri ale Arieşului; 

 Eliminarea unei cât mai mari părţi a traficului de tranzit şi chiar a celui 
interior din zona centrală a localităţii; 

 Diminuarea traficului rutier pe străzile care străbat cartiere rezidenţiale , 
prin repartizarea mai echilibrată a acestuia în reţeaua de circulaţie. 

 Eliberarea suprafeţelor carosabile prin prevederea şi realizarea de parcări 
în afara acestora, 

 Fluidizarea circulaţiei prin amenajarea de intersecţii denivelate. 
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 3) Dezvoltarea reţelelor tehnico - edilitare, în special a reţelelor de apă 
potabilă şi de canalizare, astfel încât să acopere în întregime zonele de locuit. 
 4) Asigurarea colectării şi depozitării deşeurilor menajere şi industriale în 
condiţii corespunzătoare. 
 5) Dezvoltarea spaţiilor verzi conform normelor şi prevederilor Regulamentului 
General de urbanism  prin: 

 Amenajarea de spaţii verzi în lungul arterelor de circulaţie, peste tot unde 
acest lucru este posibil; 

 Amenajarea şi plantarea corespunzătoare a suprafeţelor neproductive şi 
neconstruibile, atât din intravilan cât şi din afara acestuia, care prezintă 
alunecări, sărături sau alte fenomene negative;  

 Realizarea, în afara intravilanului, a unei puternice zone de agrement care 
să compenseze lipsa spaţiilor verzi din interior. 

 6) Protejarea prin măsuri corespunzătoare a zonelor cu valori naturale şi 
antropice. În acest scop se preconizează includerea în intravilan a zonelor cu valori 
naturale ce trebuiesc protejate, în scopul de a le scoate de sub incidenţa activităţilor 
agricole. 
 

3.3. Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu 

 
 Principalele propuneri de îmbunătăţiri privesc următoarele domenii: 
reorganizarea şi reorientarea activităţilor economice ţinând seama de un teritoriu mai 
larg, reprezentând zona de influenţă a municipiului, organizarea circulaţiei şi 
transportului, perfecţionarea şi amplificarea sistemelor de reţele tehnico-edilitare 
existente, realizarea unui echilibru între forţa de muncă şi oferta de locuri de muncă 
existente în teritoriul de influenţă al municipiului Turda. 
 Aceste propuneri se concretizează în următoarele  puncte: 
 a) Dezvoltarea dotărilor administrative, social - culturale, de învăţământ şi 
sănătate, în scopul de a menţine o rază de influenţă satisfăcătoare fără a recurge la 
creerea de locuri de muncă pentru navetă şi fără a ridica presiunea asupra zonei de 
locuit; 
 b) Dezvoltarea unei industrii prelucrătoare a materiilor prime rezultate din 
activitatea agricolă, precum şi a unei pieţe de gros pentru întraga zonă de influenţă; 
 c)  Soluţionarea unui traseu ocolitor pentru traficul greu şi de tranzit, în 
cooperare cu oraşul Câmpia Turzii. Această soluţie ar putea fi corelată cu una din 
cele două variante ale traseului autostrăzii de largă perspectivă, elaborate de 
IPTANA - Bucureşti, respectiv cu varianta care propune ca acest traseu să treacă pe 
la sud de cele două localităţi. În orice caz, având în vedere faptul că ocolitoarea ar 
urma să preia şi o parte din traficul local, traseul acesteia este necesar a fi realizat la 
sud de localitate, deoarece numai în această zonă se pot realiza penetrările înspre  
centrele de interes ale oraşului. 
 d) Revigorarea circulaţiei de călători pe linia ferată îngustă pe traseul Turda - 
Câmpeni - Abrud, realizând o mai bună legătură între municipiu şi zona sa 
tradiţională de influenţă; 
 e) Exploatarea şi întreţinerea în comun cu oraşul Câmpia Turzii şi cu celelalte 
localităţi aparţinând sistemului a staţiei de epurare de la Câmpia Turzii, care este în 
curs de modernizare; 
 f) Construirea şi exploatarea în comun cu oraşul Câmpia Turzii, sau în sistem 
cu localităţile din zonă, a unor noi rampe de reziduuri menajere şi industriale, 
 g) Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în cooperare cu 
oraşul Câmpia Turzii şi cu celelalte localităţi învecinate, aparţinând sistemului deja 
constituit. 
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 h) Dezvoltarea unei reţele integrate de dotări turistice în zonă. 
 

  3.4. Dezvoltarea activităţilor economice 

 

3.4.1. Activităţi industriale, de depozitare şi construcţii 

 
 Din toate studiile elaborate până în prezent apare cu pregnanţă faptul că 
activitatea industrială a municipiului Turda este grevată de un puternic potenţial de 
poluare , în special atmosferică. Din acest motiv, în legătură cu dezvoltarea activităţii 
industriale, etapa I a P.A.T.J. Cluj impune o serie de prevederi având ca scop 
eliminarea acestei disfuncţii: 

 Interzicerea amplasării obiectivelor noi cu potenţial poluant; 

 Interzicerea reactivării unităţilor poluante care şi-au încetat activitatea după 
1990; 

 Elaborarea de studii de impact pentru activităţile industriale; 

 Evaluarea impactului asupra solului şi peisajului a carierelor şi punctelor de 
exploatare a resurselor minerale.     

 Ca urmare, restructurarea industriei turdene se va petrece pe de o parte 
printr-o restrângere a activităţilor poluante şi dezvoltarea industriei alternative şi pe 
de altă parte prin reducerea efectelor nocive prin adoptarea unor tehnologii moderne, 
ecologice. 
 Restrângerea activităţii industriilor poluante, ţinând seama de suprafeţele 
generoase de teren pe care unităţile industriale le-au moştenit şi pentru care 
majoritatea deţin titluri de proprietate în baza HGR nr.834/1991, va avea ca efect în 
viitor eliberarea unui surplus de suprafeţe de teren şi de suprafeţe construite care va 
putea fi valorificat prin înfiinţarea de noi secţii sau intreprinderi industriale, prin 
cooperare cu cele existente. 
 Dintre agenţii economici mari existenţi, cu activitate industrială în prelucrarea 
mineralelor neferoase, preconizează  reluarea activităţi sau chiar dezvoltarea numai 
S.C.Construcţii Titan, S.C. Casirom, S.C.Electroceramica şi S.C. Izomac. Menţionăm 
că această preconizată dezvoltare reprezintă deocamdată doar o declaraţie de 
intenţii. Procesul de privatizare fiind în derulare, nu este încă posibil de apreciat ce 
se va realiza din aceste intenţii. Din acest motiv, precum şi pentru faptul că, oricum, 
procesul de modernizare, retehnologizare şi reorientare este un proces de durată, 
care este probabil că va depăşi perioada de valabilitate a prezentului P.U.G. aceste 
suprefeţe posibil a fi eliberate nu au fost luate în calcul la stabilirea propunerilor de 
dezvoltare a activităţilor industriale în perioada următoare. 
 Strategia generală de dezvoltare a municipiului Turda , pe care se bazează şi 
propunerile P.U.G. are ca principal obiectiv reorientarea activităţilor economice către 
exploatarea ecologică a altui tip de resurse ale zonei decât până acum: în loc de 
exploatarea până la epuizare a resurselor minerale ale subsolului, se propune 
exploatarea agricolă a terenului, resursă regenerabilă şi cu impact redus sau chiar 
benefic asupra mediului ambiant. 
 Această tendinţă este deja decelabilă în evoluţia de până acum a activităţilor 
economice şi în propunerile de dezvoltare a unităţilor economice cu profil de 
prelucrare a produselor agricole.  
 Astfel, următorii agenţi economici au în vedere dezvoltarea activităţii: 

 Coop “Unirea” : dezvoltarea activităţii de confecţii de serie pentru export, cu 
angajarea unui număr de 50 femei; 

 S.C.”Legume - fructe”: activitate de comerţ cu amănuntul şi contractări 
achiziţii, estimându-se un număr de 200 salariaţi faţă de 137 actuali; 
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 S.C.”Ursus”: construirea unei fabrici de malţ cu capacitatea de 11.000 
tone/an pe actualul amplasament închiriat la S.C.”Prodvinalco”, pentru care 
se estimează o creştere de 20-30 salariaţi şi mărirea depozitului de la 90 
casete/zi la 2.000 casete/zi, respectiv angajarea a încă 5 salariaţi; 

 S.C. “Romcereal”: construirea unor capacităţi moderne (siloz de 22.000 
tone) şi angajarea a încă 50 salariaţi; 

 Staţiunea de Cercetări Agricole: creşterea numărului de angajaţi cu cca 
100; 

 S.C. “Agromec”: extinderea activităţilor de fabricaţii şi reparaţii, 
suplimentarea cu 50 salariaţi; 

 S.C. “Agrotransport”: transporturi internaţionale, unplus de 120 salariaţi. 
 Pe lângă aceste unităţi existente, în majoritatea lor cu capital de stat, se 
constată o puternică tendinţă a intreprinzătorilor privaţi de a dezvolta activităţi în 
domeniile: comerţ cu ridicata, intermedieri în comerţul cu produse agricole, 
transportul produselor agricole şi nu în ultimul rând prelucrarea acestora în 
intreprinderi mici şi mijlocii, care în momentul de faţă se lovesc de lipsa de spaţii 
adecvate, libere şi amplasate corespunzător pentru practicarea acestor activităţi. 
 

3.4.2. Agricultura 
 
 Potenţialul natural ridicat de care dispune agricultura municipiului Turda , ca 
de altfel întreaga zonă de influenţă a celor două oraşe din culoarul Arieşului, la care 
se adaugă existenţa Staţiunii de Cercetări Agricole , nu întâmplător amplasată 
tocmai aici, fac ca agricultura să reprezinte pentru Turda ramura economică cu cele 
mai mari şanse de dezvoltare. 
 În acelaşi timp, pentru a obţine producţii corespunzătoare potenţialului, sunt 
necesare o serie de măsuri care au fost evidenţiate în lucrarea “Planul de Amenajare 
a Teritoriului Administrativ (P.A.T.A.) al municipiului Turda”, pr.nr.102/95 elaborat de 
S.C.DARH S.R.L. 
 Cea mai mare parte a terenurilor agricole, respectiv cele cuprinzând culturi 
vegetale, se află situate în extravilan. Măsurile ce urmează a se lua în scopul ridicării 
producţiilor sunt pe de o parte cele agrotehnice, analizate în P.A.T.A. şi pe de altă 
parte cele referitoare la organizarea şi amenajarea teritoriului, în special a celui 
intravilan, care face obiectul prezentei documentaţii. 
 Astfel, se propune în cadrul P.U.G. rezervarea în interiorul intravilanului a unor 
zone al căror caracter rural din momentul de faţă reprezintă , prin faptul că parcelele 
respective sunt afectate atât locuirii cât şi practicării unei agriculturi intensive, 
respectiv culturii de legume, un potenţial economic ce nu trebuie distrus, atâta vreme 
cât funcţionează, asigurând, în sistemul pieţei libere, necesarul de legume pentru 
populaţia municipiului. 
 Ca urmare, aceste zone vor fi menţinite cu un procent de ocupare a terenului 
la nivelul actual, în timp ce dotările tehnico - edilitare şi amenajările cu caracter 
public vor fi aduse la standarde urbane.  
 De asemenea, se preconizează stimularea înfiinţării microfermelor 
zootehnice, însă numai în extravilan şi reintroducerea în circuitul economic, prin 
scoaterea la vânzare a capacităţilor nefolosite în prezent de la fostele sedii CAP. 
 Structura categoriilor de folosinţă a terenului va suferi modificări, în sensul 
extinderii, pe dealurile cu orientare sudică aflate la nord, vest şiest de localitate , a 
culturilor pomicole şi viticole. Pentru a stimula amenajarea şi întreţinerea acestor 
plantaţii, s-a procedat la introducerea în intravilan a zonelor cu construcţii de locuinţe 
temporare din preajma teritoriilor pomi - viticole. 
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 De o importanţă deosebită este refacerea iazurilor piscicole de pe Valea 
Caldă (valea Fânaţelor), distruse în urma aplicării necontrolate a Legii nr.18/1991. 
Pe lângă valoarea economică a acestora, retenţiile de apă de pe această vale au un 
rol important în apărarea contra inundaţiilor a localităţii,. 

În ceea ce priveşte forţa de muncă utilizată în agricultură, se prevede o 
diminuare a acesteia odată cu introducerea tehnologiilor cu productivitate mare . 
Spre deosebire de clasa fermierilor, care se va dezvolta în mediul rural, pentru 
locuitorii municipiului Turda ocupaţi în agricultură se preconizează statutul de 
muncitor agro - industrial, care va presta, pe lângă activitatea agricolă, şi o altfel de 
muncă, fie în gospodăria proprie, fie ca sezonier în sectoarele non - agricole, ca de 
exemplu unităţile industriale de prelucrare a produselor agricole. 
 

3.4.3. Dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement 
 
 Puternicul potenţial turistic al municipiului Turda este în prezent prea puţin 
exploatat. Din acest motiv, la solicitarea organelor administrative locale, în calitate de 
beneficiar al prezentei documentaţii, dar şi în urma sondajelor de opinie în rândul 
populaţiei, care demonstrează un interes deosebit pentru această direcţie de 
dezvoltare, Planul Urbanistic General al municipiului Turda acordă o importanţă 
deosebită dezvoltării turismului, atât în beneficiul direct al populaţiei localităţii cât şi 
ăca importantă viitoare sursă de venituri pentru oraş. 
 Municipiul Turda oferă condiţii pentru următoarele categorii de turism: 
 a) Activitatea sportivă şi de agrement cu posibilităţi de desfăşurare 
zilnică reprezintă una din cele mai importante solicitări ale locuitorilor. Se prevede 
dezvoltarea acesteia în interiorul intravilanului, prin realizarea unei săli a sporturilor în 
centrul de cartier Oprişani şi amenajarea şi amplificarea dotărilor sportive existente 
în zona Poiana (unde se va dezvolta parcul Oprişani) şi în zona Băi Sărate. 
 b) Turismul săptămânal, ce se va dezvolta de asemenea pentru acoperirea 
necesităţilor locuitorilor oraşului, este preconizat a se desfăşura într-un teritoriu situat 
în apropierea localităţii, în cadrul unor zone care au în prezent, ca funcţiune 
principală, cultura pomicolă şi a viţei de vie. Se propune ca locuinţele temporare 
existente în aceste areale să fie incluse în intravilan, iar teritoriul respectiv să fie 
dotat corespunzător din punct de vedere tehnico - edilitar. 
 c) Turismul de lungă durată  este destinat pe de o parte locuitorilor 
municipiului Turda iar pe de altă parte se preconizează atragerea unui mare număr 
de vizitatori din judeţ şi chiar din ţară, având în vedere faptul că Turda deţine atât 
valori turistice în chiar interiorul localităţii cât şi în împrejurimi, astfel că poate 
constitui o bază de plecare pentru turism în întraga zonă. 
 Principalul obiectiv turistic din interiorul localităţii, Băile Sărate, vor fi 
amplificate şi modernizate, iar capacităţile de cazare extinse. Se vor respecta şi 
detalia prevederile P.U.Z.P. Băi Sărate, întocmit de S.C.FORUM S.R.L. Cluj la 
comanda Consiliului Judeţean Cluj. 
 Un al doilea obiectiv balneo-turistic ce se propune a fi pus în valoare prin 
P.U.Z.P. menţionat, propunere ce a fost însuşită şi în cadrul prezentei documentaţii, 
este zona “Saline - Durgău”, unde se prevede dezvoltarea unui centru de tratament, 
prin prezervarea, amenajarea şi exploatarea  complexului salinar subteran, precum 
şi a lacurilor sărate de suprafaţă, adecvate tratamentului balnear şi helioterapiei.  
 În cadrul turismului de durată se propune punerea în valoare şi organizarea 
vizitării unor obiective de interes cultural, amplasate pe teritoriul municipiului sau în 
apropiere: 

 monumentele de arhitectură şi muzeul de Istorie al municipiului Turda, cu 
lapidariul acestuia, aflat în scuarul pieţei Republicii; 



 72 

 castrul Legiunii a V-a Macedonica, parţial dezvelit şi conservat, amplasat 
pe dealul Cetăţii, la limita vestică a intravilanului existent şi pentru care se 
propune includerea în intravilan; 

 Cheile Turzii, monument al naturii de importanţă naţională, amplasat pe 
teritoriul comunelor învecinate Mihai Viteazu şi Petreştii de Jos; 

 Cheile Turenilor, recent declarate zonă protejată de importanţă judeţeană. 
 De asemenea, municipiul Turda este situat pe artera rutieră şi feroviară de 
acces spre viitorul Parc Naţional al Munţilor Apuseni, ceea ce justifică odată în plus 
propunerile de a dezvolta în localitate un puternic centru de cazare turistică, punct de 
plecare pentru obiectivele menţionate. 
 

3.4.4. Alte activităţi 

 
 Odată cu dezvoltarea agriculturii în municipiul Turda şi în zona înconjurătoare, 
se propune ca localitatea să devină un centru comercial pentru produse agro - 
alimentare, nu numai pentru consumul propriu ci, mai ales, pentru a facilita legătura 
producătorilor din întraga zonă cu beneficiarii. 
 Această propunere se bazează pe de o parte pe posibilităţile municipiului, din 
punct de vedere al forţei de muncă şi al utilităţilor existente,  de a asigura o 
prelucrare primară a acestor produse agricole, iar pe de altă parte pe foarte bunele 
legături ale oraşului cu reţelele naţionale rutiere şi feroviare. 
 O asemenea dezvoltare presupune însă realizarea unor dotări noi, inexistente 
în prezent: o piaţă de gros, capacităţi mari şi diversificate de depozitare, construcţii 
industriale specifice pentru prelucrarea primară a unor mari cantităţi de produse, 
construcţii de birouri pentru reprezentanţe comerciale, bănci, laboratoare de analiză, 
etc. 
 Toate acestea implică dezvoltarea concomitentă a activităţii de transporturi 
marfă şi călători. De asemenea va fi necesară crearea de capacităţi noi la terminalul 
de cale ferată, pentru transportul produselor vagonabile. Prin P.U.G. se prevede 
dezvoltarea intravilanului în zona terminalului de cale ferată, în scopul creerii de 
amplasamente pentru aceste noi obiective. 
 În ceea ce priveşte dezvoltarea comerţului cu amănuntul şi a serviciilor,  
ponderea va aparţine iniţiativei private, urmând ca organele administrative locale să 
urmărească respectarea prevederilo Regulamentului  Local de urbanism care face 
parte integrantă din prezenta documentaţie. 
 

3.5. Evoluţia populaţiei, elemente demografice şi sociale 

3.5.1. Estimarea evoluţiei populaţiei 

 
 Studiul de fundamentare privind proiectarea populaţiei a fost elaborat pe baza 
a 4 variante de calcul care combină o serie de ipoteze legate de factorii determinanţi 
ai evoluţiei populaţiei  şi anume: mortalitatea, fertilitatea şi migraţia. Ipotezele 
proiectării au fost: 

 mortalitatea rămâne constantă, la un nivel corespunzător speranţei de viaţă 
la naştere de 70 de ani, pentru ambele sexe; 

 fertilitatea a fost considerată pentru variantele I şi II egală cu cea 
înregistrată în anii 1991, 1992 şi 1993, iar pentru varianteleIII şi IV de 2,1 
copii/femeie, cât este necesar pentru o simplă înlocuirwe a generaţiilor; 

 migraţia a fost considerată ca inexistentă în variantele I şi III, lăsân evoluţia 
populaţiei numai pe seama sporului natural, şi egală cu cea înregistrată în 
ultimii ani, pentru variantele II şi IV. 
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 Orizonturile temporale ale proiectării au fost stabilite la un interval  de 5 ani, 
cu punctul de pornire  la Recensământul din 7 ianuarie 1992. Deşi valabilitatea 
Planului Urbanistic General, pentru care au fost întocmite prognozele, este de 
maximum 15 ani, intervalul de proiectare a fost prelungit la 50 de ani, în scopul de a 
avertiza asupra unor consecinţe mai îndepărtate ale tendinţelor actuale. 
 Ca urmare, au rezultat următoarele variante: 
 VARIANTA I arată cum ar evolua populasţia dacă s-ar anula efectul migraţiei 
înspre Turda.  
 VARIANTA II extrapolează tendinţele anilor 1991 - 1993, luând în calcul o 
fertilitate de numai 1,34 copii la o femeie şi un spor migrator de 1%. 
 VARIANTA III consideră că fertilitatea va fi la nivelul de echilibru, adică de 
înlocuire a generaţiilor, dar calculează o migraţie egală cu 0. 
 VARIANTA IV presupune o fertilitate la nivelul de înlocuire şi o migraţie la 
nivelul actual. 
 Dăm mai jos variantele de evoluţie a populaţiei propuse prin studiul de 
fundamentare : 
 

Anul 1992 1997 2002 2007 2012 2022 2032 2042 

VAR.I         
Populaţia 61.200 61.738 61.967 61.702 60.807 57.351 52.499 46.524 

% faţă de 
1992 

100 100,9 101,3 100,8 99,4 93,7 85,8 76,0 

VAR.II         
Populaţia 61.200 62.553 63.723 64.454 64.497 62.656 59.143 54.117 

% faţă de 
1992 

100 102,2 104,1 105,3 105,4 102,3 96,6 88,4 

VAR.III         
Populaţia 61.200 63.548 65.662 67.172 68.094 69.229 69.860 69.651 

% faţă de 
1992 

100 103,8 107,2 109,8 111,3 113,1 114,1 113,8 

VAR.IV         
Populaţia 61.200 64.407 67.538 70.231 72.281 75.803 79.178 81.692 

% faţă de 
1992 

100 105,2 110,4 114,8 118,1 123,9 129,4 133,5 

 
 Concluzia generală a proiectărilor din cadrul studiului de prognoză 
demografică este aceea că potenţialul intern de creştere a populaţiei localităţii este 
redus. Dacă nu se imaginează ipoteze ce presupun fertilitate foarte ridicată, 
municipiul Turda, cu migraţie la nivelul actual sau fără aceasta, nu are şanse să 
progreseze din punct de vedere demografic. 
 Ultimele date statistice demonstrează că, de la data efectuării analizei şi până 
în prezent, varianta care se confirmă este varianta I, care prevede o scădere 
dramatică a populaţiei încă din acest deceniu. Pentru a asigura o creştere moderată 
a populaţiei, nu este necesară stimularea migraţiei spre municipiul Turda, cât  mai 
ales scăderea emigrării care este aproape echivalentă cu imigrarea.  Măsurile de 
restructurare economică şi reconversie a forţei de muncă, pot contribui la stabilitatea 
populaţiei existente, în timp ce dezvoltarea durabilă a municipiului, în condiţii de 
reabilitare, conservare şi protecţie a mediului va influenţa pozitiv atât indicatorii de 
fertilitate, cât şi speranţa medie de viaţă. 
 

3.5.2. Estimarea resurselor de muncă 
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 În prezent rata de activitate a municipiului Turda este de 45,8%, ceea ce 
reprezintă o rată de activitate mai degrabă bună. Extrapolând această rată de 
activitate, în condiţiile unui indice ocupaţional de cca 75%, deci mai bun decât în 
prezent,  în cea mai optimistă variantă demografică va rezulta un necesar de cca. 
24.125 locuri de muncă pentru locuitorii municipiului, respectiv un număr aproximativ 
egal cu numărul de persoane salariate în prezent. 
 Cauza acestei aparente suprasaturaţii cu personal salariat faţă de populaţia 
activă a oraşului îl constituie numărul mare de navetişti din comunele învecinate care 
ocupă locuri de muncă în Turda. 
 Se poate constata că numărul acestor navetişti este foarte ridicat în special la 
acele unităţi economice care urmează să se restructureze, astfel încât se poate 
concluziona în primul rând faptul că eliberarea de forţă de muncă din industriile 
poluante sau neperformante va afecta în principal poulaţia activă a acestor localităţi 
şi nu a Turzii.  
 Pentru soluţionarea excedentului de forţă de muncă ce va apare în urma 
restructurărilor economice , în cadrul P.U.G. au fost propuse spre dezvoltare acele 
ramuri economice care pot asigura absorbţia forţei de muncă disponibilizate,greu 
recalificabile, precum şi a forţei de muncă feminine, insuficient acoperită în prezent 
cu locuri de muncă.Acestea sunt: 

 mica producţie agricolă 

 depozitarea, manipularea, transportul şi prelucrarea produselor agricole 

 servicii în agricultură 

 servicii în sectorul terţiar, care va trebui să crească de la cca. 35% în 
prezent la cel puţin 50%. 

 Prin amenajările urbanistice propuse se asigură în mod direct terenuri pentru 
amplasarea de noi unităţi economice , cuprinse în intravilanul propus şi pentru care 
se vor realiza reţelele edilitare necesare, cu scopul atragerii investitorilor. Aceste 
lucrări edilitare, ca şi cele de completare şi reabilitare a celor existente, vor fi la 
rândul lor generatoare de locuri de muncă pentru oraş. 
 O dată cu modificarea structurii economice a localităţii se va diminua 
navetismul pentru muncă şi în acelaşi timp se va reduce presiunea asupra zonei de 
locuit, permiţând în schimb activităţile de construcţie în vederea îmbunătăţirii 
confortului de locuire. 
 De asemenea, se scontează pe o menţinere a zonei de influenţă , locul 
navetismului pentru muncă fiind luat de navetismul pentru servicii publice, 
aprovizionare, cultură. 
 

3.6. Organizarea circulaţiei şi a transporturilor 

 
 Propunerile privind organizarea circulaţiei şi a transporturilor au la  bază 
studiul de circulaţie rutieră pentru municipiul Turda, proiect S.C.DARA S.R.L. 
indicativ SC    234-1995, aspectele critice şi disfuncţionalităţile constatate în ceea ce 
priveşte organizarea actuală a circulaţiei , sintetizate în capitolul 2.8. al prezentei 
documentaţii, precum şi prevederile de dezvoltare urbanistică generală  a 
municipiului şi a fiecărei unităţi teritoriale de referinţă, conform prevederilor Planului 
Urbanistic General al localităţii care constituie cadrul prezentei documentaţii. 
 În vederea stabilirii celor mai eficiente soluţii de organizare a circulaţiei şi a 
transporturilor în municipiu şi în teritoriul de influenţă au fost avuţi în vedere o serie 
de factori, după cum urmează: 

a)  Privind amplasarea localităţii în teritoriu: 

 cadrul natural - geografic de amplasare a municipiului; 
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 legăturile şi relaţiile de circulaţie ale municipiului cu exteriorul, pe traseul 
drumurilor publice şi pe calea ferată; 

b)  Privind structura urbanistică generală a localităţii: 

 legăturile funcţionale între unităţile teritoriale de referinţă; 

 zonele de polarizare a traficului ( emisie sau atragere de fluxuri de 
circulaţie); 

 zonele de polarizare a traficului greu. 
c)  Privind amenajările specifice circulaţiei: 

 structura reţelei stradale actuale şi starea tehnică a acesteia; 

 traseele şi legăturile feroviare ale municipiului, 

 dotările specifice circulaţiei rutiere şi feroviare; 

 echiparea reţelelor de transport; 

 organizarea sistemului de circulaţie. 
d)  Privind necesităţile de transport: 

 natura şi intensitatea traficului (valorile fluxurilor de circulaţie actuale şi 
prognozate); 

 gradul de motorizare şi mobilitatea parcului auto; 

 ponderea traficului greu şi a traficului de tranzit; 

 ponderea traficului primar (pentru relaţii de muncă) şi a celui secundar 
(pentru relaţii sociale şi de agrement), 

 valorile fluxurilor pietonale; 

 organizarea transportului în comun urban şi interurban; 

 necesităţile de parcare - garare (pentru traficul pasiv sau staţionar). 
 Soluţiile de organizare a circulaţiei şi a transporturilor au fost elaborate în 
conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice şi anume: 

 “Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul 
de influenţă”, indicativ C 242-93, aprobat de MLPAT cu ordinul 
11/N/06.04.1993 

 “Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane”, 
indicativ P 132-93, aprobat de MLPAT cu ordinul 10/N)06.04.1993 

 Standardele din seria STAS 10144/1…6, privind proiectarea şi organizarea 
sistemului de circulaţie în localităţi. 

 Având în vedere cele precizate mai sus, în vederea asigurării unor condiţii 
optime de desfăşurare a circulaţiei şi a transporturilor în municipiul Turda, cu legături 
funcţionale corespunzătoare între unităţile teritoriale de referinţă ale municipiului şi 
cu racordarea corespunzătoare între reţeaua de circulaţie a municipiului şi reţeaua 
majoră de circulaţie din teritoriu, precum şi în scopul eliminării disfuncţionalităţilor 
prezentate, se propun următoarele măsuri de terapie a circulaţiei şi de organizare a 
transporturilor în localitate: 
 

3.6.1. Organizarea circulaţiei rutiere şi a transporturilor în comun 

 
 A.Completarea şi modernizarea reţelei stradale existente 
 Aceste propuneri sunt făcute în vederea dimensionării reţelei stradale a 
municipiului în raport cu valorile de trafic şi cu necesităţile funcţionale ale localităţii şi 
constau din: 
 A1. Variantă de ocolire Turda Sud 
 Artera de ocolire a municipiului Turda va fi amplasată în imediata vecinătate a 
perimetrului municipiului, pe traseul prezentat în piesele desenate ale proiectului, 
traseu ce ocoleşte municipiul la sud-est şi apoi la sud. S-a ales acest traseu, 



 76 

considerat optim (faţă de o posibilă variantă ocolitoare amplasată la nord de 
municipiul Turda) din următoarele motive. 

 asigură legarea între ele a tuturor drumurilor importante existente în 
teritoriul de influenţă şi pe care se asigură legătura municipiului cu 
exteriorul (DN1 = E 60 dinspre Cluj Napoca, respectiv dinspre Alba Iulia, 
DN 75 dinspre Câmpeni şi valea Arieşului, DN 15 = E 60 spre Târgu Mureş, 
precum şi DJ 107 L spre Petreştii de Jos - Lita şi DC 68 A spre Bogata şi 
deci deci cele mai bune condiţii pentru preluarea traficului de tranzit. 

 oferă condiţiile cele mai avantajoase de a fi continuată înspre est, aşa fel 
încât să fie realizată o arteră ocolitoare a localităţilor Turda şi  Câmpia  
Turzii, situate la o distanţă foarte mică una de cealaltă (8 Km între centrele 
localităţilor şi aproximativ 2 Km între limitele perimetrelor); 

 oferă cele mai avantajoase legături de la varianta de ocolire la principalele 
artere de penetraţie în municipiu şi la reţeaua stradală majoră a 
municipiului; 

 condiţiile de relief ale traseului variantei de ocolire pe la sud de Turda sunt 
net favorabile faţă de o posibilă ocolire prin nordul municipiului , unde 
relieful este foarte accidentat şi în plus prezintă fenomene de instabilitate 
ale versanţilor. 

 Varianta de ocolire propusă este în concordanţă şi cu prevederile studiului de 
fundamentare, proiect S.C. DARA S.R.L. , indicativ SC-234 -1995, precum şi cu 
prevederile Planului Urbanistic General al oraşului Câmpia Turzii. 
 Traseul variantei de ocolire propus porneşte din DN1 = E 60 (penetraţia 
dinspre Cluj Napoca) , unde se prevede realizarea nodului de circulaţie denivelat 
Turda Nord, traversează pârâul Racilor, urcă apoi pe “Platoul Romanilor”, coboară 
înspre valea Sânduleşti pe care o traversează (pod cu pasaj superior peste calea 
ferată Turda - Sânduleşti) şi se înscrie în varianta drumului naţional DN1. Varianta 
de ocolire urmează traseul drumului existenttraversând denivelat linia ferată îngustă 
simplă Turda - Câmpeni (unde se prevede completarea nodului denivelat pentru a 
asigura toate relaţiile de circulaţie), după care se intersectează cu str. 22 Decembrie 
1989 (giraţie la nivel) şi urmează un traseu pe direcţia spre est, până la nodul 
denivelat Turda Est, amplasat în dreptul străzii I.L. Caragiale din cartierul Oprişani. 
 Din nodul Turda Est varianta poate fi continuată pe un traseu paralel cu calea 
ferată, asigurând ocolirea pe la sud a oraşului Câmpia Turzii. 
 Traseul variantei propuse este racordat la reţeaua de circulaţie a municipiului 
după cum urmează: 

 pe traseul străzilor Clujului şi Alexandru Ioan Cuza, din nodul denivelat 
Turda Nord 

 pe traseul străzii G. Bariţiu (DJ 107 L) unde se prevede realizarea unei 
intersecţii la nivel 

 pe traseul străzii Sânduleşti (intersecţie la nivel) 

 pe traseul DN1 variantă spre piaţa Romană ( intersecţie la nivel) 

 pe traseul străzii existente la nord de C.F. îngustă Turda - Câmpeni şi pe 
cel propus la sud de această cale ferată, din nodul denivelat Turda Sud 

 pe traseul străzii 22 Decembrie, din giraţia la nivel 

 pe traseul străzii propuse a fi realizată paralel cu calea ferată Turda - 
Câmpia Turzii, prin zona de depozitare, din nodul Turda Est 

 pe traseul de legătură cu str. I.L. Caragiale, tot din nodul de circulaţie 
denivelat Turda Est. 

 Varianta de ocolire se propune să fie executată etapizat, într-o primă etapă la 
două benzi de circulaţie iar în etapa finală la 4 benzi de circulaţie, funcţie de evoluţia 
în timp a valorilor fluxurilor de circulaţie. 
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 În urma observaţiilor din avizul Administraţiei Naţionale a Drumurilor, precizăm 
următoarele. 
 a) Traseul variantei de ocolire Nod Turda Nouă – Turda Est – Turda Sud va fi 
stabilit definitiv prin proiecte de specialitate (P.U.D., P.T + P.E.), ţinându-se cont de 
prevederile de dezvoltare a reţelei de circulaţie rutieră  a teritoriului naţional. 
 b) Se face precizarea că dezvoltarea de detaliu a tuturor intersecţiilor şi 
nodurilor de circulaţie va trebui făcută în baza unor studii de circulaţie în fiecare 
intersecţie, soluţia tehnică urmând a fi stabilită în funcţie de valorile fluxurilor de 
circulaţie prognozate. Soluţiile prevăzute în cadrul prezentei documentaţii sunt 
informative şi au doar scopul de a atrage atenţia asupra rezervării spaţiului necesar 
rezolvării circulaţiei rutiere în cele mai importante intersecţii. 
 c) Intersecţia dintre p-ţa Romană şi calea Victoriei va fi rezolvată în 
conformitate cu prevederile documentaţiei de execuţie a podului peste Arieş, 
documentaţie aprobată, în baza căreia lucrarea a fost parţial executată. 
 
 A2. Modernizarea şi prelungirea traseului străzii petru Maior (categoria III) 
până la intersecţia cu calea Victoriei în dreptul străzii I.L.Caragiale, traversând râul 
Arieş. Se asigură astfel o legătură rutieră suplimentară între marile ansambluri de 
locuit Oprişani şi Poiana şi zona centrală a municipiului. Noua arteră propusă va 
prelua o parte importantă din fluxurile de trafic de pe axa majoră de circulaţie (calea 
Victoriei, str. Ştefan cel Mare, piaţa Romană, str.Libertăţii), eliminând totodată 
disfuncţionalitatea legată de subordonarea circulaţiei singurei traversări a râului Arieş 
de pe str. Ştefan cel Mare (cap.2.8. punct 1.2.) 
 
 A3. Modernizarea şi fluentizarea traseului de ocolire a zonei centrale pe la est 
şi nord est (străzile Barbu Lăutaru, Axente Sever şi Andrei Şaguna, respectiv Gh. 
Lazăr şi Sirenei, prin corectarea locală a elementelor geometrice în plan. Realizarea 
acestor lucrări va conduce la descongestionarea arterelor principale de circulaţie din 
centrul civic prin atragerea unor fluxuri importante de circulaţie. 
 
 A4. Asigurarea unei legături viabile între zona industrială şi ansamblul de 
locuit Oprişani, în care scop se prevede lărgirea la 4 benzi de circulaţie  a străzii 
Fabricilor şi fluentizarea traseului acesteia prin corectarea elementelor geometrice în 
plan. Deasemenea, pe traseul acestei străzi se propune executarea de pasaje 
denivelate la traversarea căilor ferate industriale. 
 
 A5. Relizarea unei artere noi de circulaţie, pe un traseu paralel cu terminalul 
căii ferate normale Turda - Câmpia Turzii, racordată la cele două capete la str. 
Fabricilor (intersecţie denivelată amplasată între cele două pasaje cu căileferate 
industriale), respectiv la varianta de ocolire, în nodul Turda Est. Artera propusă va 
asigura o legătură între reţeaua de circulaţie a municipiului şi varianta de ocolire 
(conform celor precizate la punctul A1) şi va asigura preluarea fluxurilor de circulaţie 
generate de zona de depozitare ce se propune a fi realizată în lungul căii ferate. 
 
 A6. Asigurarea unui nou acces auto în zona de agrement Băi Sărate dinspre 
marile ansambluri de locuit Oprişani şi Poiana, care să scurteze traseul actual de 
acces prin zona centrală a municipiului. În acest scop se propune legarea străzilor 
Petru Maior şi Caisului pe traseul unui drum de câmp nemodernizat, conform soluţiei 
prezentate în planşă. Având în vedere condiţiile de relief foarte dificile, traseul va 
avea pante mari, dar va putea fi utilizat fără dificultăţi în sezonul estival. 
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 A7. Lărgirea la două benzi de circulaţie şi modernizarea străzii Mărului, astfel 
încât să se asigure încă o variantă de acces în zona Băilor Sărate din str. Petru 
Maior - Sirenei. 
 
 B. Eliminarea disfuncţionalităţilor locale referitoare la elementele 
stradale. 
 B1. Asigurarea gabaritului conform categoriei pentru toate arterele de 
circulaţie ale municipiului, în care scop se impune lărgirea carosabilului, în limita 
gabaritului total al străzii pe următoarele artere de circulaţie: 

 strada Clujului 

 strada Simion Bărnuţiu 

 strada Andrei Mureşanu 

 calea Victoriei (parţial) 

 strada Câmpiei 

 DN1 variantă 

 Strada Armatei (de la Intrarea Armatei la varianta de ocolire) 

 Str. Haţegului – I.L.Caragiale. 
 
 B2. Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a unei circulaţii fluente şi 
sigure pe traseul arterelor de circulaţie, în care scop se propune înlăturarea tuturor 
strangulărilor sau obstacolelor locale, principalele măsuri ce trebuiesc luate fiind: 

 lărgirea arterei de circulaţie situată în prelungirea pieţei Romane spre 
intersecţia cu strada Romană şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale 
traseului; 

 demolarea podului vechi peste Arieş situat pe str. Ştefan cel Mare (pod 
care prin amplasamentul său nu asigură fluenţa circulaţiei, care nu are 
debuşeu corespunzător şi care nu prezintă siguranţă în exploataredatorită 
deficienţelor structurale) şi realizarea etapei a II-a a podului nou astfel încât 
în final podul să fie cu 4 benzi de circulaţie, conform soluţiei proiectate; 

 asigurarea gabaritului de 4 benzi de circulaţie pe bulevardul 22 decembrie 
în zona traversărilor la nivel cu căile ferate industriale; 

 corecţii locale în vederea asigurării gabaritului de două benzi de circulaţie 
pe o serie de artere de categoria III cu funcţiuni importante în preluarea 
fluxurilor de circulaţie (str.Aurel Vlaicu, str. M.Eminescu, str. Sirenelor, 
str.Castanilor, str. Bujorului, str.Putna, str. Cânepişti, etc.) , precum şi 
realizarea unei corecturi de traseu pe zona legăturiii dintre străzile Sirenei 
şi Petru Maior, în afara zonei supuse eroziunii malului stâng al râului Arieş. 

 
 B3. Corecturi locale ale profilului longitudinal la arterele la care nu sunt 
respectate pantele maxime admise de STAS 10144/3-81, acolo unde acest lucru 
este posibil, respectiv asigurarea unor variante alternative de trasee, cu declivităţi în 
concordanţă cu prevederile standardului, în baza unor proiecte de detaliu. 
Deasemenea, pe traseele străzilor cu declivităţi de peste 6% se propune executarea 
de îmbrăcăminţi rutiere rugoase. Precizarea străzilor şi tronsoanelor de străzi unde 
sunt necesare aceste prevederi se va face printr-un studiu de specialitate. 
 
 B4. Amenajarea şi echiparea intersecţiilor dintre arterele de circulaţie. 
 Amenajarea fiecărei intersecţii va fi făcută în baza unor proiecte de detaliu, 
elaborate în conformitate cu prevederile prezentei documentaţii, a STAS 10144/4-83 
şi în baza unor studii de circulaţie locale, din care să rezulte valorile fluxurilor maxime 
de circulaţie pe direcţii de parcurs. 
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 În prezenta documentaţie se propun următoarele tipuri de intersecţii, funcţie 
de condiţiile de amplasament şi de valoarea fluxurilor de circulaţie: 

1.  Intersecţii denivelate multiple: 

 Nod de circulaţie Turda Nord, la intersecţia străzilor Clujului, Alexandru 
Ioan Cuza cu varianta de ocolir şi DN1 = E 60(penetraţia dinspre Cluj 
Napoca); 

 Nod de circulaţie Turda Sud, combinat cu pasaj peste CF, realizat prin 
completarea intersecţiei denivelate existente dintre DN1 variantă, DN 75 şi 
strada paralelă cu calea ferată îngustă Turda - Câmpeni; 

 Nod de circulaţie Turda Est, combinat cu pasaj peste CF, realizat la 
intersecţia dintre varianta de ocolire şi strada nouă propusă în zona de 
depozitare, respectiv prelungirea străzii I.L.Caragiale. 

 Intersecţia denivelată dintre str. Fabricilor şi drumul prevăzut a fi realizat în 
zona de depozitare, amplasată între cele două pasaje denivelate cu calea 
ferată. 

 2. Intersecţii denivelate simple, prin care se realizează denivelarea numai 
pentru fluxurile majore, fără relaţii pentru fluxurile secundare (cele două intersecţii 
denivelate, între DN1 variantă şi strada Sânduleşti, respectiv strada Cheii). 

3.  Intersecţii giratorii: 

 piaţa Romană, în care debuşează străzile Libertăţii, Dragalina, DN1 
variantă, Ştefan cel Mare şi Miron Costin; 

 Intersecţia dintre varianta de ocolire Turda Sud, prelungirea bulevardului 22 
Decembrie 1989 şi DN1 = E 60 spre Alba Iulia. 

4.  Intersecţii propuse pentru semaforizare: 

 intersecţia dintre străzile Basarabiei, Bucovinei şi Andrei Mureşanu 

 intersecţia dintre străzile Andrei Mureşanu şi Al.I.Cuza 

 intersecţia dintre str. Avram Iancu şi str. Castanilor 

 intersecţia dintre str. Libertăţii şi str.I.Raţiu 

 intersecţia dintre str.Ştefan cel Mare, calea Victoriei şi bul.22 Decembrie 
1989 

 intersecţia dintre calea Victoriei şi str. Constructorilor 

 intersecţia dintre calea Victoriei şi str. Fabricilor 

 intersecţia dintre calea Victoriei şi str. Mihai Viteazu 

 intersecţia dintre calea Victoriei şi str. Tineretului 

 intersecţia dintre calea Victoriei, str. Câmpiei, str.Haţegului şi prelungirea 
străzii Petru Maior 

 intersecţia dintre bul.22 Decembrie 1989 şi str. Fabricilor 
 În măsura în care evoluţia valorilor de trafic va impune, se poate lua în 
considerare semaforizarea şi în alte intersecţii de străzi. Detaliile de echipare a 
intersecţiilor se vor stabili pe bază de studii de circulaţie, prin detalii de intersecţii 
pentru fiecare caz în parte. 
 
 B5. Poduri şi pasaje denivelate cu căile ferate. 
 În afara podurilor şi pasajelor denivelate cu căile ferate existente pe teritoriul 
municipiului Turda, prin prezenta documentaţie se mai prevăd următoarele lucrări: 

 pod peste râul Arieş pe prelungirea străzii Petru Maior 

 pod peste pârâul Racilor (Copăceni) pe traseul variantei de ocolire 

 pod peste valea Fânaţelor pe prelungirea străzii Salinelor 

 pasaj denivelat peste calea ferată industrială ce duce la Sânduleşti, pe 
traseul variantei de ocolire 

 două pasaje denivelate peste căile ferate pe traseul str. Fabricilor 
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 pasaj denivelat peste calea ferată pe prelungirea străzii I.L. Caragiale 

 lărgirea la 4 benzi de circulaţie a podului peste Arieş, a podului peste valea 
Sânduleşti, combinat cu pasaj denivelat peste CF şi a pasajelor denivelate 
peste str. Sânduleşti şi str. Cheii, pe traseul DN1 variantă. 

  
 C.Măsuri propuse în vederea utilizării eficiente a reţelei stradale. 
 C1. Asigurarea spaţiilor de parcare - garare. 
 Ţinând cont de prevederile de dezvoltare a municipiului Turda, de evoluţia 
gradului de motorizare, de structura fondului construit, necesarul de locuri de parcare 
la sol pentru autoturisme, dimensionat în conformitate cu prevederile normativului 
pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, indicativ P 132-93 
va fi: 

 aproximativ 4.600 locuri de parcare la domiciliu 

 aproximativ  700 locuri de parcare la destinaţie 
deci în total un necesar de aproximativ 5.300 locuri de parcare pentru autoturisme, 
din care în zona centrală un necesar de aproximativ 1.450 locuri de parcare 
autoturisme. 
 La necesarul de parcaje pentru autoturisme determinat conform prevederilor 
normativului P 132-93 se adaugă parcajele necesare pentru vizitatorii din alte 
localităţi (deplasări în interese personale sau turistice), în mod deosebit în zona 
centrală a municipiului şi în zonele de interes turistic (Băile Sărate, zona Durgău). 
 Având în vedere faptul că numărul parcajelor  la sol existente este mult 
inferior  necesarului, se impune ca în baza unor studii şi proiecte  să fie stabilite 
amplasamente şi să fie realizate parcaje şi locuri de garare atât în zonele 
rezidenţiale (parcaje la domiciliu) cât şi în zonele de destinaţie (la locul de muncă, în 
preuzinale, în zonele de interes turistic sau de agrement) şi în mod deosebit în zona 
centrală sau în imediata apropiere a acesteia şi în zonele comerciale importante. 
 Întrucât cea mai acută lipsă a locurilor de parcare se constată în zona centrală 
a municipiului Turda, pentru această zonă s-a făcut o analiză de amănunt privind 
necesarul de parcaje la domiciliu şi la destinaţie. 
 Astfel, ţinând cont de numărul de locuinţe, de structura fondului construit 
precum şi de gradul de motorizare prognozat, numărul necesar de locuri de parcare 
la domiciliu este de 1.100 parcaje pentru autoturisme. Necesarul de parcaje la 
destinaţie (pentru muncă, aprovizionare, agrement, etc.), ţinând cont de dotările 
social – culturale din zonă, este de 350 locuri de parcare. Necesarul total de parcare 
necesar pentru zona centrală este de 1450 locuri de parcare pentru autoturisme. 
 Faţă de situaţia actuală care oferă spaţii de parcare numai pentru un număr 
de aproximativ 500 autoturisme, rezultă că în perspectivă mai este necesar să fie 
asigurate în zona centrală a municipiuluiun număr de 950 locuri de parcare pentru 
autoturisme ceea ce reprezintă o suprafaţă de aproximativ 1,9 ha. Realizarea 
numărului de parcaje necesare în zona centrală va fi făcută etapizat, pe măsura 
necesităţilor, prin documentaţii elaborate în baza unor studii de specialitate, iar 
suprafaţa necesară amplasării acestora va trebui asigurată chiar prin exproprieri de 
interes public. 
 În vederea eliminării disfuncţionalităţii precizate în cap. 2.8. punctul 3.1., 
privind ocuparea carosabilului unor străzi de către autovehiculele de mare tonaj şi 
capacitate care aşteaptă în zonele industriale perioade îndelungate în vederea 
încărcării - descărcării (în mod deosebit în zona fabricii de ciment) se propune 
realizarea a două parkinguri, amplasate astfel: 

 un parking cu o capacitate de 100 locuri în apropierea variantei de ocolire 
şi a zonei industriale sud (zona intersecţiei cu drumul Bogatei; 
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 un parking cu o capacitate de 50 locuri în zona de depozitare situată 
paralel cu calea ferată Turda - Câmpia Turzii. 

 Deasemenea se propune ca acolo unde există posibilitatea să fie amenajate 
preuzinale sau să fie create condiţii de staţionare în vederea aprovizionării pentru un 
număr limitat de vehicule în incinta unităţilor industriale. 
 
 C2. Organizarea traficului de tranzit şi greu 
 Traseele destinate traficului de tranzit şi traficului greu vor fi pe cât se poate 
situate înafara zonelor rezidenţiale şi complet eliminate din zona centrală, în vederea 
eliminării poluării acestor zone datorată traficului (poluare fonică, vibraţii, noxe) . În 
acest sens, traficul de tranzit şi traficul greu vor fi dirijate pe varianta de ocolire Turda 
Sud, de la nodul Turda Nord la nodul Turda Est şi în continuare pe traseul străzii 
I.L.Caragiale (pe latura estică a ansamblului de locuinţe Oprişani)  cu racordare la 
DN 15 (str.Câmpiei). După realizarea variantei de ocolire comune Turda - Câmpia 
Turzii, traficul de tranzit şi traficul greu vor fi interzise pe str. I.L.Caragiale şi vor fi 
continuate pe varianta de ocolire spre Câmpia Turzii. 
 Traficul greu cu destinaţia Zona industrială Turda sau zona de depozitare va fi 
dirijat de la varianta de ocolire pe următoarele trasee: 

 DN 1 variantă - piaţa Romană - str.Ştefan cel Mare 

 Bulevardul 22 Decembrie 1989 

 Drumul de acces în zona de depozitare - str. Fabricilor. 
 
 C3. Transportul în comun. 
 Transportul urban în comun se propune să fie organizat în aşa fel încât atât 
traseele cât şi capacitatea de transport a mijloacelor de transport în comun, respectiv 
intervalul orar dintre două mijloace de transport în comun să asigure preluarea 
fluxurilor de călători în condiţii cât mai eficiente. Pornind de la ideea că din punct de 
vedere al gradului de ocupare a capacităţii de circulaţie transportul în comun este de 
aproximativ 5 - 6 ori mai eficient decât deplasarea cu mijloace de transport proprii 
(autoturisme9, se impune ca: 

 traseele de transport în comun şi amplasarea staţiilor de oprire pe aceste 
trasee să fie astfel alese încât izocrona deplasărilor pe jos să fie cuprinsă 
în intervalul 5 - 10 minute (aproximativ 400 - 800 m) 

 capacitatea de transport să fie corelată cu necesităţile pe tot parcursul 
zilei,cu atenţie deosebită la intervalele orare în care traficul primar 
(deplasări pentru muncă) este preponderent 

 să fie asigurate condiţii de transport în aşa fel încât transportul în comun să 
fie agreabil, atât în privinţa confortului cât şi al preţului, ducând astfel la 
reducerea transportului de persoane cu mijloace proprii şi deci la 
descongestionarea circulaţiei, în mod deosebit în intervalele cufluxuri orare 
maxime. 

 În scopul satisfacerii dezideratelor prezentate mai sus se propune ca 
transportul în comun local să se desfăşoare pe următoarele artere făcând parte din 
reţeaua majoră de circulaţie a municipiului: str. Clujului, str. Simion Bărnuţiu, 
str.Basarabiei, str. Andrei Mureşanu, piaţa Republicii, piaţa 1 Decembrie 1918, str. 
Libertăţii, piaţa Romană, str, Ştefan cel Mare, calea Victoriei, str. Câmpiei, str. 
Al.I.Cuza, str. Bucovinei, str.G.Bariţiu, str. Gral Dragalina,respectiv Dr.I.Raţiu la 
întoarcere, bul.22 Decembrie 1989, str.Fabricilor (străzi de categoria II), precum şi pe 
următoarele artere ce fac parte din reţeaua secundară de circulaţie a municipiului 
(străzi de categoria III): str.Brâncoveanu, str.Crişan, str. Horea, str.Castanilor, drumul 
Ceanului şi acces camping (sezonier) , str.Frăgărişte, str. Mihai Viteazu, str. 
Tineretului - Macilor - Lotus. 
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 Într-o etapă de perspectivă şi în măsura în care dezvoltarea zonei va impune  
acest lucru, se poate lua în considerare şi înfiinţarea unei linii de transport în comun 
pe un traseu care să străbată străzile GH.Şincai, Sirenelor - Petru Maior, până la 
intersecţia cu calea Victoriei, precum şi a unei linii de transport în comun în cartierul 
primăverii, pe traseul străzilor Tineretului, Panseluţelor, Tudor Arghezi, ramificat din 
calea Victoriei. 
 În privinţa transportului în comun interurban cu autobuse, principala măsură 
propusă este schimbarea amplasamentului autogării de pe strada Axente Sever pe 
latura sudică a străzii Clujului (lângă nodul de circulaţie Turda Nord), eliminând astfel 
disfuncţionalitatea prezentată în cap.2.8.punctul 3.3. Traseele de transport în comun 
interurban vor fi dispuse pe traseul reţelei majore de circulaţie sau a străzilor de 
categoria III importante şi se vor desfăşura pe următoarele direcţii de intrare - ieşire 
în municipiu: 

 pe str. Clujului şi DN1 = E 60 spre Cluj Napoca 

 pe str. Frăgărişte şi în continuare pe DC 69 spre Ploscoş 

 pe str. G.Bariţiu şi în continuare pe DJ 107 L spre Sânduleşti, Petreştii de 
Jos, Lita 

 pe DN 75 spre Mihai Viteazu şi celelalte localităţi de pe valea Arieşului 

 pe DN1 = E 60 spre Alba Iulia 

 pe str. Câmpiei şi în continuare pe DN 15 = E 60 spre Câmpia Turzii 

 pe bulevardul 22 Decembrie şi drumul Bogatei (DC 68 A) spre localitatea 
Bogata şi Câlâraşi . 

 
 C4. Circulaţia pietonală. 
 Circulaţia pietonală în municipiul Turda se va desfăşura în principal pe 
trotuarele arterelor de circulaţie rutieră iar traversările se vor realiza în principal la 
nivel, prin zonele marcate. Valori mai importante ale fluxurilor de pietoni se întâlnesc 
în zona centrului civic (piaţa Republicii) şi în zona comercială a cartierului Oprişani 
(calea Victoriei de la intersecţia cu str. Mihai Viteazu şi până la intersecţia cu str. 
Amurgului). În aceste zone, funcţie de evoluţia traficului auto şi a fluxurilor pietonale, 
într-o etapă de perspectivă ar putea apare necesitatea studierii şi realizării unor 
traversări denivelate ale pietonilor. Această necesitate este puţin probabil să apară 
în următorii 15 ani având în vedere faptul că prin realizarea variantei ocolitoare o 
mare parte din circulaţia grea şi de tranzit va fi preluată de pe traseul actual pe 
traseul variantei ocolitoare şi ca atare fluxurile auto vor fi mult diminuate. 
 În vederea rezolvării optime a circulaţiei pietonale se propune amenajarea 
unor trasee destinate exclusiv circulaţiei pietonale în unele zone de  interes turistic 
sau de agrement, după cum urmează: 

 pentru accesul pietonal în zona Platoului  Romanilor, pe traseul străzilor 
Pictor Theodor Aman, str. Castrului şi str. I.I.Russu; 

 pentru accesul pietonal în zona de agrement a Băilor Sărate, pe traseul 
prelungirii străzii Petru Maior, apoi pe lângă traseul drumului de acces în 
zona Băilor Sărate, pe str. Caisului (parţial) şi aleea de acces la ştrand; 

 pe digul mal drept al râului Arieş, în zona căii Victoriei, a străzii 
Constructorilor şi în continuare până la prelungirea străzii Petru Maior; 

 pe aleile parcului municipal, situat între str. Războieni şi malul stâng al 
râului Arieş. 

 
 C5. Circulaţia bicicliştilor. 
 Circulaţia bicicliştilor se va desfăşura de regulă pe partea carosabilă a 
arterelor de circulaţie. Piste special amenajate pentru circulaţia bicicliştilor se propun 
pentru accesul dinspre partea estică a municipiului (cartierele Poiana şi Oprişani) 
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spre zona industrială, pe traseul străzii Câmpiei, căii Victoriei şi străzii Ştefan cel 
Mare. 
 
 
 

3.6.2. Organizarea  circulaţiei feroviare 

 
 Deşi centru industrial important, municipiul Turda nu este un important nod de 
circulaţie feroviară; o oarecare pondere o reprezintă transportul de mărfuri pe calea 
ferată, transportul de călători fiind absolut nesemnificativ. 
 Având în vedere dotarea existentă şi perspectivele de dezvoltare a 
municipiului , precum şi facilităţile pe care le-ar putea oferi transportul pe calea 
ferată, se propun următoarele: 
 
 A. Modernizarea şi eventual amplificarea terminalului de cale ferată industrială 
normală Câmpia Turzii - Turda, concomitent cu realizarea unei zone de depozitare 
paralel cu această cale ferată şi a drumului de acces în această zonă, racordat la str. 
Fabricilor şi la varianta de ocolire (nod Turda Est). În acest mod s-ar asigura 
creşterea volumului de transport marfă din zona industrială şi din zona agricolă 
adiacentă, descongestionând în acest fel traficul auto şi reducând cheltuielile de 
transport. 
 Nu se propune organizarea din această zonă a transportului de călători, 
având în vedere faptul că legătura rutieră până la oraşul Câmpia Turzii, amplasat pe 
magistrala feroviară naţională şi internaţională este foarte bună iar distanţa de 
parcurs foarte mică, aşa încât investiţiile necesare organizării transportului de 
călători nu s-ar justifica. 
 
 B. Linia ferată simplă îngustă Turda - Câmpeni - Abrud, utilizată în trecut atât 
pentru transportul de mărfuri cât şi pentru transportul de călători şi-a pierdut în 
ultimul timp din importanţă datorită modernizării atât a infrastructurii transportului 
rutier în zonă (modernizarea drumului naţional DN 75) cât şi a mijloacelor de 
transport. În prezent este utilizată aproape exclusiv pentru transportul de mărfuri. 
 În perspectivă se prevede utilizarea acestei linii ferate înguste în principal tot 
pentru transport marfă, având în vedere faptul că nu atrage transport de călători 
datorită faptului că transportul auto prezintă avantaje substanţiale privind viteza de 
deplasare, confortul deplasării şi independenţa faţă de orarele impuse în cazul 
deplasării pe calea ferată. 
 Ar putea fi luată în considerare ideea organizării pe traseul acestei căi ferate a 
unor transporturi de persoane în scop de agrement, ţinând cont de potenţialul turistic 
al văii Arieşului. 
 
 C. Linia ferată îngustă Turda - Sănduleşti, realizată în scopul transportului de 
marfă din cariera Sânduleşti la fabrica de ciment se prevede a fi utilizată în 
continuare pentru transportul de marfă, ea nefiind dotată cu utilităţile necesare 
transportului de călători şi nici nu prezintă interes în acest sens, motivele fiind 
identice cu cele prezentate la punctul B. 
 
 D. Liniile ferate industriale cu ecartament îngust ce fac legătura dintre gara CF 
Turda şi societăţile comerciale din zona industrială Turda Sud (S.C. Cimentul, 
U.C.T., Electroceramica, etc.), respectiv cu terminalul căii ferate Câmpia Turzii - 
Turda, se prevăd a fi păstrate în continuare pentru transportul de mărfuri, cu lucrările 
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de întreţinere , reparare, modernizare şi eventual extindere, ce vor rezulta necesare 
funcţie de dezvoltarea activităţilor industriale ale municipiului. 
 
 
 

3.7. Organizarea funcţională, stabilirea intravilanului 
 
 Faţă de situaţia existentă a intravilanului, propunerile prezentului P.U.G. au în 
vedere o mărire substanţială a teritoriului acestuia, în scopul rezolvării următoarelor 
probleme şi deziderate: 

a)  Introducerea în intravilan a teritoriilor construite aflate în prezent în afara 
acestuia şi care au şanse reale de supravieţuire sau chiar dezvoltare; 

b)  Asigurarea unui confort superior locuinţelor populaţiei, prin ridicarea 
indicatorilor de locuire (mp/loc), şi înlocuirea construcţiilor aflate într-un 
grad înaintat de uzură; 

c)  Îmbunătăţirea raportului între suprafeţele de dotări şi cele de locuinţe în 
zona de locuit; 

d)  Modificarea actualei structuri economice, prin prevederea de 
amplasamente pentru obiectivele aparţinând noilor ramuri industriale; 

e)  Asigurarea necesarului de spaţii verzi; 
f)  Introducerea în intravilan a acelor zone purtătoare de valori naturale sau 

antropice, care necesită o protecţie specifică, sub controlul organelor 
administrative locale. 

 Ca urmare acestor deziderate şi principii, teritoriul intravilan al municipiului 
Turda a primit prin prezenta lucrare o suprafaţă mult mărită, organizată într-un trup 
principal, corespunzând cu vatra principală a localităţii şi un număr de 12 trupuri mai 
mici, răspândite în teritoriul administrativ al municipiului şi cuprinzând, în cea mai 
mare parte, zone construite existente: 
 

 TERITORII  COMPONENTE 
 

SUPRAFAŢA (HA) 

Trup 1 PRINCIPAL 1622,8 

Trup 2 AVICOLA 11,5 

Trup 3 AGROCOM 14,3 

Trup 4 MONUMENT MIHAI VITEAZU 17,3 

Trup 5 CĂTUN PETRILACA I  10,8 

Trup 6 CĂTUN PETRILACA II 9,6 

Trup 7 CÂMPIASER 30,9 

Trup 8 CĂTUN SF.ION I 7,7 

Trup 9 CĂTUN SF.ION II 13,4 

Trup 10 CĂTUN HĂRCANA 25,2 

Trup 11 AGROMEC UNIREA 5,5 

Trup 12 FERMA AGRICOLĂ POIANA 6,8 

Trup 13 RAMPA DEPOZITARE GUNOAIE 4,1 

 TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 
 

1779,9 

 

3.7.1 Determinarea unităţilor teritoriale de referinţă 
 

    Ca urmare a amplasării unor obiective economice, extinderi ale zonei de locuit 
sau construirea de noi obiective de utilitate publică, în structura urbană a municipiului 
Turda apar modificări ale teritoriilor ocupate de zonele funcţionale, precum şi 
modificări interioare în cadrul zonelor funcţionale existente. 
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    Pentru a stabili cu precizie reglementările referitoare la destinaţia , regimul de 
construire şi modul de utilizare a terenurilor care fac parte din noul intravilan propus 
pentru municipiul Turda prin prezentul P.U.G., având în vedere complexitatea şi 
mărimea localităţii, întregul teritoriu intravilan se propune a fi împărţit în unităţi 
teritoriale de referinţă ( U.T.R.) numerotate, pentru care vor fi prevăzute prescripţii şi 
indicatori obligatorii. 
    Aceste unităţi teritoriale de referinţă vor constitui subîmpărţiri ale zonelor 
funcţionale şi vor fi delimitate de regulă de străzi existente sau propuse şi de 
elemente fizico – geografice ( cursuri de apă, cornişe , etc.).  De asemenea , 
delimitarea U.T.R.- urilor va ţine seama de perimetrele pentru pentru care au fost 
elaborate lucrări de proiectare urbanistică ( planuri urbanistice zonale sau de 
detaliu), avizate şi / sau aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda sau de 
foruri administrative superioare. În cadrul P.U.Z.- urilor care acoperă suprafeţe mai 
importante, vor fi efectuate subdiviziuni ale acestor U.T.R. –uri, în funcţie de 
reglementările specifice fiecărei unităţi. 
    Atât delimitarea concretă a acestor unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.) cât şi 
reglementările eferente vor fi precizate în cadrul fazei “ Regulamentul Local de 
Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Turda”. 

     

3.7.2.Reconsiderarea intravilanului existent 
    

    Faţă de suprafaţa actuală a intravilanului , aşa cum a fost acesta stabilit de 
către O.C.O.T.  la 1 ianuarie 1990, noul intravilan prezintă o creştere de 139,3 % , 
respectiv cu 502 ha. Dintre acestea însă, doar 1.623 ha reprezintă trupul principal al 
localităţii, respectiv o extindere de 126,9 %  ( cu 345 ha ), restul constituind trupuri 
independente pentru care la 01.01.1990. nu se stabilise o delimitare a intravilanului. 
Mai mult, chiar şi extinderea trupului principal s-a făcut doar în mică măsură pe 
terenuri neconstruite cu folosinţă agricolă, majoritatea acestor terenuri fiind deja 
construite parţial sau total. 
 Pentru extinderea trupului principal al intravilanului au fost utilizate 
următoarele rezerve de teren: 

1) Zona cuprinsă între pâraiele Racilor şi Fâneaţa Vacilor, de o parte şi de alta a 
drumului DN 1- E 60 , principala arteră de penetraţie dinspre nord – vest în 
municipiul Turda. Zona, în suprafaţă de 24,3 ha, beneficiază de acces rutier , 
dotări tehnico – edilitare existente sau uşor de realizat şi a fost deja cuprinsă 
într - un plan urbanistic zonal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Turda. 

2) Arealul Saline – Durgău cu un puternic potenţial curativ, care în acelaşi timp 
constituie o zonă protejată de interes naţional şi judeţean, poate fi mai eficient 
protejat şi exploatat dacă este administrat de către organele administrative 
locale în cadrul intravilanului. Are o suprafaţă de 46,7 ha şi a fost analizat în 
cadrul proiectului “ P.U.Z.P. Băi Sărate – Saline Turda” elaborat de Catedra 
de Arhitectură a Facultăţii de Construcţii din Universitatea Tehnică Cluj 
Napoca, la comanda Consiliului Judeţean Cluj.   

3) Platoul situat la sud de Băile Sărate, denumit “deasupra cimitirului“, în 
suprafaţă de  16,9 ha, a început deja să fie ocupat, deocamdată cu câteva 
construcţii de locuinţe şi un cimitir recent deschis, dar este deficient în ceea 
ce priveşte dotarea tehnico – edilitară , ca de altfel şi cartierul Băi Sărate din 
care face parte. 

4) În aceeaşi zonă, la sud de complexul Băi Sărate, un teritoriuîn suprafaţă de 
16,8 ha,  ocupat în prezent cu un număr redus de construcţii de locuit, 
constituit din terenuri cu livezi şi vii, prezintă condiţii bune de dezvoltare a unei 
zone de locuire temporară şi de agrement, adiacentă vetrei principale a 
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localităţii. Alte teritorii cu funcţie asemănătoare, amplasate la distanţă de 
trupul principal, au fost prevăzute a se constitui în trupuri independente ale  
intravilanului. 

5) Terenul de luncă de pe partea stângă a Arieşului, la sud de str. Petru Maior. 
Dispune de acces carosabil şi unele dotări tehnico – edilitare, dar este 
inundabil, Arieşul nefiind îndiguit în această porţiune. Se propune 
introducerea în intravilan numai a unei fâşii de 50 m lăţime, reprezentând 5,6 
ha, situată de-a lungul drumului,  în partea unde terenul este mai înalt , restul 
terenului , deosebit de fertil , urmând a fi utilizat pentru agricultură intensivă 
(legumicultură) în afara intravilanului. 

6) Terenul de luncă de pe partea dreaptă a Arieşului, mărginind spre nord 
cartierele Oprişani şi Poiana, aflat în proprietatea municipiului Turda şi 
administrat de către Consiliul Local , nu este expus inundaţiilor datorită 
lucrărilor de îndiguire, are accese carosabile, posibilităţi de a reţelelor tehnico-
edilitare şi reprezintă o importantă rezervă de teren cu condiţii bune de 
construibilitate. Reprezintă o suprafaţă de peste 39,5 ha, din care o parte este 
ocupată deja cu construcţii şi dotări sportive. 

7) Terenul situat la sud de cartierele Oprişani şi Poiana reprezintă o importantă 
zonă de extindere, care a fost deja luată în considerare de către Consiliul 
Local al municipiului Turda, prin aprobarea şi punerea în teren a prevederilor 
Planului Urbanistic Zonal pentru o suprafaţă de 47 ha, denumită, în urma 
lotizării, “ Cartierul Primăverii”. Această zonă urmează să devină un cartier 
rezidenţial cu locuinţe individuale, conform opţiunilor populaţiei. Considerând 
realizarea acestui ansamblu o experienţă reuşită, în aceeaşi zonă se propune 
prin prezentul P.U.G. lotizarea unei noi suprafeţe de cca. 33 ha, amplasată la 
sud de cartierul Poiana, pentru a asigura rezolvarea tuturor solicitărilor 
populaţiei şi în perioada următoare. 

8) La sud de cartierul Oprişani şi de calea ferată, se propune dezvoltarea unei 
zone de cca. 36 ha, cuprinzând în principal unităţi economice de depozitare şi 
valorificare a produselor agricole din teritoriu, care să beneficieze de existenţa 
staţiei de triaj, având în vedere volumul mare de produse vagonabile. 

9) În sfârşit , platoul Dealul Cetăţii, adăpostind rezervaţia arheologică a castrului 
de legiune, zonă protejată de importanţă naţională, în suprafaţă de 24,8 ha, a 
fost inclus în intravilan în scopul de a-I asigura o protecţie reală prin trecerea 
în administraţia unei instituţii competente ( Muzeul de Istorie a municipiului 
Turda) aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului. Partea din 
rezervaţie neinclusă în intravilanul propus nu a fost încă cercetată complet. 
După încheierea cercetărilor, în cazul că vor apare monumente necesar a fi 
conservate “in situ”, se va propune şi includerea acestei suprafeţe în 
intravilan. 

10) Alte extinderi ale suprafeţei trupului principal au fost propuse , în special în 
zona cartierul Sânduleşti (13,2 ha), precum în scopul cuprinderii în intravilanul 
actual a unor suprafeţe de teren, în general constituite din grădini, vii şi livezi, 
care cuprind şi construcţii de locuit şi asupra cărora se exercită o puternică 
presiune constructivă din partea proprietarilor. Acestea sunt în majoritate 
situate pe prelungirea unor străzi, astfel încât beneficiază de accese 
carosabile şi de posibilitatea racordării la reţelele tehnico-edilitare ale 
localităţii. 

    De asemenea, extinderi de mică anvergură a intravilanului, realizate în scopul 
de a introduce în intravilan construcţii existente situate în prelungirea străzilor 
localităţii, apar şi în cartierul Poiana. 
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3.7.3 Zone funcţionale    
 

    Faţă de situaţia existentă a intravilanului, zonele funcţionale propuse se 
diferenţiază prin faptul că, în cea mai mare parte , teritoriile acestora au fost 
amplificate pentru a face faţă necesităţilor existente şi preconizate pentru perioada 
următoare.  În ansamblu, structurarea localităţii în zone funcţionale şi localizarea 
acestora în cadrul intravilanului au rămas neschimbate. 
 

 ZONA DE LOCUIT 
 
    Faţă de noul teritoriu intravilan al municipiului Turda, care măsoară 1.779,9 
ha, zona de locuit este situată în cea mai mare parte în vatra principală a localităţii ( 
778 ha ) , la care se adaugă trei trupuri nou constituite ca atare  (nr. 5,6,8) , alcătuite 
din terenuri cu construcţii de locuit existente. Deşi creşte cu o suprafaţă de 182,6 ha 
( 28,3% ), ponderea zonei de locuit nu mai reprezintă în cadrul noului intravilan 
propus decât 46,5 %, adică mai puţin de jumătate. Această modificare de pondere 
se datorează introducerii în intravilan a unor întinse suprafeţe ocupate cu funcţiuni 
economice sau zone protejate, ceea ce este de natură să dea măsura reală a 
ponderii activităţilor agricole pe de o parte şi a potenţialului turistic al Turzii pe de altă 
parte. 
    Pe teritoriile care reprezintă extinderi ale zonei de locuit se propune realizarea 
a trei tipuri de locuire: 

a) În zonele de extindere a trupului principal al localităţii se propune amplasarea 
unui tip de locuire individuală cu caracteristici urbane , solicitată cu 
preponderenţă de populaţia localităţii ; această locuire va fi reglementată prin 
planuri de lotizare care vor preciza dimensiunile şi forma în plan a parcelelor; 

b) În zona cartierului Oprişani se propune o zonă relativ restrânsă de locuinţe 
colective, în completarea cartierului de blocuri existent ; realizarea 
construcţiilor în această zonă care reprezintă proprietatea municipiului se va 
face pe baza unor planuri urbanistice zonale şi de detaliu, care vor stabili toate 
caracteristicile geometrice şi funcţionale ale construcţiilor propuse; 

c) În trupurile nr.5,6 şi 8 , respectiv cătunele Hărcana, Petrilaca I şi Petrilaca II se 
propune menţinerea unui tip de locuire individuală rurală. Pentru a construi în 
aceste zone se vor utiliza numai prescripţiile prezentului P.U.G. , prin 
regulamentul aferent. 

    Zona de locuit a municipiului Turda este organizată într-un număr de 8 
cartiere, pentru care se propune în general menţinerea situaţiei actuale, în ceea ce 
priveşte relaţia faţă de ansamblul localităţii şi condiţiile de interdependenţă cu 
celelalte zone funcţionale , urmând ca pentru fiecare în parte să se adopte măsuri 
specifice de organizare. 

1) Cartierul Turda Nouă, situat la extremitatea de nord-vest a localităţii, este 
bine construit  dispunând de prea puţin teren liber pentru construcţii. Acesta urmează 
a fi extins spre nord  cu o zonă cuprinzând, pe lângă  funcţiuni  de interes public şi 
economic, şi un număr restrâns de locuinţe individuale ( conform P.U.Z. Str. Clujului, 
aprobat de Consiliul Local). 
    Având însă în vedere faptul că o mare parte a fondului locuibil se află în stare 
mediocră şi rea şi că majoritatea construcţiilor sunt partere, se propune înlocuirea 
treptată a fondului construit concomitent cu mărimea suprafeţei construite şi 
ridicarea regimului de înălţime general la minimum 2 nivele. 
    Caracteristicile morfologice şi funcţionale propuse pentru acest cartier sunt 
următoarele: 

Tipul de locuire Individuală 
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Tipul de ţesut urban Ordonat, discontinuu, de tip urban 

Regim de înălţime preponderent P+1, p+2 

Funcţiune dominantă Locuirea 

Alte funcţiuni permise Mică industrie, depozitare, servicii 

P.O.T. general (mediu) 20% 

C.U.T. general (mediu) 0,30 

      
2) Cartierul Central va continua să reprezinte nucleul dotărilor de interes 

public la nivel orăşenesc. 
    Din punct de vedere morfologic, acest cartier îşi menţine caracterul 
eterogen,alături de tipul de locuire individual coexistând, în zonele adiacente 
arterelor principale  de  circulaţie, locuinţele  colective  (blocuri). 
    Având însă în vedere valoarea urbanistică a sitului, se vor limita înălţimile 
construcţiilor nou propuse , iar volumetria şi limbajul arhitectural vor fi subordonate 
caracterului general al zonei. Ca urmare, caracteristicile morfologice generale ale 
acestui cartier vor fi : 

Tipul de locuire Individuală + colectivă + tradiţională 
colectivă mică  

Tipul de ţesut urban Ordonat, discontinuu, de tip urban + 
continuu, organizat în fronturi 
stradale 

Regim de înălţime preponderent P+1 până la p+4 

Funcţiune dominantă Complexă de interes public + 
locuirea 

Alte funcţiuni permise - 

P.O.T. general  (mediu) 30% 

C.U.T. general  (mediu) 0,80 

 
3) Cartierul Băi Sărate, amplasat în partea de nord-est a localităţii, 

cuprinde o zonă de locuit cu un fond construit aflat în stare mediocră şi rea în mare 
parte. Înlocuirea acestui fond se va face cu mărirea moderată a suprafeţei construite 
şi a regimului de înălţime , într-un regim de construire obligatoriu discontinuu şi cu 
măsuri speciale de adaptare la terenul în pantă. 
    Fiind situat în zona accesului la un viitor obiectiv turistic de importanţă 
naţională, arhitectura construcţiilor de locuit va fi de bună calitate şi adecvată atât ca 
volumetrie , cât şi ca materiale şi limbaj decorativ. Regimul de înălţime nu va depăşi 
2 nivele, iar nivelele superioare vor fi mansardate. 
    Caracteristicile generale propuse pentru dezvoltarea zonei de locuit a 
cartierului sunt următoarele : 

 

Tipul de locuire Individuală 

Tipul de ţesut urban Ordonat , discontinuu, de tip urban 

Regim de înălţime preponderent P+1 

Funcţiune dominantă Locuirea 

Alte funcţiuni permise  Agrement, turism, sport 

P.O.T. general (mediu) 15% 

C.U.T. general (mediu) 0,25 

 
    4) Cartierul Oprişani, amplasat la sud de râul Arieş , este constituit în cea mai 
mare parte din locuinţe colective (blocuri) realizate în ultimii 30 de ani. Prin prezentul 
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P.U.G. se propune continuarea realizării de locuinţe în această zonă, aici situându-
se cea mai importantă extindere a intravilanului. 
    Extinderea cartierului Orişani propriu – zis urmează a se realiza pe terenul 
liber de construcţii aflat între Calea Victoriei (DN 1 – E 60 ) şi râul Arieş, unde 
urmează să se dezvolte centrul de cartier Oprişani, completat cu construcţii de 
locuinţe colective. 
    Extinderea preconizată la sud de cartierul Oprişani, bazată pe P.U.Z. aprobat 
de Consiliul Local şi în momentul de faţă deja materializată în teren, urmează să se 
constituie într-un ansamblu urbanistic de sine stătător, numit  “Cartierul Primăverii “. 
Aceasta reprezintă o lotizare de mare anvergură  ( peste 450 parcele ), pe care 
urmează să se dezvolte o locuire individuală de tip urban, aflat în relaţie de 
interdependenţă cu cartierul Oprişani atât din punct de vedere geografic (accesul în “ 
Cartierul Primăverii” se face prin cartierul Oprişani) cât şi din punct de vedere 
funcţional, principalele dotări de interes public situându-se în centrul de cartier. 
    Ca urmare, caracteristicile morfologice generale ale cartierului Oprişani vor fi 
constituite din două categorii de caracteristici : 
  

Tipul de locuire Preponderent colectivă, cu 
ansambluri organizate de locuire 
individuală 

Tipul de ţesut urban Ordonat, discontinuu, de tip urban 

Regim de înălţime preponderent P+1,2 în zonele de locuinţe 
individuale, p+3,4 cu accente înalte 
în zonele de locuinţe colective 

Funcţiune  dominantă Locuirea 

Alte funcţiuni permise Dotări complementare specifice 
zonei de locuit, servicii 

P.O.T. general ( mediu ) 20% 

C.U.T. general ( mediu ) 0,50 

    
5) Cartierul Poiana, situat la extremitatea estică a municipiului Turda, este 

provenit  dintr-o localitate rurală înglobată recent municipiului Turda, ceea ce îi 
conferă caracteristici morfologice şi indicatori de utilizare a terenului specific  rurali.  
P.U.G.  propune menţinerea acestor caracteristici , având în vedere şi semnificaţia 
economică a acestora: 

 

Tipul de locuire  Individuală 

Tipul de ţesut urban  Organizat, de tip urban, dar cu 
menţinerea dimensiunilor mari ale 
loturilor, în special pe adâncime 

Regim de înălţime preponderent  P+1 ( se admite şi parter în afara 
arterelor principale) 

Funcţiune dominantă Locuirea  

Alte funcţiuni existente Dotări complementare specifice 
zonei de locuit, producţie agricolă 

P.O.T. general ( mediu ) 15 % 

C.U.T. general ( mediu ) 0,20 

  
6) Cartierul Zona Industrială va menţine temporar pe perioada de valabilitate a 

prezentului P.U.G. numai acele enclave de locuinţe care constituie ansambluri 
închegate. Înlocuirea fondului construit va coincide cu modificarea funcţiunii 
construcţiei, iar acolo unde este posibil, locuinţele existente vor fi evacuate. Nu se 
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vor permite decât reparaţii curente şi vor fi încurajate prin toate mijloacele 
administrative iniţiativele de implantare în această zonă a unor capacităţi productive. 

7) Cartierul Sănduleşti are un fond construit aflat în mare parte în stare rea şi 
mediocră, ce va necesita cu urgenţă înlocuirea. 
    În acelaşi timp, cea mai mare parte a cartierului este alcătuită din livezi şi vii 
care constituie parcele de mari dimensiuni afectate de către o singură locuinţă 
modestă. 
    Aceste caracteristici fac ca, o dată cu introducerea în intravilanul  nou propus 
a teritoriilor aparţinând acestui cartier, să ne aşteptăm ca presiunea constructivă 
asupra lui să crească spectaculos, necesitând reglementări de construire detaliate 
P.U.G. – ul propune realizarea în cartierul Sănduleşti a unui fond construit cu 
următoarele caracteristici morfologice. 

 

Tipul de locuire Individuală 

Tipul de ţesut urban Organizat, de tip rural, cu 
respectarea limitelor de proprietate 

Regim de înălţime preponderent P+1 (se permite şi parter în prima 
etapă) 

Funcţiune dominantă Locuirea 

Alte funcţiuni existente Producţie agricolă 

P.O.T. general (mediu) 10 % 

C.U.T. general (mediu) 0,15 

 
         Cel de al 8-lea cartier este constituit de cătunele Hărnaca, Petrilaca I şi 
Petrilaca II, descrise mai sus. 

 

 ZONA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 
 
    Pe ansamblul localităţilor Turda, zona aferentă activităţilor economice 
urmează să crească de la 195,3 ha la 386,6 ha, respectiv cu 97,95 %, ceea ce 
reprezintă aproape o dublare a suprafeţei. În realitate, din suprafaţa propusă , 67,9 
ha reprezintă zone cu activităţi economice (agricole ) existente, ceea ce înseamnă că 
creşterea reală a suprafeţei destinate activităţilor economice este doar de 123,4 ha, 
respectiv de 63,18 %. 

    Dintre acestea, 13,2 ha reprezintă creşterea teritoriilor aferente activităţilor 
agricole, iar creşterea teritoriilor aferente activităţilor industriale reprezintă 110,2 ha. 
Rezultă că creşterea importantă ( 69,13 %) se efectuează în domeniul activităţilor 
industriale. 

    Având în vedere faptul că în ultimii ani activitatea industrială a municipiului 
Turda este în recul, poate părea paradoxală această creşterea a suprafeţei afectate. 
Explicaţia acestei prevederi a P.U.G. stă în faptul că strategia de ansamblu a 
dezvoltării economice a municipiului Turda prevede o reorientare a activităţilor 
industriale către prelucrarea materiilor prime agro – alimentare. Capacităţile 
industriale existente , chiar dacă nu sunt folosite la întreaga capacitate, sunt însă 
dificil de reorientat cu rapiditatea necesară, pe de o parte din cauze care ţin de inerţii 
legislative şi sociale, pe de altă parte din motive financiare, ele nefiind la îndemâna 
întreprinzătorilor mici şi mijlocii, adecvaţi noilor activităţi. 
   Ca urmare, este necesară crearea unor rezerve de teren pentru amplasarea 
noilor obiective industriale, de depozitare şi transport, urmând ca unităţile mari 
industriale existente să se orienteze fie spre rentabilizare prin retehnologizarea 
capacităţilor existente, fie să elibereze într- o perioadă mai lungă aceste capacităţi. 
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    În concordanţă cu această strategie de ansamblu, pe teritoriul municipiului 
Turda  urmează să se menţină şi să se dezvolte următoarele areale care adăpostesc 
activităţi economice : 

1) Principala zonă industrială a municipiului Turda, “ Platforma industrială Sud 
“, îşi menţine şi în viitor preponderenţa , atât ca număr de locuri de muncă, cât şi ca 
suprafaţă de teren ocupată. Prin eliminarea funcţiunilor neadecvate zonei ( locuinţe, 
terenuri cu culturi agricole, terenuri neconstruite ), suprafaţa afectată activităţilor 
productive cu caracter industrial urmează să crească de la 124,9 ha la 134,8 ha , 
respectiv o creştere cu 8 %. Această creştere se realizează în limitele intravilanului 
existent. 

2) Platforma industrială Oprişani existentă urmează a fi extinsă cu suprafaţa 
de cca 1 ha, aflată în intravilanul existent , dar în prezent liberă de construcţii. 
    În această parte a localităţii, dar la sud de calea ferată şi respectiv de zona 
industrială existentă se propune dezvoltarea cea mai importantă, în suprafaţă de 
21,9 ha. Beneficiind de acces la calea ferată şi prin amenajarea unui acces rutier 
facil, care să asigure legături cu exteriorul fără traversarea zonei de locuit, amplasată 
în direcţia principalei zone agricole a judeţului, teritoriul astfel prevăzut prin P.U.G. 
pentru dezvoltarea activităţilor industriale urmează să adăpostească unităţi 
economice cu caracter comercial ( piaţă de gros pentru produse agricole, 
reprezentanţe comerciale, unităţi de transporturi), precum şi unităţi productive care 
să asigure prelucrarea primară şi superioară a produselor agricole dintr-un teritoriu 
care cuprinde mai multe comune din partea de sud a judeţului Cluj. 

3) Se propune crearea unei noi zone de activităţi economice la intrarea în 
municipiul Turda dinspre nord – vest. În mod real, această zonă este deja în curs de 
constituire şi are un caracter predominant de depozitare şi transporturi, atât pentru 
călători , cât şi pentru mărfuri industriale. 
    Se propune amplasarea în această zonă şi a autogării, al cărei amplasament 
actual este neadecvat. 

4) Zona străzii Basarabiei va menţine în continuare activităţile productive 
nepoluante din prezent. Nu se prevăd extinderi ale acestei zone prin amplasare de 
obiective industriale noi, dar unităţile existente vor putea, în funcţie de necesităţi, să- 
şi extindă anumite activităţi, în special cele de desfacere a mărfurilor. 

5) Zona străzii Petru Maior va menţine unităţile cu profil de construcţii şi de 
gospodărie comunală, dar va elimina sediul AGROMEC, având în vedere faptul că în 
acestă zonă se preconizează o dezvoltare a zonei de locuit, pe baza realizării unei a 
doua legături rutiere peste Arieş între cele două părţi ale oraşului. 

6) În afara acestor zone de activităţi economice cu caracter industrial bine 
conturate, în municipiul Turda  există o serie de teritorii în care, mai mult sau mai 
puţin concentrat, au fost amplasate diferite unităţi productive, de diferite profile, 
unităţi de transporturi şi de depozitare, precum şi unităţi de producţie agricolă. 
    Tratamentul urbanistic propus pentru aceste teritorii este diferit, în funcţie de 
caracterul general al zonei, dar şi de importanţa şi anvergura activităţilor economice 
respective. 
    Astfel, se vor menţine activităţile din zona Sănduleşti, stabilindu-se măsuri şi 
reglementări care să asigure convieţuirea acestor agenţi economici cu funcţiunile 
învecinate. 
    În schimb, se propune restructurarea integrală a zonei străzii Ştefan cel Mare, 
care urmează să primească funcţiuni de interes public, corespunzătoare poziţiei sale 
principale în structura urbană a oraşului, prin eliminarea activităţilor industriale şi de 
depozitare, nereprezentative, poluante şi inestetice. 
    Aşa cum s-a menţionat la începutul capitolului , activităţile economice cu 
caracter agricol prezintă o creştere în teritoriu de numai 13,2 ha, care nu reprezintă 
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propuneri de unităţi noi, ci constituie doar introducerea în intravilan a unor unităţi 
existente, aflate la periferia intravilanului existent. 
    De asemenea, trupurile independente propuse în cadrul noului intravilan 
stabilit prin prezentul P.U.G. reprezintă zone cu construcţii existente cu funcţiuni 
agricole, aflate în stare de funcţionare (S.C. Câmpiaser  S.A. Asociaţia Copăceni, 
etc) , sau pentru care s-a considerat că există şanse reale de redresare şi dezvoltare 
economică. 
 
 

 ZONA SPAŢIILOR VERZI 
 
    Importantul deficit de spaţii verzi al municipiului Turda, ca şi poluarea 
puternică a localităţii, a determinat o intervenţie majoră în cadrul prezentului P.U.G. 
în vederea amplificării cât mai mult posibil a suprafeţelor cu această funcţiune. 
    Astfel s-a propus creşterea suprafeţei de spaţii verzi amenajate de la 28,1 ha 
la 129,4 ha, creştere ce reprezintă aproape de 5 ori mai mult ca suprafaţă totală şi 
asigură un indicator de 18,16 mp spaţii verzi / locuitor. 
    Pentru realizarea acestei importante măriri a suprafeţelor destinate parcurilor , 
recreerii şi sportului , a fost propusă amenajarea şi plantarea următoarelor zone : 

a) Zona adiacentă râului Arieş, pe ambele maluri ale sale, în dreptul cartierului 
Sânduleşti şi respectiv Zonei Industriale. Acţiunea de plantare include închiderea şi 
acoperirea cu strat vegetal a actualei platforme de depozitare a deşeurilor menajere. 
    Prin P.U.G. se recomandă ca această plantare să se facă în urma unui studiu 
corelat cu prevederile R.A. Apele Române referitoare la protecţia împotriva 
inundaţiilor, pe cât posibil prin crearea unui cordon de plantaţii arboricole de-a lungul 
râului, având ca scop atât protecţia culoarului hidrografic, cât şi constituirea unei 
bariere între sursele de poluare atmosferică de pe platforma industrială şi cartierele 
de locuit din partea veche a localităţii, amplasate la nord de Arieş. 

b) Zona amplasată la est şi sud de Băile Sărate, prin extinderea teritoriilor 
care şi în prezent sunt parţial plantate (grădina  zoologică, ştrandul, amenajări 
sportive şi camping). În aceste zone, în interiorul cărora se adăposteşte rezervaţia 
botanică de interes naţional, plantarea cu specii arboricole sau erbacee se va face 
numai în urma unor studii de specialitate care, pe de o parte, să stabilească acele 
specii care nu pot modifica structura actuală a vegetaţiei protejate şi pe de altă parte, 
specii adaptabile condiţiilor pedo - geologice speciale ale zonei. 

c) Zona Durgău, care va fi plantată perimetral, în aceleaşi condiţii ca şi  zona 
Băi Sărate. 

d) Cornişa situată la nord de str. Petru Maior  va fi plantată  cu soiuri 
arboricole având rolul de a fixa terenul  ( pini, etc). 

e) Zona amplasată la sud de râul Arieş, între acesta şi cartierele Oprişani şi 
Poiana. Acest teritoriu, care şi în prezent cuprinde o serie de dotări sportive şi de 
agrement (stadionul oraşului, alte terenuri sportive) se propune a fi inclus în noul 
intravilan cu o suprafaţă totală de 27 ha, în scopul de a se crea aici noul parc 
municipal, cu toate dotările aferente unei asemenea funcţiuni şi în strânsă legătură 
cu viitorul centru de cartier Oprişani. 

     Amplasarea în această zonă a noului parc are multiple motivaţii  : 

 Existenţa în zonă a unor dotări sportive  şi de agrement de anvergură; 

 Apropierea zonei de cel mai mare şi mai populat cartier al oraşului, 
Oprişani, care urmează să se dezvolte şi în continuare, atât ca număr de 
populaţie , cât şi ca obiective de interes public. 

 Apropierea râului Arieş, de natură să ofere noi posibilităţi de extindere a 
funcţiunii de agrement şi sport şi în afara intravilanului propus.   
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    Chiar dacă prin amplasarea sa, noul parc nu contribuie la protecţia localităţii 
faţă de sursele de poluare industrială, el poate asigura unei mari părţi a populaţiei 
contactul zilnic sau cel puţin săptămânal cu un “plămân  verde “ care să compenseze 
deficitul de spaţiu verde din interiorul zonei de locuit. 

f)O zonă importantă pentru întreaga structură a oraşului, deşi redusă ca 
suprafaţă, poate deveni traseul pârâului Racilor, care străbate municipiul Turda de la 
nord – vest la sud – est. Prezentul P.U.G. propune realizarea pe cursul acestuia, 
regularizat şi întreţinut corespunzător, a unui culoar verde de cca. 50 m lăţime, dotat 
cu amenajări destinate promenadei şi agrementului, care va putea juca rolul de 
barieră ecologică pentru zona centrală a localităţii, cea mai expusă în prezent 
agenţilor poluanţi, şi în acelaşi timp va amplifica zona verde exact acolo unde 
deficitul este mai accentuat. 
    Totodată, se propune amenajarea de plantaţii arboricole şi în interiorul 
localităţii, peste tot acolo unde secţiunile transversale ale căilor de circulaţie o permit. 
    În afara acestor zone plantate în mod organizat cu vegetaţie arboricolă, zona 
de parcuri  recreere şi sport propusă în prezentul P.U.G. mai cuprinde o suprafaţă de 
104,2 ha de vegetaţie spontană, în care funcţiunea de zonă verde este secundară , 
funcţiunea principală fiind cea turistică, după cum urmează : 

a) Zonele de rezervaţie de la Băile Sărate şi Durgău, cu vegetaţie specifică de 
sărătură; 

b) Zona castrului, în care se permit numai plantaţii care nu afectează solul în 
adâncime, pentru a nu deranja mărturiile arheologice aflate în subsol; 
    Aceste zone, care necesită măsuri de protecţie specială, vor fi incluse în 
domeniul public al oraşului, pentru a fi administrate cu respectarea condiţiilor de 
protecţie stabilite de organe competente, condiţii care include şi restricţii privitoare la 
plantarea acestora. 

c) Un număr de trei grupuri de locuinţe , amplasate unul la sud de Băile 
Sărate , în interiorul noului intravilan propus, iar celelalte două în trupuri 
independente , de-a lungul văii Sf. Ion. Aceste locuinţe au un caracter de locuire 
temporară, folosinţa generală a teritoriilor respective fiind aceea de livezi şi vii. Prin 
prezentul P.U.G. se propune modificarea încadrării funcţionalităţii întregii zone de la 
aceea de producţie agricolă  (întâmplătoare) la aceea, mai apropiată de cea reală 
actuală , de zonă de agrement pentru sfârşitul de săptămână.  

 

 ZONA OBIECTIVELOR DE INTERS PUBLIC 
 

    Prezentul P.U.G. propune o amplificare a zonei destinate obiectivelor de 
interes public cu peste 100% , astfel încât suprafaţa totală a acestor zone să ajungă 
la a reprezenta cel puţin 5% din totalul teritoriului. 
    Cea mai mare parte a obiectivelor de interes public este amplasată în 
principalele trei zone cu caracter central al localităţii : zona centrului istoric din cadrul 
Cartierului  Central , zona pieţei Basarabiei din cartierul Turda Nouă şi zona centrului 
de cartier Oprişani. 
    Prin prezentul P.U.G. se propune dezvoltarea centrului istoric pentru a putea 
cuprinde noi dotări a căror necesitate rezultă din dezvoltarea urbanistică generală a 
localităţii, iar  pe de altă parte dezvoltarea centrelor de cartier existente, precum şi a 
unor nuclee de dotări nou constituite.    

a) Zona centrului istoric al oraşului se propune a se dezvolta în adâncime , 
cuprinzând un teritoriu care este limitat la vest de pârâul Racilor, iar la est înglobează 
ambele laturi ale str, Axente Sever. Acest tip de extindere are ca scop transformarea 
centrului liniar actual, traversat de principala arteră de circulaţie a oraşului, într-o 
zonă centrală, deservită lateral de căi de circulaţie, situaţie care elimină principalele 
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disfuncţionalităţi actuale prin asigurarea unor relaţii corespunzătoare cu restul 
teritoriului concomitent cu degrevarea funcţiunii centrale de activităţi parazitare. 

    Dezvoltarea în suprafaţă a zonei centrale a oraşului are de asemenea ca scop 
adecvarea dimensiunilor centrului la continua expansiune a localităţii şi a zonei sale 
de influenţă, aici urmând să fie amplasate în special dotări de interes zonal, social-
culturale, financiar-bancare şi administrative. 

    Pe de altă parte, menţinerea amplasamentului zonei centrale pe locul său 
tradiţional contribuie decisiv la asigurarea identităţii localităţii, a locuitorilor săi, ca şi a 
populaţiei din zona de influenţă, respectiv la stabilitatea şi calitatea fondului uman. 
    O dată cu dezvoltarea centrului istoric, prezentul P.U.G. se preocupă de 
menţinerea  caracterului public al întregului traseu al principalei artere de circulaţie 
care străbate municipiul Turda , traseu care, prin eliminarea circulaţiei de tranzit, 
urmează să devină o axă interioară pentru schimburile intraorăşeneşti. În acest scop 
, proiectul propune mobilarea acestei axe în exclusivitate cu dotări de interes public 
la nivelul parterelor şi eliminarea activităţilor disturbante ( poluante, private sau de 
natură să întrerupă fluxul funcţional ). 
    Astfel, se propune modificarea funcţiunii întregii zone a str. Ştefan cel Mare, 
prin înlocuirea amalgamului de funcţiuni existente ( industrii, depozite, locuinţe, etc .) 
cu construcţii având cel puţin parterele afectate unor funcţiuni de interes public, 
reprezentativ. 

b) Zona centrului de cartier Turda Nouă se propune a fi amplificată moderat, 
cu grija de a nu intervenţii major în configurarea spaţiului urban istoriceşte constituit. 
Având în vedere că nu se prevede o creştere semnificativă a populaţiei cartierului, 
amplificarea centrului acestuia se va realiza în cea mai mare măsură spontan, în 
funcţie de necesităţile populaţiei. 

c) Dimpotrivă, în Oprişani, cartier a cărui populaţie este de pe acum foarte 
numeroasă şi care se prevede să crească prin extinderea zonei de locuit, se 
propune dezvoltarea unui centru de cartier amplu, care să cuprindă şi dotări publice 
de interes orăşenesc, pentru care nu există spaţiu disponibil în centrul istoric. 
    Având în vedere apropierea  cartierului Poiana, centrul de cartier Opişani 
urmează să asigure dotările publice şi pentru aceasta din urmă. 
    În ce priveşte configurarea acestuia, centrul de cartier Oprişani este prevăzut 
prin prezentul P.U.G. a se desfăşura de ambele laturi ale arterei principale de 
circulaţie, cu dezvoltări în adâncime acolo unde este posibil. Această posibilitate este 
oferită de o porţiune din latura nordică a str. Victoriei, teritoriu introdus în intravilan 
tocmai în scopul dezvoltării centrului de cartier. 
    În zonele unde construcţiile existente împiedică amplasarea dotărilor, se 
propune modificarea funcţionalităţii construcţiilor existente, în special prin 
restructurarea şi reamenajarea parterelor. Acest proces a şi fost început, datorită 
diferitelor iniţiative particulare, care au sesizat valoarea de vad comercial al 
amplasamentelor respective, dar este necesară o acţiune coordonată de către 
Consiliul Local, pentru a asigura o unitate funcţională şi estetică acestor demersuri. 
    Pentru cartierul Băi sărate se propune dezvoltarea cu preponderenţă a unui 
nucleu de dotări de interes orăşenesc, specializate pentru agrement, sport şi 
tratament, completate cu dotări comerciale şi sociale aferente zonei de locuit. 
    În ce priveşte cartierul Sânduleşti, dimensiunile sale reduse, numărul mic al 
locuitorilor şi apropierea sa relativă de zona centrală a oraşului înlătură necesitatea 
constituirii unui centru de cartier propriu, urmând ca dotările aferente zonei de locuit 
să-şi găsească amplasamentele în funcţie de necesităţi, fie chiar în cadrul cartierului, 
fie în relaţie cu Cartierul Central.   
 

3.7.4 Bilanţ teritorial al situaţiei propuse       
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NR. 
CRT. 

ZONE FUNCŢIONALE SUPRAFAŢĂ 
(HA) 

% 

1.       ZONĂ CENTRALĂ ŞI ALTE 
FUNCŢIUNI COMPLEXE DE INTERES 
PUBLIC 

90,9 5,1 

2. ZONĂ DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI 
COMPLEMENTARE 

827,5 46,5 

3. ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI 
AGRICOLE 

386,6 21,7 

DIN CARE: UNITĂŢI INDUSTRIALE 269,6  

UNITĂŢI AGRICOLE  
117,0 

 

4. ZONA DE PARCURI, RECREERE ŞI 
SPORT 

233,6 13,1 

DIN CARE: ZONĂ SPAŢII VERZI 
AMENAJATE 

129,4  

ZONĂ VEGETAŢIE 
SPONTANĂ ,ACTIVITĂŢI 

TURISTICE 

104,2  

5. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ 48,5 2,7 

6. ZONE CU DESTINAŢII SPECIALE ŞI 
DE ECHIPARE TERITORIALĂ 

144,1 8,1 

DIN CARE: CĂI DE COMUNICAŢIE 
RUTIERE 

101,1  

CĂI FERATE 27,9  

CONSTRUCŢII AFERENTE 
REŢELELOR TEHNICO - 

EDILITARE 

13,7  

ZONĂ CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ 

1,4  

7. ALTE ZONE (TERENURI 
NECONSTRUIBILE, APE, ETC.) 

48,7 2,7 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN PROPUS 1779,9 100,00 

 

 

3.8. Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

3.8.1.Măsuri în zonele cu riscuri naturale şi tehnologice 

 
 Pentru înlăturarea pericolului de alunecări, se propun prin P.U.G. următoarele 
măsuri pe teritoriul intravilan: 
 a) În zona dealului Viilor, la sud de str. Agriculturii, a fost instituită interdicţie 
temporară de construcţie, până la elaborarea P.U.Z. bazat pe studii geotehnice 
aprofundate, care va stabili condiţiile de construire şi fundare în aşa fel încât 
stabilitatea versantului să nu fie afectată.  
 Orice intervenţie la construcţiile amplasate pe frontul nordic al str. Viilor se va 
putea face numai în urma unui studiu geotehnic aprofundat pentru fiecare obiectiv 
sau intervenţie în parte. 
 De asemenea, la capătul vestic al str. Agriculturii se instituie interdicţie 
definitivă de construcţie, având în vedere procesele de versant care au devenit 
active în ultima perioadă. 
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 b) Zona  de versant în cuestă, situată la nord de str. Petru Maior, unde ocupă 
fundurile de grădini, a fost parţial eliminată din teritoriul intravilan propus, iar parţial 
afectată zonei de spaţii verzi. Această măsură are ca scop evitarea oricăror lucrări 
de săpături şi construcţii, care ar fi putut pune în pericol stabilitatea terenului, orice 
lucrări de amenajare urmând să fie fundamentate prin studii geotehnice aprofundate. 
În acelaşi timp, plantarea cu esenţe corespunzătoare a zonei va avea ca efect 
realizarea unei mai bune stabilităţi. 
 c) Pentru înlăturarea pericolului de inundaţii se va avea în vedere repararea şi 
înălţarea lucrărilor de îndiguire existente, precum şi întreţinerea şi decolmatarea 
albiilor pâraielor care traversează localitatea. De asemenea, de-a lungul pârâului 
Copăceni se propune interdicţie definitivă de construire pe o lăţime de 20 m de o 
parte şi de alta a albiei, zonă pe care se va realiza o plantare decorativă cu rol de 
protecţie ecologică. 
 d) Se propune instituirea de interdicţie temporară de construire până la 
elaborarea unui P.U.D. pentru fiecare obiectiv în parte, bazat pe studii geologice şi 
geotehnice amănunţite, în zonele de sărătură de pe platoul Băilor Sărate şi din zona 
Durgău. Tot aici se recomandă realizarea în exclusivitate de construcţii uşoare, din 
lemn, cu suprafaţă construită la sol mare,  precum şi evitarea realizării de şanţuri şi 
săpături care ar putea să dreneze apa de ploaie şi să modifice compoziţia solului şi 
apelor freatice.    
 e) În general, în zonele situate la piciorul versanţilor, chiar şi a acelora care în 
momentul de faţă sunt stabili, se va evita realizarea de fronturi construite cu lungimi 
mari, iar construcţiile propuse vor fi adaptate pantei terenului, pentru a nu crea noi 
zone cu pericol de alunecare. Realizarea de construcţii noi pe versanţii plantaţi cu 
pomi fructiferi se va face fără înlăturarea vegetaţiei arboricole  existente. 
 f)  Pentru înlăturarea oricărui risc tehnologic din zona traseului conductei 
transportului de gaze naturale, se instituie zonă de siguranţă de 50 m lăţime, de o 
parte şi de alta a conductei atât în cazul traseului existent (prezentat la disfuncţiuni 
edilitare) cât şi pentru devierea propusă în extravilan. 
 
 
 
 
 

3.8.2. Păstrarea şi refacerea echilibrului natural prin eliminarea surselor 

de poluare 
 
    Municipiul Turda este supus unei agresiuni puternice din partea a diferiţi 
factori poluanţi, agresiune care se repercutează asupra întregului teritoriu al 
localităţii. 
    Pe de altă parte, municipiul Turda deţine o serie de valori de patrimoniu, 
naturale şi antropice, care necesită o protecţie specială. 
    În ceea ce priveşte ameliorarea generală a condiţiilor de mediu, principala 
măsură este stoparea la sursă a emisiilor de poluanţi precum şi a oricăror activităţi 
de natură să aducă prejudicii mediului, prin următoarele măsuri : 

1) Urmărirea finalizării studiilor de impact asupra mediului pentru principalele 
unităţi economice din teritoriul localităţii şi urmărirea de către serviciul de urbanism al 
Consiliului Local a aplicării măsurilor de reducere a poluării prevăzute de aceste 
studii. 

2) Combaterea pierderilor de energie termică şi electrică prin modernizarea 
reţelelor şi tehnologiilor , recuperarea unei părţi importante din energia consumată şi 
pe această cale reducerea cantităţii de gaze arse emanate în atmosferă. 
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3) Reducerea deplasărilor auto în interiorul localităţii pe de o parte prin 
mijloace urbanistice ( distribuţia în teritoriu a locurilor de muncă , zonelor de interes a 
şi a căilor de circulaţie ), iar pe de altă parte prin organizarea unui transport în comun 
competitiv. Completarea şi modernizarea reţelei stradale existente. 

4) Realizarea cu maximă urgenţă a noilor rampe de deşeuri , menajere şi 
industriale , concomitent  cu scoaterea din funcţiune a rampei actuale care va fi 
închisă şi acoperită cu strat vegetal. 

5) Asigurarea colectării şi depozitării corecte a deşeurilor agricole (dejecţii 
animaliere ) provenite de la surse concentrate (oborul de Vite, Staţiunea de Cercetări 
Agricole , deţinători particulari ); în privinţa oborului de vite, recent amenajat în 
amonte de localitate, se va întocmi un studiu de impact care să stabilească condiţiile 
de funcţionare a acestuia, sau se va identifica un alt amplasament. 

6) Plantarea şi îngrijirea corespunzătoare a cursurilor de apă ce străbat 
localitatea, cu asigurarea decolmatării lor periodice, astfel încât să devină bariere 
ecologice între zonele funcţionale. 

7) Dezvoltarea, conform prezentului P.U.G. , a spaţiilor verzi, asigurând o 
plantare adecvată la agenţii poluatori specifici. 

8) Schimbarea conductelor de apă cu durata de serviciu depăşită, extinderea 
reţelei de distribuţie a apei în zonele de locuit neracordate la reţeaua centralizată, 
asigurarea unei gospodăriri raţionale a apei. 

9)Schimbarea tronsoanelor de reţele de canalizare necorespunzătoare şi 
extinderea reţelei în zonele necanalizate, exploatarea la capacitate a staţiilor de 
epurare a apelor uzate. 

10) Legiferarea ca rezervaţie naturală a Băilor Sărate şi zonei Durgău. 
 

3.8.3. Conservarea şi punerea în valoare a peisajului şi a valorilor 

naturale 

 
    Pentru protejarea valorilor naturale deosebite existente pe teritoriul 
municipiului Turda , prin prezentul P.U.G. au fost instituite mai multe tipuri de zone 
protejate, în cadrul cărora se vor aplica condiţii diferite de amenajare , construire şi 
exploatare, de natură să asigure reabilitarea , protecţia, conservarea şi punerea în 
valoare a acestora. 
 

ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE PEISAGISTICĂ 
 

    Acest  tip de protecţie se instituie asupra următoarelor teritorii: 
1) Zona Durgău – Saline, cuprinzând întreg amfiteatrul natural care adăposteşte 

complexul de lacuri, atât în interiorul intravilanului nou propus , cât şi în extravilan, 
cuprinzând albia Văii Sărate, până la confluenţa cu primul pârâu cu apă dulce 
(cca. 500 m spre nord ). 

2) Zona Băi Sărate, unde protecţia se instituie pe toată zona estică a depresiunii 
care conţine complexul lacustru, respectiv pe acea parte care a rămas liberă de 
construcţii sau a fost construită cu funcţiuni adecvate. Zona protejată se extinde şi 
spre sud, cuprinzând teritoriile cu livezi şi vii care au fost propuse pentru 
funcţiunea de turism, până la limita intravilanului propus. 

3) Zona cursului inferior al văii Sf. Ion şi lunca Arieşului , pe tot teritoriul administrativ 
al municipiului Tur, în afara intravilanului nou propus. 

    Protecţia peisagistică nu instituie restricţii funcţionale speciale faţă de 
funcţionalitatea generală stabilită prin P.U.G. , dar impune un control mai riguros al 
modului de plantare, al materialelor folosite la construcţii şi  amenajări, precum şi o 
supraveghere strictă a modului de exploatare a zonelor respective. 
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ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE ECOLOGICĂ 
 

    Zonele supuse acestui tip de protecţie sunt în general incluse în cele tratate 
mai sus şi sunt mai puţin întinse în suprafaţă, ele cuprinzând obiectivele concrete ce 
necesită protecţie. Acestea sunt : 

1) Teritoriul cuprins între Drumul Ceanului şi limitele estică şi sudică ale depresiunii 
Băilor Sărate, cuprinzând cea mai mare parte a complexului lacustru, precum şi 
amenajările existente (ştrand, camping, grădina zoologică ). Deşi, din punct de 
vedere geologic, întreaga depresiune constituie o unitate care ar trebui tratată ca 
atare, această propunere reflectă situaţia de fapt a folosinţei terenurilor şi respectă 
prevederile P.U.Z. Băi Sărate. 

2) Teritoriul zonei Durgău – Saline, atât cât este cuprins în intravilanul nou propus, 
dar cu limita estică restrânsă faţă de cea de protecţie peisagistică, eliberând 
pentru plantaţii arboricole de protecţie o fâşie de cca. 100 m lăţime, situată între 
zona protejată ecologic şi terenul ocupat de Staţiunea de Cercetări Agricole. 

3) Un teritoriu de mici dimensiuni  (2,26 ha ) reprezentând lacul  din zona Sănduleşti, 
adiacent rampei actuale de deşeuri menajere, ce urmează a se desfiinţa. 
Apreciem că ecologizarea acestei mici oglinzi de apă, împreună cu acoperirea 
rampei de gunoi, ar contribui la ameliorarea mediului ambiant al zonei respective. 

 
ZONA PROTEJATĂ PE BAZA NORMELOR SANITARE 

 
    Aceasta este reprezentată în interiorul intravilanului  de cursul râului Arieş, 
pentru care se instituie protecţia prevăzută din lege. Aceasta reprezintă o fâşie 
minimă de 20 m lăţime de o parte şi de alta a albiei minore a râului. 
    Având însă în vedere importanţa acestui culoar format de cursul de apă şi de 
teritoriul din jurul acestuia într-o localitate atât de poluată ca municipiul Turda, 
precum şi necesitatea asigurării unui adevărat “ cordon de protecţie “ între zona 
industrială, cu mare potenţial de poluare, situată la sud de râul Arieş şi zona centrală 
tradiţională a oraşului, situată la nord de acesta, prin prezentul P.U.G. se propune 
extinderea acestei zone de protecţie, cu toate implicaţiile ce decurg de aici, conform 
legii, până la limita construcţiilor existente în prezent pe de o parte şi de alta a 
cursului râului. 
    Acest  “cordon de protecţie“ va fi asigurat prin trecerea în administraţia 
Consiliului Local a tuturor acestor terenuri şi plantarea lor cu vegetaţia adecvată , pe 
cât posibil arboricolă. 
    De asemenea se supun normelor de protecţie sanitară pâraiele care străbat 
localitatea, respectiv valea Racilor şi valea Fâneaţa Vacilor. 

 
ZONA REZERVAŢIILOR NATURALE 

     
Aceasta este constituită din două zone, amplasate în interiorul zonelor de protecţie 
ecologică Băi Sărate şi Durgău – Saline. 
    Prima, în suprafaţă de 5,4 ha, este adiacentă drumului Ceanului, fiind situată 
în centrul zonei depresionare Băi Sărate. Constituită dintr-un teren de sărătură, zona 
este acoperită cu vegetaţie specifică, fiind declarată rezervaţie botanică de interes 
naţional. Conform prevederilor prezentului P.U.G., precum şi prevederilor din 
P.U.Z.P. Băi Sărate Turda, teritoriul declarat rezervaţie botanică de interes naţional 
va fi închis oricăror activităţi publice sau private, cu excepţia celor ştiinţifice, urmând 
a fi delimitat cu gard din plasă de sârmă. 
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    Cea de a doua zonă de rezervaţie, în suprafaţă de 8 ha, este amplasată în 
zona cea mai joasă a depresiunii Durgău şi are o structură geologică şi respectiv o 
vegetaţie specifică asemănătoare cu aceea de la Băile Sărate. Zona a fost declarată 
zonă protejată de interes judeţean şi tratată ca zonă de rezervaţie în cadrul P.U.Z. 
Băi Sărate – Saline Turda. 
 

3.8.4. Protejarea patrimoniului istoric şi cultural 
 

    Protejarea patrimoniului istoric şi arhitectural s-a făcut prin stabilirea în cadrul 
P.U.G. Turda a patru tipuri de zone protejate, diferenţiate atât din punct de vedere al 
categoriei de monumente pe care le adăpostesc, cât şi ca importanţă a acestor 
monumente şi respectiv măsurile de protecţie luate. Aceste zone conţin în principal 
două mari categorii de obiecte protejate : 

a) Cele situate deasupra solului , aflate într-o stare de conservare mai mult sau mai 
puţin bună, dar accesibile şi apte să adăpostească funcţiuni şi activităţi curente; 

b) Cele situate sub nivelul solului (obiective arheologice) , care necesită activităţi 
speciale pentru a le face accesibile şi care, prin faptul că nu reprezintă construcţii 
în stare de funcţionare, nu pot fi utilizate decât ca elemente cu valoare ştiinţifică , 
culturală, decorativă. 

 
ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE ISTORICĂ ŞI ARHITECTURALĂ 
 

    Această zonă cuprinde monumente din prima categorie, respectiv cele situate 
la suprafaţa solului. 
    Pe teritoriul municipiului Turda, P.U.G. delimitează o importantă zonă cu 
valoare istorică, care cuprinde majoritatea monumentelor istorice şi de arhitectură 
ale localităţii, precum şi principala formaţiune urbanistică a acesteia : piaţa centrală, 
denumită astăzi piaţa Republicii, constituită în veacurile XVI – XVIII, spaţiu urban 
specific de oraş – târg. 
    Această zonă acoperă o suprafaţă de cca 22 ha şi este delimitată la nord de 
limitele parcelelor cu nr. 10 şi respectiv 17 de pe str, Avram Iancu, la vest de Valea 
Racilor şi limitele parcelelor de pe latura vestică a pieţei 1 Decembrie 1918, la sud 
de parcul oraşului iar la est cuprinde întreg frontul estic al pieţei Republicii , pe o 
adâncime de cca. 80-100 m, în funcţie de desfăşurarea planimetrică a construcţiilor, 
precum şi frontul estic al pieţei 1 Decembrie 1918. 
    Delimitarea exactă a zonei urmează să constituie obiectul unui plan urbanistic 
zonal ( P.U.Z. ) la scara 1:2.000 sau mai mare, în funcţie de necesităţi. 
    În afara acestei zone centrale, care cuprinde valorile istorice şi arhitecturale 
definitorii pentru localitate, P.U.G. instituie zone protejate cu valoare istorică şi 
arhitecturală, stabilind astfel un regim special pentru următoarele obiective, 
monumente declarate sau nu : 

a) Zona protejată a pieţei Basarabiei, cu biserica reformată fortificată, se 
delimitează pe conturul fromturilor pieţei care înglobează ansamblul 
arhitectonic, reprezentând o suprafaţă de cca. 1,5 ha.  

b) Zona protejată a bisericii reformate din cartierul Poiana cuprinde parcela 
cadastrală a bisericii, precum şi pe cea învecinată. 

c) Zona protejată a fabricii de bere cuprinde în întregime incinta unităţii. 
d) Zona protejată a Cimitirului Central se delimitează pe incinta acestuia. 
e) Zona protejată a Liceului Mihai Viteazu cuprinde incinta acestuia şi scuarul din 

faţă. 
f) Zona protejată a bisericii ortodoxe “din deal“ cuprinde de asemenea numai 

incinta acesteia, împreună cu casa parohială. 
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g) Zona protejată a Monumentului lui Mihai Viteazu cuprinde o suprafaţă de 
formă dreptunghiulară de cca. 4 ha, constituită din spaţiul verde amenajat pe o 
distanţă de cca. 100m în jurul monumentului. 

  În cadrul zonelor protejate cu valoare istorică şi arhitecturală este obligatorie 
avizarea de către C.N.M.A.S.I. a tuturor lucrărilor în toate fazele de proiectare, atât 
pentru construcţiile existente cât şi pentru cele noi, precum şi pentru toate lucrările 
de amenajări exterioare. 
 Ca o măsură de protecţie, se va studia pentru o etapă viitoare devierea 
circulaţiei carosabile din zona centrală. 
 

ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE AMBIENTALĂ 
 

    Aceasta reprezintă o suprafaţă mult mai amplă, care cuprinde aproape în 
întregime Cartierul Central, precum şi o parte din cartierele Turda Nouă şi Băi 
Sărate. 
    Zona este constituită în cea mai mare parte din construcţii cu o vechime de 
cca.  un secol şi înglobează în interiorul ei zona cu valoare istoric, descrisă anterior, 
precum şi zona pieţei Basarabiei,, cu ansamblul bisericii reformate. Cuprinde de 
asemenea cimitirul central. 
    Principala valoare a acestei zone constă în structura urbanistică specifică 
oraşului medieval, care cuprinde trasee de străzi, aliniamente şi spaţii urbane ( pieţe 
) cu forme tradiţionale, un parcelar specific, menţinut în cea mai mare parte de-a 
lungul secolelor şi care este în măsură să dea seamă de evoluţia urbanistică a 
localităţii, precum şi construcţii care, dacă nu reprezintă în sine valori arhitecturale şi 
artistice deosebite, contribuie cu toate acestea, prin volumetria, limbajul decorativ şi 
aliniament, la constituirea şi perceperea acestor spaţii urbane ca un tot unitar, cu 
trăsături caracteristice, de natură să pună în valoare şi să creeze un cadru adecvat 
construcţiilor monument.  
    În cadrul zonei protejate cu valoare ambientală se găsesc o mare parte din 
construcţiile propuse pentru a fi incluse în lista monumentelor. Acestora  nu li s-a 
propus în mod special o zonă protejată cu valoare istorică, aceasta fiind subsumată 
monumentului în sine şi limitându –se la parcela proprie. În cadrul zonei protejate cu 
valoare ambientală, reglementările propuse sunt de natură să protejeze ambianţa 
monumentelor respective.  

 În cadrul zonelor protejate cu valoare ambientală, este obligatorie avizarea de 
către C.N.M.A.S.I. a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu, precum şi avizarea în 
toate fazele de proiectare a lucrărilor asupra monumentelor istorice şi de arhitectură 
izolate existente. 
 

ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE ARHEOLOGICĂ 
 

    Conform rezultatelor obţinute din descoperiri întâmplătoare ca şi din cercetări 
sistematice, o suprafaţă semnificativ de mare a teritoriului municipiului turda a făcut 
cândva parte din teritoriul construit al anticei Potaissa. 
    Cea mai mare parte a acestui teritoriu este localizat în zona de est a 
municipiului , pe Dealul Cetăţii şi în zona cartierului Sânduleşti.  Având în vedere 
faptul că această zonă este în prezent slab construită, dar a fost introdusă în 
intravilan, este de prevăzut că în perioada următoare aici va exista o puternică 
presiune constructivă. 

     Din acest motiv , se instituie în această zonă protecţia asupra valorilor 
arheologice care ar putea apare în urma activităţilor de construcţie, protecţie 
cuprinzând măsuri care vizează prioritatea  activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de 
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conservare “in situ“ a descoperirilor arheologice , precum şi obligativitatea descărcării 
de sarcina istorică a terenului, înaintea oricăror alte activităţi. 
 

REZERVAŢIA ARHEOLOGICĂ 
  

    Aceasta cuprinde teritoriul ocupat de castrul roman, respectiv o suprafaţă de 
24,8 ha din cele 37 ha care au fost exceptate de la Legea fondului funciar. 
    În realitate, suprafaţa castrului se extinde şi în zona construită a străzilor 
Cetatea romană şi Cetatea Colţeşti, iar zona exceptată în scopul protejării sitului 
arheologic cuprinde şi o suprafaţă aflată în afara intravilanului propus prin prezentul 
P.U.G., la nord de castru. 
    Elaboratorii prezentei documentaţii au considerat insuficient justificată 
introducerea în intravilan a întregii suprafeţe rezervate, având în vedere faptul că, pe 
de o parte, acea parte care se găseşte în extravilan este protejată chiar prin acest 
fapt faţă de intenţiile de construire, iar pe de altă parte, până la noi descoperiri, 
suprafaţa respectivă rămâne cu folosinţă agricolă, deci nu cuprinde funcţiuni 
specifice intravilanului. 
    Pe de altă parte, nu a fost inclusă în perimetrul rezervaţiei suprafaţa ocupată 
în prezent cu construcţii de locuinţe, având în vedere faptul că aceste construcţii nu 
constituie obiective de protejat, ci dimpotrivă. 
    În schimb, în scopul protecţiei, reabilitării şi conservării monumentului 
arheologic, zona de locuinţe în discuţie a fost propusă pentru un regim de interdicţie 
definitivă de construire, urmând ca , în timp, pe măsură ce construcţiile respective se 
vor degrada, ele să fie înlăturate, iar terenul astfel eliberat să fie inclus rezervaţiei 
arheologice. 
  În cadrul rezervaţiei arheologice sunt permise lucrări curente destinate 
conservării obiectivelor arheologice, pentru orice lucrări de construcţii şi amenajări 
noi fiind obligatorie obţinerea avizului C.N.M.A.S.I. 
 

3.9. Fondul locuibil şi organizarea structurală a zonei de locuit 
 

    Fondul locuibil reprezintă elementul determinant din punct de vedere 
urbanistic pentru orice aglomerare urbană. În prezent, cererea de locuinţe este mare 
şi din analiza cererilor populaţiei, ca şi din sondajul de opinie efectuat se poate 
constata că populaţia optează predominant pentru cereri de teren pentru construcţia 
de locuinţe individuale. Totuşi, există un număr de cereri pentru locuinţe colective, 
din fondurile statului. 
    Necesarul de locuinţe noi nu corespunde însă în totalitate acestor cereri, 
unele dintre acestea fiind făcute pentru  constituirea celei de a doua locuinţe, iar 
altele vizând obţinerea de spaţiu în vederea prestării altor activităţi decât locuirea. 
    Pentru calculul necesarului de locuinţe noi s-a pornit de la evaluarea creşterii 
populaţiei în intervalul de 10-15 ani, de valabilitate al prezentului P.U.G., respectiv s-
a luat în considerare varianta cea mai optimistă, care va necesita resursele de teren 
şi financiare cele mai mari. 
    Această  variantă presupune existenţa în anul 2012 a unei populaţii de 72.281 
locuitori, cu 11.000 de locuitori ( 18% ) mai mult decât populaţia înregistrată la 
recensământ. 
    Considerând mărimea medie a familiei de 3,2 persoane, situaţie optimă, ce ar 
corespunde unui spor natural capabil să genereze respectiva creştere de populaţie ( 
actualmente, municipiul Turda prezintă o familie medie de 2,65 persoane ), rezultă 
că, prin prezentul P.U.G. este necesar să se asigure amplasamentele pentru un 
număr de 3.437 locuinţe ( apartamente). 
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    Faţă de acest număr, extinderea preconizată a zonei de locuit poate asigura 
în totalitate amplasamentele respective, într-un regim de locuire individuală. 
    Ţinând însă seama pe de o parte de faptul că extinderea preconizată cuprinde 
într-o anumită măsură şi terenuri ocupate cu construcţii, iar pe de altă parte 
necesitatea de a rezerva în noile zone de locuinţe terenuri pentru dotările aferente, 
va fi necesară concomitent restructurarea zonelor de locuit existente. 
    Se estimează că din totalul locuinţelor noi, necesar a fi construite în viitorii 15 
ani, cca 25 % vor fi locuinţe colective, pentru care se propune rezervarea 
amplasamentului din zona viitorului centru de cartier Oprişani. La acest tip de locuire, 
mai economic şi posibil a fi planificat centralizat, va putea contribui din punct de 
vedere financiar, statul, prin Consiliul Local al municipiului Turda. 
    În ceea ce priveşte necesarul de locuinţe sociale, nu se recomandă însă ca 
noile locuinţe, fie şi colective, să facă parte din această categorie, având în vedere 
faptul că una din deficienţele majore ale fondului locuibil actual este tocmai mărimea 
foarte mică a apartamentului mediu (cca 33 mp Al/apart.). Se estimează că, prin 
redistribuirea populaţiei în noile locuinţe ce vor fi realizate în această perioadă, se 
vor elibera o parte din apartamentele existente în cartierul Oprişani, care vor constitui 
o rezervă a primăriei în vederea satisfacerii unor nevoi sociale. 
    O problemă importantă o constituie modernizarea fondului locuibil existent. 
Acesta prezintă disfuncţionalităţi legate de : 

 starea construcţiilor, având în vedere că cca. 1/3 din fondul de locuit 
existent şi –a încheiat durata normală de viaţă; 

 regimul redus de înălţime 

 raportul nefavorabil între suprafaţa construită şi cea locuibilă; 

 lipsa dotărilor corespunzătoare în locuinţă 

 mărimea mică a apartamentului, atât ca suprafaţă locuibilă, cât şi ca 
număr de camere; 

    Faţă de aceste deficienţe, P.U.G. propune ca până în anul 2012 să se 
realizeze următorii indicatori: 

 mp suprafaţă locuibilă medie / locuinţă   = 50,00 

 mp suprafaţă locuibilă medie / persoană = 14,00 

 nr. persoane / locuinţă                          = 3,10 

 nr. persoane / cameră                          = 1,00 
    Existenţa zonelor restructurabile în cadrul zonei de locuit a municipiului Turda 
va micşora presiunea asupra noilor zone de locuit proiectate, primele având 
avantajul folosirii reţelelor edilitare existente şi al utilizării pentru construcţie a 
terenului aflat în proprietate. Este însă dificil de evaluat numărul de apartamente şi 
suprafaţa locuibilă care poate fi realizată prin modernizare, având în vedere că 
acestea depind de un mare număr de proprietari cu interese foarte diferite şi 
schimbătoare. 
 Pentru o primă etapă, dăm mai jos lista terenurilor proprietate privată a 
statului, propuse pentru construcţii de locuinţe, furnizată de către administraţia 
locală: 
 1) Str. Dr.I.raţiu nr. 69, s= 808 mp; construcţia existentă a fost propusă pentru 
includere pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură. 
 2) Str. M Viteazu, f.n. ,s=1800mp; 
 3) Str. Tineretului, f.n., s=2305 mp; 
 4) Str. Nicolae Iorga, s=4778 mp; 
 5) Str. Câmpiei, nr. 78, s=5148 mp; 
 6) Str. Gh. Bariţiu nr.32 – 35, s=5045 mp. 
           

3.10. Instituţii publice, servicii  
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a) Activităţi administrative 
    Lunga sa istorie de centru administrativ al unui teritoriu mai mult sau mai 
puţin întins a făcut ca actualul municipiu Turda să beneficieze de existenţa unor 
construcţii edificate în scopul de a adăposti aceste funcţiuni administrative. 
    Cele mai importante dintre acestea, respectiv clădirea tribunalului, realizată la 
începutul sec. al XIX - lea  şi clădirea Primăriei, construită în 1886, îşi menţin şi 
astăzi funcţiunea. Avantajul moral constituit de existenţa unei importante tradiţii în 
exploatarea acestor construcţii va trebui însă susţinut de o modernizare adecvată a 
acestora, atât în scopul de a prelungi durata de viaţă, cât şi în acela de a le aduce la 
standarde de funcţionalitate moderne. 
    Pe de altă parte, funcţiunile administrative legate de întreţinerea localităţii, de 
instituţiile nou apărute în ultimii ani şi nu în ultimul rând cele care vor apare pentru a 
servi întreaga zonă de influenţă a municipiului Turda, fie funcţionează în spaţii 
neadecvate, fie nu dispun deloc de spaţii. 
    În lipsa unor norme care să ajute la determinarea suprafeţelor necesare 
acestor funcţiuni , apreciem că în perioada de aplicare a prevederilor prezentului 
P.U.G. va apare necesitatea cel puţin a dublării acestor suprafeţe. 

b) Activitatea comercială şi de prestări servicii  
    Aşa cum a rezultat din analiza situaţiei existente, activitatea comercială şi de 
prestări servicii este bine susţinută de peste 1200 agenţi economici, în majoritate 
mici, cu capital privat, precum şi de un număr de 5 societăţi comerciale mijlocii şi 
mari. 
    Principala disfuncţionalitate  în reţeaua comercială şi de servicii constă în 
repartiţia neuniformă în teritoriu a acestora, astfel încât anumite cartiere sunt lipsite 
de dotările respective. Această disfuncţionalitate se regăseşte în rezultatele 
sondajului de opinie privind opţiunile urbanistice ale populaţiei, în special în cartierele 
Poiana, Turda Nouă şi Băi Sărate. 
    O analiză a rezultatelor studiului de cartare a fondului construit demonstrează 
că, deşi raportul dintre suprafeţele construite desfăşurate destinate altor funcţiuni 
decât locuirea  (din analiză au fost eliminate dotările majore de interes orăşenesc, 
dotările şcolare, alte dotări în construcţii independente ) şi totalul suprafeţei 
construite este foarte diferit în cartierele municipiului, indicele de suprafaţă 
reprezentând alte funcţiuni raportat la numărul de locuitori ai cartierului respectiv 
este relativ uniform în toate cartierele , cu excepţia Cartierului central şi al cartierului 
Turda Nouă, unde acest indice este cu 50 %, respectiv cu 30 % mai mare. 

     Se poate concluziona că : 
1) Cartierele care reclamă dotări comerciale suferă în realitate de lipsa unor legături 

convenabile cu zonele de amplasare a unităţilor comerciale specializate în mărfuri 
de folosinţă îndelungată; 

2) Reţeaua de dotări comerciale şi de servicii de folosinţă zilnică are o bună 
capacitate de autoreglare, răspunzând cu promptitudine la necesităţile populaţiei, 
astfel încât nu sunt necesare în acest domeniu intervenţii ale autorităţilor 
administrative. 

c) Activitatea financiar – bancară 
    Strategia de ansamblu propusă pentru dezvoltarea economică a municipiului 
Turda are în vedere constituirea în această localitate a unei pieţe de gros care să 
asigure valorificarea produselor agricole ale unei zone mai largi, cuprinzând un 
număr de comune învecinate, precum şi aprovizionarea cu produse agricole a unei 
părţi din zona Munţilor Apuseni , aflată în raza de influenţă a Turzii. 
    Această strategie implică dezvoltarea unor instituţii încă inexistente : 
reprezentanţe comerciale, instituţii bancare şi de credit, bursă de mărfuri, depozite, 
etc. 
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    Toate acestea reprezintă spaţii construite şi/sau amenajate, pentru care 
intervenţia administraţiei locale, prin intermediul prevederilor P.U.G., se exercită pe 
de o parte prin încurajarea dezvoltării acestor funcţiuni, absolut necesare pentru 
aplicarea noii strategii economice, iar pe de altă parte, prin rezervarea de 
amplasamente pentru realizarea construcţiilor specifice. P.U.G. propune amplasarea 
acestor funcţiuni atât în zona centrală a localităţii, prin reamenajarea şi completarea 
unor spaţii existente, cât şi în viitorul centru de dotări al zonei industriale propuse la 
sud de cartierul Oprişani. 

d) Reţeaua unităţilor de învăţământ 
    În prezent, municipiul Turda beneficiază de forme de învăţământ la toate 
nivelele, cu excepţia învăţământului universitar, a cărui prezenţă nu ar fi de altfel 
justificată, având în vedere apropierea puternicului centru universitar Cluj. 

a) Grădiniţele, în număr de 18, asigură un număr de cca. 2.000 locuri, din 
care în 1995 erau ocupate (copii înscrişi) numai 1.784. Conform proiectării 
demografice, în perioada de valabilitate a prezentului P.U.G. (anul 2012) numărul 
total al copiilor de vârstă preşcolară ar putea varia între 1.600 (var. I ) şi 4.700 ( var. 
IV ). Desigur, nu toţi copii aceştia vor fi înscrişi în grădiniţe, având în vedere faptul că 
un număr important dintre mamele respective vor fi casnice, în special în varianta IV, 
care porneşte de la ipoteza unei imigrări puternice dinspre mediul rural. 
    Pe de altă parte, nu toate aceste grădiniţe funcţionează în construcţii 
specifice, iar mai defavorabil este faptul că o parte din cele aflate în cartierele vechi 
ale oraşului ( Cartierul Central, grădiniţa nr. 19, cartierul Sânduleşti, grădiniţa nr.8 ) , 
nu dispun de suprafeţe de teren adecvate acestei funcţiuni. 
    Având în vedere cele de mai sus, se propune amplasarea unor grădiniţe de 
mică capacitate ( 2 grupe ) în zonele ce urmează a primi un număr mare de 
construcţii noi, respectiv familii tinere : cartierul  Primăverii, str. Clujului , extinderea 
cartierului Băi Sărate. Aceste amplasamente vor fi stabilite prin P.U.Z. sau plan de 
lotizare  pentru zonele respective 

b) Învăţământul primar şi secundar este reprezentat printr-un număr de 10 
şcoli, inegal repartizate în teritoriu, în cadrul cărora spaţiul construit asigură 
desfăşurarea simultană a învăţământului pentru doar cca. 4500 copii. 
    Faţă de numărul actual de 7.082 copii de vârstă şcolară, numărul de 6.905 
elevi înscrişi reprezintă un procent de 97,8 % , care însă reprezintă o încărcare a 
capacităţii existente de 1,5 ori. 
    Proiectarea demografică propune pentru anul 2012 un număr de 5.048 copii 
de vârstă şcolară, în varianta I şi de 8.483 în varianta IV , ceea ce reprezintă un 
număr de minimum 500 de locuri ( 8 săli de clasă ) şi maximum 4.000 ( 100 săli de 
clasă la o ocupare cu indice 1, 70 săli de clasă la o ocupare cu indice 1,4 ). 

c) Învăţământul liceal şi profesional , desfăşurat într-un număr de 6 licee şi 
grupuri şcolare industriale asigură în prezent locuri pentru un număr de 4.196 elevi, 
în cadrul unei suprafeţe desfăşurate totale de 43.815 mp. Acest număr corespunde 
cu numărul existent de copii de vârstă respectivă, ceea ce duce la concluzia că în 
prezent învăţământul liceal din municipiul Turda asigură necesarul pentru o zonă de 
influenţă mai largă.  
    Faţă de prognoza pentru anul 2012 de 2.520 copii de vârstă între 15-19 ani în 
var. I şi de 4.086 în var. IV, se impun următoarele concluzii : 

1) Învăţământul liceal din municipiul Turda dispune de spaţiile necesare pentru 
asigurarea şcolarizării tuturor copiilor de această vârstă pe toată perioada de 
valabilitate a prezentului P.U.G. 

2) Învăţământul liceal din municipiul Turda asigură cca. 40 % din capacitatea sa 
pentru elevii proveniţi din zona de influenţă. În varianta I de prognoză demografică 
este necesară prevederea de capacităţi de cazare (internate) pentru elevii 
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proveniţi din afara municipiului, în timp ce varianta IV, care ia în considerare o 
imigrare puternică, efortul de investiţie în domeniul cazării se transferă asupra 
construcţiei de locuinţe şi dotări corespunzătoare noilor veniţi. 

e) Reţeaua serviciilor de sănătate 
    Suprafaţa totală a dotărilor de sănătate existente în municipiul Turda asigură 
un indice de peste 430 mp / 1.000 locuitori, ceea ce confirmă faptul că dotările 
pentru sănătate ale oraşului au şi rolul de a asigura necesarul pentru o largă zonă de 
influenţă. Nici în perspectiva creşterii populaţiei conform variantei IV nu va apare un 
deficit de suprafaţă în domeniul dotărilor pentru sănătate, continuând să existe un 
surplus important pentru exterior. 
    În această situaţie , având în vedere aria largă deservită de dotările 
municipiului Turda , care se extinde şi asupra altor judeţe, efortul de investiţie va 
trebui să se canalizeze spre diversificarea şi specializarea serviciilor de sănătate 
oferite în cadrul spaţiilor existente , precum şi spre asigurarea acestora cu tehnică 
medicală  competitivă. 

f) Dotări pentru cultură şi sport 
           Municipiul Turda dispune în prezent de un teatru cu o sală de 200 locuri, în 
clădire proprie, un frumos sezession care  însă necesită o renovare competentă şi 4 
cinematografe, dintre care unul este grădină de vară, cu un total de 2.532 mp arie 
construită desfăşurată (cca. 750 locuri). 
 Această dotare reprezintă cca. jumătate din necesarul actual. Încă din anii ’80 
a fost începută construirea unei case de cultură cu sală de spectacole cu 
capacitatea de 800 locuri, în zona dotărilor administrative din centrul localităţii. Din 
lipsă de fonduri însă, această lucrare a fost întreruptă, astfel încât şi ceea ce există 
la ora actuală se degradează continuu. 
 Sondajul de opinie a pus de asemenea în evidenţă prioritatea realizării de 
spaţii pentru petrecerea timpului liber pentru locuitorii din toate cartierele. Ca urmare, 
prezentul P.U.G. propune ca prioritară realizarea a două obiective importante în 
acest domeniu: 

1) Reluarea şi definitivarea construcţiei Casei de Cultură din zona centrală; 
2) Construirea unui obiectiv cu caracter sportiv (sală polivalentă cu o 

capacitate de cca. 1000 locuri ) în centrul de cartier Oprişani. 
Pe lângă aceste obiective  de mare capacitate care vor trebui realizate din 

fonduri centralizate, va fi necesar să se încurajeze realizarea prin iniţiativă particulară 
a unor dotări de mică anvergură cu caracter de agrement sau sportiv. În acest scop 
primăria va putea oferi terenuri spre concesionare în cadrul amplasamentelor 
prevăzute pentru aceste funcţiuni, din parcul Central sau din parcul Oprişani.                                                                                                                                                                                                                                                       

  

              3.11.Spaţii verzi, amenajări sportive 

 
 Importantul deficit de spaţii verzi al municipiului Turda , ca şi poluarea 
puternică a localităţii, a determinat o intervenţie majoră în cadrul prezentului P.U.G. 
în vederea amplificării cât mai mult posibil a suprafeţelor cu această funcţiune. 
 Astfel s-a propus creşterea suprafeţei de spaţii verzi amenajate de la 28,1 ha 
la 136,9 ha, creştere ce reprezintă aproape de 5 ori mai mult ca suprafaţă totală şi 
asigură un indicator de 22,16 mp spaţii verzi/locuitor. 
 Pentru realizarea acestei importante măriri a suprafeţelor destinate parcurilor, 
recreerii şi sportului, a fost propusă introducerea în noul intravilan, amenajarea şi 
plantarea unor suprafeţe neproductive sau cu producţie agricolă neimportantă 
(păşuni9 aflate în administrarea Consiliului Local. 
 În afara acestor zone plantate în mod organizat cu vegetaţie arboricolă, zona 
de parcuri, recreere şi sport propusă în prezentul P.U.G. mai cuprinde o suprafaţă de 
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104,2 ha de vegetaţie spontană, în care funcţiunea de zonă verde nu poate fi luată 
în calcul la determinarea indicatorilor, datorită fie situaţiei specifice de sărătură, în 
care vegetaţia prezintă caracteristici incompatibile cu această funcţiune, fie faptului 
că, deşi plantată, zona în cauză prezintă o altă funcţiune predominantă (turism, 
rezervaţie arheologică). 
 În ceea ce priveşte amenajările sportive, acestea vor fi amplasate de 
predilecţie în zona parcului Oprişani şi a Băilor Sărate. 
 Amplasamentul viitoarei săli de sport fiind localizat în centrul de cartier 
Oprişani, a fost tratat la capitolul anterior. 

 

3.12. Dezvoltarea echipării edilitare 

3.12.1. Gospodărirea complexă a apelor 

 
 Se va amenaja valea Copăceni şi valea Fânaţelor pe teritoriul municipiului . În 
viitor, apele din canalele pluviale din cartierele Băi Sărate, Turda Nouă, Cartierul 
Central se vor deversa în cele două văi. 
 
 

3.12.2. Alimentarea cu apă 

 
 Pentru municipiul Turda debitul de calcul pentru anul 2022 la o populaţie de 
75.803 locuitori al căror grad de confort creşte faţă de anul 1997 va fi: 
 Populaţie: Q zi med =    326 l/s 
   Q zi max =      391 l/s 
   Q orar max =  489 l/s 
 Industrie Q zi med =         29 l/s 
   Q zi max =           35 l/s 
   Q orar max =       45 l/s 
 Satele învecinate care se vor alimenta din sursa de apă a municipiului Turda 
sunt: 
          Q orar max 
            L/s 
  

Moldoveneşti    3,70 
Corneşti    2,15 
Cheia     1,60 
M Viteazu            12,40 
Sânduleşti    1,81 
Copăceni    3,23 
Viişoara            13,96 

Total             38,85 
 
Consumul total de apă potabilă va fi: 
Q max. orar = 489 + 38,85 = 527,85 l/s. 
Debitul suplimentar se va asigura de la sursa Moldoveneşti. 

 Pentru zonele cu locuinţe noi sunt necesare următoarele lucrări: 

În cartierul Primăverii se va executa o conductă de apă  150 mm, legată în 
sistem inelar şi având o lungime de 1,8 km, la care se vor racorda conductele de 

distribuţie de 100 mm 

Pentru cartierul Poiana Sud se va executa o conductă de apă 150 mm, 
legată în sistem inelar şi având o lungime de cca. 1,5 km. 

Pentru  cartierul  Poiana Est  se va extinde reţeaua  de  distribuţie   100 mm. 
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Pentru cartierul Oprişani centru se va executa o conductă  de apă 200 mm 
legată în sistem inelar, având o lungime de cca. 0,5 km. 

Pentru cartierul Sf.Ioan se va executa o conductă de apă  150 mm de la 
piaţa 1 Decembrie, având o lungime de 2,1 km. 

Pentru cartierul Băi Sărate Sud se va executa o conductă de apă 150 mm 
de la str. Castanilor, având o lungime de 1,0 Km. 

Pentru cartierul Sănduleşti Sud se va extinde conducta de apă 100 mm. 
Pentru cartierul Turda Nouă Vest se va înlocui conducta de apă existentă 

150 mm cu 200 mm de la piaţa Basarabiei, având o lungime de 2,1 km 
Pentru coloniile Hărcana şi Petrilaca sunt două variante de alimentare cu apă: 

*  Varianta I. De la rezervoarele Băi Sărate , prin prelungirea conductei de la 

hotel. Conducta va fi de  100 mm şi va avea o lungime de 7 km.  

*  Varianta II. De la conducta de apă 200 mm din Câmpia Turzii, care 

alimentează Fabrica de Cărămizi. Conducta va fi de 100 mm şi va avea o lungime 
de 5 km. 
 Mai este necesară executarea unei staţii de pompare şi a unui rezervor de 
apă de 100 mc. 
 
 

3.12.3. Canalizarea 

 

 
 Pentru canalizarea apelor menajere de pe malul stâng al râului Arieş se 

va extinde reţeaua de canalizare cu 32 km. Colectoarele principale se vor executa pe 
următoarele străzi: 
*  În cartierul Băi Sărate pe străzile Barbu Lăutaru, Malului, Gheorghe  Lazăr, 
aleea Băilor, Frăgărişte, Crişului şi Piersicului, având o lungime de 2352 m; 
*  În cartierul Turda Nouă pe străzile Simion Bărnuţiu, Basarabiei, Clujului, 
Nicolae Iorga, Ecaterina Teodoroiu, Andrei Mureşanu, Cuza Vodă şi Salinelor, având 
o lungime de 3984 m; 
*  În Zona Centrală pe străzile gh. Bariţiu, Avram Iancu, Barbu Lăutaru     şi str. 
Micşunelelor, având o lungime de 1150 m; 
*  În cartierul Sănduleşti, pe străzile Cheii, A. Russo, Sănduleşti, Aroneanu şi 
piaţa Romană, având o lungime de 1578 m. 
*  În cartierul Sf. Ioan, pe strada Petru Maior, având o lungime de 2298m. 
 Pe malul drept al râului Arieş se vor executa următoarele canale colectoare: 

 În zona Inundată, pe străzile Zorilor, N.Teclu, str,Inundată, având o lungime 
de 627 m. 

 În cartierul Poiana, pe străzile Bercului, Păcii, G.ral Ionel Tara şi str. 
Poiana, având o lungime de 2320 m. 

 Apele pluviale se vor deversa prin rigole sau canale închise în râul Arieş, 
valea Sănduleşti, valea Copăceni şi valea Fânaţelor. 
 Pentru cartierul Sănduleşti se va executa o staţie de pompare ape uzate care 
va fi amplasată pe str. Al. Russo, care pompează apa menajeră la canalizarea din 
piaţa Romană. 
 Pentru cartierul Sf.Ioan se va executa o staţie de pompare la capătul străzii 
Petru Maior, amplasată lângă râul Arieş, care pompează apa menajeră pe malul 
drept , la canalul colector din calea Victoriei. 
 Pentru cartierul Băi Sărate se propune dezafectarea staţiei de pompare 
existente. Pentru canalizarea apelor menajere se va executa un canal de Dn 30 cm 
pe Valea Sărată până la S.P. cartierul Sf.Ioan. Canalul va avea o lungime de 2,2 km. 
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 Pentru canalizarea apelor menajere de pe malul drept al râului Arieş se va 
extinde reţeaua de canalizare pentru zona străzii Inundată cu 1,4 km şi zona 
cartierului Poiana cu 6,7 km. 
 Pentru zonele în care se propune amplasarea de locuinţe noi sunt necesare 
următoarele lucrări: 
 Pentru cartierul Primăverii se va executa un canal colector Dn 40 cm de 1,65 
km la care se vor racorda canalele secundare. Canalul Dn 40 cm se va racorda la 
canalul colector 90/110 cm din str. Lotus. 
 Pentru cartierul Poiana Sud se va executa un canal colector Dn 30 cm de 0,8 
km care se va racorda la colectorul principal 90/110 cm din str. Grădinarilor. 
 Pentru cartierul Poiana Est se vor executa numai canale secundare care se 
vor racorda la canalul nou Dn 30 cm din str. Poiana. 
 Pentru cartierul Oprişani centru se vor executa numai canale secundare care 
se vor racorda la canalul colector 100/150 cm. 
 Pentru cartierul Băi Sărate Sud se vor executa numai canale secundare care 
se vor racorda la canalul nou Dn 30 cm din str. Piersicului. 
 Pentru cartierul Sânduleşti Sud se vor executa numai canale secundare care 
se vor racorda la canalul nou Dn 30 cm din str. Sânduleşti - str. Cheii. 
 Pentru cartierul Turda nouă Vest se va executa un canal colector Dn 30 cm cu 
lungimea de 0,6 km, paralel cu valea Copăceni, care se va racorda la colectorul din 
str. Cucului. 

Pentru colonia Hărcana se poate executa numai canalizare parţială. Pentru 
coloniile Hărcana şi Petrilaca se va executa un canal colector Dn 30 cm de 5 km 
care se va racorda la staţia de pompare ape uzate a coloniei Fabricii de Cărămizi din 
oraşul Câmpia Turzii. 
 Debitele de calcul pentru ape menajere în anul 2022 vor fi: 
 
 Populaţie : Q zi med  = 261 l/s 
   Q zi max    = 313 l/s 
   Q orar max   = 391 l/s 
 Industrie : Q zi med  =   29 l/s 
   Q zi max  =   35 l/s 
   Q orar max  =   45 l/s 
 
 
 Satele învecinate care se vor racorda la canalizaţia municipiului Turda sunt: 
 
     Q max. orar 
      L/s 
 Moldoveneşti    2,96 
 Corneşti    1,72 
 Cheia     1,60 
 M Viteazu    9,92 
 Sânduleşti    1,45 
 Copăceni    2,58 

 Total             20,23 
 
 Debitul total deversat la staţia de epurare va fi: 
 Q max. zi = 391 + 20,23 = 411,23 l/s 

Capacitatea staţiei de epurare din Câmpia Turzii este de 1000 l/s, putând să 
preia debitele suplimentare. 
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3.12.4.   Alimentarea cu energie electrică  

 
 În planul de urbanism se propune realizarea de construcţii noi pentru locuinţe, 
dotări servicii şi depozite,industrie alimentară, dezvoltare staţiune de tratament, parc 
şi dotări sportive. 
 Conform datelor din tabelul nr.3 întocmit în baza indicilor de consum prevăzuţi 
în normele tehnice actuale, sporul de putere absorbită de noii consumatori ar fi de 
11.700 MW şi consumul anual de energie electrică se estimează la 7.400 MWh. 
 Asigurarea necesarului de energie electrică se va realiza din staţiile existente 
prin intermediul a cca. 20 posturi  de transformare amplasate în centrul de greutate a 
consumatorilor. Posturile de transformare vor fi alimentate în buclă din reţelele de 
medie tensiune existente precum şi distribuitori noi din staţiile de transformare 
existente, soluţiile tehnice urmând a fi definitivate la faza următoare de proiectare. 
 Posturile de transformare se propun a fi executate suprateran în construcţie 
de zidărie alipite la punctele gospodăreşti sau alte construcţii. 
 Zonele proiectate pentru construcţii nu sunt trversate de reţele electrice de 
medie şi înaltă tensiune existente, exclusiv zona Poiana prevăzută pentru depozite şi 
industrie alimentară. 
 Oportunitatea şi soluţiile tehnice pentru devierea reţelelor electrice din zona 
staţiei Poiana precum şi mărirea capacităţii staţiilor de transform 
are existente urmează a fi stabilite în cadrul unei documentaţii de specialitate la 
fazele următoare de proiectare şi după aprobarea prezentului PUG.  
 

Consumatori  proiectaţi 
 

 Nr. 
 crt. 
   0 

         Denumirea consumatorului - 
                     Caracteristici 
                                1 

    Pi 
 ( KW) 
     2 

    Pa 
  (KW) 
     3 

    W 
 (Mwh) 
     4 

 
  1 

Locuinţe individuale 
1600 locuinţe x 12 KW/locuinţă 

 
19.200 

 
 5.700 

 
 3.200 

 
  2 

Locuinţe colective 
1400 locuinţe x 10 KW/locuinţă 

 
14.000 

 
 4.200 

 
 2.800 

 
  3 

Dotări 
6.000 mp X 40 W/mp 

 
  2.400 

 
 1.000 

 
    500 

 
  4 

Zonă servicii şi depozite 
50.000 mp x 20 W/mp 

 
  1.000 

 
    300 

 
    300 

 
  5 

Industrie alimentară 
10.000 mp x 60 W/mp 

 
     600 

 
    240 

 
    480 

 
 
  6 

Dezvoltare “Staţiune de tratament” 
(Hotel 100 locuri, dispensar, 
alimentaţie publică) 

 
 
     200 

 
 
    120 

 
 
      50 

  7 Zona parc şi dotări sport      100       80       10 

  8 Iluminat public şi neprevăzute      100        60       60 

                                                         
Total 

 
37.600 

 
11.700 

 
 7.400 

 

3.12.5.    Telefonie, CATV  

 
 Pentru noii abonaţi prevăzuţi în PUG se impune mărirea capacităţii centralelor 
telefonice existente în cadrul actualelor construcţii, eliminarea ştrangulărilor din 
reţelele existente prin instalarea de cabluri cu un număr mai mare de circuite, 
redimensionarea şi extinderea reţelelor pe toate căile de acces a localităţii. 
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 Pentru CATV se propune păstrarea centrului de distribuţie existent şi 
extinderea reţelelor pe toate străzile. 
 Propunerile indicate mai sus urmează a fi definitivate în cadrul unei 
documentaţii de specialitate la fazele următoare de proiectare. 
 

3.12.6. Alimentarea cu căldură 
 
 În contextul prezentat la capitolul precedent privind situaţia actuală a 
sistemului de încălzire a municipiului Turda se propun următoarele măsuri pentru 
îmbunătăţirea acestuia. 

 Continuarea programului început şi aflat în derulare pentru modernizarea 
centralelor termice şi a reţelelor aferente acestora, până la terminarea 
acestuia, în program fiind cuprinse toate centralele termice existente. 
Acesta constă în înlocuirea cazanelor existente cu altele noi de randament 
de minim 90% şi înlocuirea echipamentelor auxiliare uzate cu altele noi de 
performanţe superioare, automatizarea completă a centralelor, etc. 

 Contorizarea energiei termice la plecarea din C.T., pe ramuri, precum şi la 
consumatori, pe case de scară la blocuri sau individual la alţi consumatori. 

 Înlocuirea treptată a reţelelor termice existente cu altele noi, preizolate, 
precum şi echilibrarea lor. 

 Evitarea risipirii energiei termice la consumator prin reducerea pierderilor 
de căldură, revizia şi reglarea instalaţiilor existente. 

 Pentru locuinţele şi dotările propuse a se executa în viitor se propun centrale 
termice individuale complet automatizate, care vor funcţiona cu gaz metan. Dacă 
într-o clădire cu o singură centrală termică sunt mai mulţi consumatori se prevede 
contorizarea energiei termice la fiecare în parte. 
 La locuinţe mai mici se poate face încălzirea locală cu sobe de teracotă, 
folosind ca şi combustibil gazul metan sau alţi combustibili lichizi sau solizi. 
 Pentru zona de dezvoltare industrială şi depozitare se propun deasemenea 
centrale termice separate pe fiecare unitate industrială. În cazul existenţei mai multor 
beneficiari în cadrul unei incinte sau clădiri alimentate de la o singură centrală, se 
propune executarea distribuţiei şi contorizării energiei termice separat pe fiecare 
beneficiar. 
 În toate cazurile prezentate mai sus se propune execuţia unor centrale 
termice cu echipament modern, cu cazane de înalt randament, complet 
automatizate, care să nu necesite personal permanent de supraveghere. 
 

3.12.7. Alimentare cu gaze naturale 

 
O parte din reţelele de gaz cu durată normată depăşită  (20 ani) sunt 

scadente pentru înlocuire . Lungimea conductelor este 45 km, din care în prezent 
anual se înlocuiesc 9 km. 
 Pentru zonele de locuinţe noi se prevede cota de gaz pe apartament de 2,8 
mc/oră, din care: 

 bucătărie  0,6 mc 

 baie  0,6 mc 

 CT   1,0 mc 

 rezervă  0,6 mc 
 La cartierele de locuinţe noi se prevăd următoarele lucrări pentru alimentare 
cu gaz: 
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 La cartierul Primăverii necesarul de gaz pentru 450 apartamente este 1260 
mc/h, iar la cartierul Poiana Sud nou necesarul de gaz pentru 300 apartamente este 
840 mc/h. 
 Soluţiile de alimentare a noilor cartiere de locuit se vor stabili pe baza unui 
studiu de specialitate în două – trei variante înaintea proiectului de execuţie. 
 Pentru alimentarea cartierelor Primăverii şi Poiana Sud se propune 
executarea unei noi S.R.M.la limita dintre cele două cartiere. 
 La cartierul Poiana Est necesarul de gaz pentru 50 apartamente este 140 

mc/h , pentru care se va executa o conductă 80 mm, de la capătul cartierului 
Poiana. 
 La cartierul Oprişani centru, necesarul de gaz pentru 800 apartamente este 
2240 mc/h, pentru care se va muta S.R.S.nr.14 din Mr.III lângă blocurile noi de 
locuinţe. Capacitatea staţiei se va mări de la 6000 mc/h la 15000 mc/h. 
 La cartierul Sf.Ioan necesarul de gaz pentru 300 apartamente este 840 mc/h. 
Pentru alimentarea cu gaz se va extinde conducta de presiune medie de la 

S.R.S.nr.1  din str. Războieni. Conducta va fi de 100 mm şi va avea o lungime de 
0,8 km. 
 Staţia nouă de reglare va avea o capacitate  de 5000 mc/h din care se va 
alimenta cartierul Sf.Ioan, cartierul Băi Sărate Sud şi o parte din cartierul Băi Sărate 
existent. 
 La cartierul Băi Sărate Sud necesarul de gaz pentru cele 150 apartamente 
este 420 mc/h, pentru care se vor înlocui conductele existente de pe str. Tribunul 

Vlăduţiu cu 125 mm, pe o porţiune de 0,7 km. 
 La cartierul Sânduleşti Sud necesarul de gaz pentru 300 apartamente este 
840 mc/h, pentru care se va înlocui conducta existentă de pe str. Cheii şi Aroneanu 

cu 125 mm, pe o porţiune de 0,5 km. 
 La cartierul Turda Nouă vest necesarul de gaz pentru 150 apartamente este 

420 mc/h  pentru care se va înlocui conducta existentă de pe str. Clujului 100 mm 

cu 150 mm de la S.R.S. nr.2. Lungimea conductei va fi de 1,0 km. 
 Pentru coloniile Petrilaca şi Hărcana necesarul de gaz pentru 140 case 
existente şi 50 case propuse este 532 mc/h. Coloniile se pot alimenta de la S.R.S. 
colonia Fabricii de Cărămizi din Câmpia Turzii. Pentru colonia Petrilaca se va 

executa o conductă de 125 mm de 0,7 km lungime iar pentru colonia Hărcana o 

conductă de 100 mm de 0,9 km. 
 

 3.12.8. Gospodărie comunală 
 
 În prezent rampa de depozitate a reziduurilor menajere este amplasată 
necorespunzător şi în acelaşi timp nu mai are nici capacitate de înmagazinare. 
 Ca urmare, prezentul P.U.G. propune închiderea acesteia şi ecologizarea 
teritoriului respectiv, prin acoperirea cu un strat final de pământ vegetal de 0,6 -–1,2 
m grosime, care se va planta corespunzător. 
 Pentru realizarea noii rampe de deşeuri menajere se propune un 
amplasament nou în suprafaţă de 4,0 ha, situat în aval de localitate, între cartierul 
Poiana faţă de care este situat la distanţa de 800 m şi intravilanul localităţii Câmpia 
Turzii, la cca. 1200 m de aceasta. 
 Acest amplasament estesituat la o distanţă de 300 m faţă de albia râului 
Arieş, fiind izolat de acesta prin digul de protecţie contra inundaţiilor. Accesul auto 
este asigurat pe un drum betonat care face legătura cu principala arteră de circulaţie 
ce străbate municipiul. De asemenea, amplasamentul mai beneficiază de faptul că 
este situat în apropierea canalului colector principal al localităţii, la care poate fi 
racordat. 
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 Amplasamentul utilizează parţial neagricol neproductiv şi parţial teren cu 
folosinţa de păşune, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda. Se 
propune ca acest amplasament să fie exploatat împreună cu oraşul Câmpia Turzii, 
urmând ca reziduurile lichide provenite de la obiectiv să fie canalizate epurate la 
staţia de epurare a acestuia din urmă. 
 Rampa propusă va fi de tip ecologic, având platforma de depozitare 
compactată, izolată şi drenată în scopul colectării reziduurilor lichide. Deşeurile vor fi 
parţial selectate la punctele de colectare, iar cele neselectabile (în general de origine 
organică) vor fi compactate periodic şi acoperite cu un strat de pământ. 
 Luând în calcul cantitatea de deşeuri menajere şi stradale produse de 
municipiul Turda (cca. 30.000 tone), cumulată cu cantitatea de deşeuri a oraşului 
Câmpia Turzii (cca. 1.100 tone), se apreciază că rampa ecologică propusă va 
asigura în acest mod capacitatea de depozitare necesară pentru următorii 5 ani. 
 În perioada următoare se propun două variante de soluţionare a problemelor 
referitoare la colectarea, depozitarea şi tratarea gunoiului menajer: 
 1) Pe amplasamentul rampei propuse, utilizând dotările respective, se va 
instala o staţie modernă de reciclare a gunoiului; capacitatea de depozitare a rampei 
va creşte prin diminuarea volumului de deşeuri colectate, în urma selectării acestora 
la sursă. 
 2) Va fi realizată o staţie de tratarea gunoiului pentru o zonă largă, cuprinzând 
mai multe localităţi, pe teritoriul comunei Călăraşi, pe un amplasament care a fost 
propus prin P.A.T.I.O. Turda – Câmpia Turzii. 
 Soluţia finală va fi stabilită în urma unor studii de impact care vor analiza 
comparativ cele două propuneri. 
 Pentru depozitarea deşeurilor industriale, S.C. Cimentul S.A. este în curs de 
realizare a unei rampe de depozitare în zona carierei de argilă, rampă ce va avea o 
capacitate suficientă pentru a asigura depozitarea deşeurilor industriale, neutre din 
punct de vedere chimic, provenite de la toate unităţile economice din municipiul 
Turda. 
 În domeniul cimitirelor, aşa cum s-a arătat la analiza situaţiei existente, există 
capacităţi suficiente şi pentru viitor, având în vedere extinderile şi înfiinţările de 
cimitire particulare noi cărora li s-a dat curs în ultimii ani şi pentru care P.U.G. 
prevede introducerea acestor suprafeţe în noul intravilan. 
 Totuşi, în scopul asigurării unui cimitir care să folosească necesităţilor întregii 
comunităţi, se propune trecerea în domeniul public a unei suprafeţe de cca. 0,5 ha 
pe str. Sirenei, în zona de extindere dintre cele două cimitire existente. 
 

   3.13. Reglementări: permisiuni şi restricţii 
 
 Propunerile urbanistice elaborate pe domenii de activitate, funcţiuni şi 
localizări geografice (cartiere) conduc în final la un sistem de reglementări care să 
stabilească regimul juridic şi tehnic al fiecărei suprafeţe cuprinse în intravilanul nou 
propus al municipiului Turda. Aceste reglementări privesc: 

a) Reglementarea destinaţiei tuturor terenurilor din localitate sub forma 
zonificării funcţionale 

Aceste reglementări au fost tratate în capitolul 3.7. precum şi în planşa nr. 3 şi 
stabilesc funcţiunile preponderente ale zonelor respective. 

Faţă de aceste reglementări generale, Regulamentul Local de Urbanism care 
face parte integrantă din prezenta documentaţie, urmează să stabilească condiţiile 
concrete în care aceste zone funcţionale vor putea permite alte funcţiuni pe teritoriul 
lor. 

Zonele funcţionale stabilite prin prezentul P.U.G. sunt următoarele: 
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1) Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare cuprinde două subzone: cea a 
locuinţelor individuale, care la rândul lor vor fi locuinţe individuale cu caracter urban 
şi locuinţe individuale cu caracter rural şi cea a locuinţelor colective.  Această zonă a 
fost studiată pe subîmpărţiri care cuprind şi alte zone funcţionale şi anume cartierele, 
unităţi urbanisticecomplexe, caracterizate printr-o localizare geografică specifică, 
istoriceşte conformată, însoţită de anumite caracteristici morfo – spaţiale, sociale, 
etc. În această zonă funcţională se stabilesc restricţii privitoare la înlăturarea 
funcţiunilor poluante, zgomotoase, care implică activităţi publice de anvergură, trafic 
rutier important, etc. Sunt permise toate acele activităţi care servesc în mod direct 
funcţiunea de locuire sau contribuie la ameliorarea acesteia. 

2) Zona centrală şi alte funcţiuni de interes public cuprinde două subzone 
principale: centrul istoric şi centrul de cartier Oprişani. În completarea acestora, pe 
axa principală a localităţii se dezvoltă o suită de spaţii cu caracter public, amplificate 
în anumite zone în scopul de a prelua funcţiunea de centru de cartier: piaţa 
Basarabiei, centru al cartierului Turda Nouă, piaţa Romană, centru de dotări pentru 
cartierul Sânduleşti, zona străzii Ştefan cel Mare pentru zona industrială, extinderea 
centrului de cartier Oprişani pentru preluarea cartierului Poiana. Cartierul Băi Sărate 
urmează să-şi dezvolte centrul de cartier în corelare cu nucleul de dotări din zonă. În 
aceste zone este permisă şi chiar recomandată completarea funcţiunii 
preponderente cu locuinţe şi spaţii verzi. Nu se permite amplasarea de activităţi 
industriale sau agricole, chiar nepoluante, lucrări majore supraterane de echipare 
edilitară, etc. Se recomandă ca la nivelul parterelor construcţiile să fie destinate 
exclusiv folosinţei publice. 

3) Zona de unităţi industriale şi agricole este constituită din mai multe teritorii, 
în bună măsură specializate pe tipuri de activităţi. În principiu, orice alte funcţiuni pot 
fi amplasate în aceste zone, dar nu este recomandabilă amplasarea acelora care pot 
fi perturbate de funcţiunea preponderentă a zonei. Respectiv pot fi amplasate 
locuinţe de serviciu în număr limitat, dotări şcolare care utilizează pentru procesul de 
învăţământ spaţii cu funcţiuni specifice zonei, dotări sanitare care servesc nemijlocit 
obiectivele din zonă, dotări comerciale de strictă necesitate, birouri, etc. 

4) Zona de parcuri, recreere şi sport este o zonă în principiu lipsită de 
construcţii. Se permite amplasarea acelor construcţii care adăpostesc funcţiuni 
specifice de sport şi agrement sau complementare acestora ( alimentaţie publică ) , 
într-un procent de ocupare a terenului care să nu depăşească 2,5 % din suprafaţa 
zonei verzi. Este interzisă tăierea arborilor pentru scopuri constructive. În zonele 
supuse protecţiei peisagistice, ecologice şi în cele declarate rezervaţie naturală se 
vor aduce reglementări specifice. 

5) Zona de gospodărie comunală este stabilită prin P.U.G. şi cuprinde noua 
platformă de depozitare a deşeurilor menajere şi cimitirele. Pentru fiecare din aceste 
obiective se vor întocmi studii de impact, pe baza cărora se vor lua măsurile de 
protecţie corespunzătoare. 

6) Zonele cu destinaţie specială de echipare teritorială au fost prevăzute în 
cadrul P.U.G., terenul aferent acestora ( noduri de circulaţie denivelate, extinderi de 
drumuri şi căi ferate, etc. ) urmând a fi rezervat pentru dezvoltarea funcţiunilor 
respective până la expirarea valabilităţii prezentului P.U.G. , sau până la precizări 
ulterioare rezultate din proiectarea obiectivelor în faze mai detaliate. Este interzisă 
ocuparea, fie şi provizorie, cu alte funcţiuni, a terenurilor rezervate în acest scop. 

b) Interdicţii temporare de construire 
    Acestea se instituie pentru două categorii de zone : 

1) Zone cu permisiune de construcţie numai în baza P.U.D. elaborat pentru 
fiecare obiectiv . Se instituie acest tip de interdicţie pentru zonele care, din punct de 
vedere urbanistic, sunt foarte eterogene, iar restructurarea acestora implică costuri şi 
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durate mari, care nu pot fi preluate de către un eventual mic investitor particular. În 
aceste situaţii, cade în sarcina investitorului elaborarea unui plan urbanistic de 
detaliu, care să precizeze condiţiile în care se realizează investiţia şi impactul 
acesteia asupra întregii zone. 

2) Zone cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea P.U.Z. Plan 
Urbanistic Zonal ). Acesta se elaborează la iniţiativa şi cu finanţarea Consiliului Local  
sau a altor foruri administrative şi are ca scop restructurarea de ansamblu a unei 
zone întinse , fie în vederea încadrării acesteia într-o altă zonă funcţională, fie pentru 
ocuparea organizată a unor terenuri libere de construcţii. De asemenea, se 
elaborează P.U.Z. în cadrul unor teritorii cu procent semnificativ de funcţiuni cu 
caracter public, indiferent de forma de proprietate asupra terenului. 

c) Interdicţii definitive de locuire 
    Aceste interdicţii au fost aplicate într-un număr redus de cazuri şi anume : 

1) În zona de locuinţe care se găseşte în imediata vecinătate a rezervaţiei 
arheologice a castrului roman, se interzice construirea de locuinţe noi şi efectuarea 
de reparaţii capitale. În momentul degradării complete a construcţiilor existente, 
acestea vor fi înlăturate pentru a permite efectuarea cercetărilor arheologice şi a 
amenaja teritoriul în mod adecvat. 

2) În  teritoriul rezervaţiei botanice din zona Băilor Sărate. 
3) Pe teritoriul ocupat în prezent de rampa de deşeuri menajere, după 

acoperirea şi ecologizarea acesteia. 
d) Delimitarea suprafeţelor de teren aferente zonelor protejate  

    Zonele protejate delimitate în cadrul prezentului P.U.G. se referă pe de o 
parte la protecţia valorilor naturale, iar pe da altă parte la valorile antropice, aflate la 
suprafaţa solului sau sub nivelul acestuia. 
    În cadrul zonelor protejate au fost stabilite grade diferite de protecţie, în 
funcţie de valoarea şi importanţa elementelor protejate. Aceste zone de protecţie nu 
se sustrag zonificării funcţionale ci o completează, determinând în cadrul acesteia 
precizări privitoare la condiţiile de construibilitate, regimul de folosinţă şi modul de 
amenajare, care vor fi detaliate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism. 

e) Stabilirea valorii minime sau maxime a indicilor de control 
    Indicii de control, respectiv POT ( procentul de ocupare a terenului) şi CUT ( 
coeficientul de utilizare a terenului ) , vor fi stabiliţi pentru etapa de perspectivă 
pentru zonele delimitate sub forma unităţilor teritoriale de referinţă ( UTR ) în funcţie 
de destinaţia clădirilor, regimul de înălţime existent şi propus, relieful terenului şi alţi 
factori de influenţă, în cadrul Regulamentului Local de Urbanism. 
    În mod normal , indicii determinanţi prin regulament vor fi cei referitori la POT, 
care vor determina la rândul lor coeficientul de utilizare a terenului ( CUT ) şi nu vor 
depăşi indicii maximi prevăzuţi prin Regulamentul General de Urbanism , aprobat 
prin HG nr. 525/1996. 
    În general vor fi stabilite valori maxime admise ale acestor indicatori şi doar în 
cazul construirii pe terenuri libere se vor institui valori minime obligatorii a fi realizate 
în etape determinate, sub limita de valabilitate a P.U.G. De asemenea, vor fi stabilite 
valori minime ale indicatorilor în cazul terenurilor obţinute prin concesiune din 
domeniul public, în scopul de a asigura o eficientă utilizare a acestuia. 
 

3.14 Obiective de utilitate public 

3.14.1. Lista obiectivelor de utilitate publică 

 
    Obiectivele de utilitate publică necesar a fi realizate în etapa pentru care a 
fost elaborat P.U.G. constituie două categorii principale : 
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a) Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri de la 
bugetul central sau local. Acestea sunt : 

 Obiective privind completarea şi modernizarea reţelei stradale. Lista acestora se 
află descrisă în cap. 3.6. 

 Obiective privind asigurarea cu utilităţi a zonei de locuit. Între acestea, rezolvarea 
canalizării pe întreg teritoriul localităţii şi modernizarea centralelor termice 
existente constituie priorităţi de prim rang. 

 Realizarea noii rampe de depozitare a deşeurilor. 

 Plantarea zonei verzi prevăzute de-a lungul Arieşului. 

 Igienizarea , reabilitarea, plantarea şi protecţia zonei Durgău - Saline, introdusă în 
noul intravilan tocmai în acest scop. 

 Delimitarea în teren a rezervaţiilor arheologică şi botanică şi realizarea gardului 
de protecţie. 

 Amenajarea parcului Oprişani. 

 Realizarea unui număr de cel puţin două grădiniţe şi a unei şcoli cu minimum 8 
săli de clasă în cartierul Primăverii. 

 Repararea , renovarea şi întreţinerea corespunzătoare a construcţiilor 
monumente istorice şi a celor cu valoare arhitecturală sau ambientală care fac 
parte din patrimoniul Primăriei municipiului Turda. 

    Asigurarea amplasamentelor pentru aceste lucrări se va face pe terenuri 
aparţinând domeniul public , iar atunci când, din diferite motive, acest lucru nu este 
posibil , se va proceda la expropriere în interes public. 

b) Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri private. 
Această categorie cuprinde cele mai diferite dotări, culturale, comerciale, sociale , 
etc, pentru care Consiliul Local  va putea fie să asigure parţial fonduri, fie să asigure 
prin concesionare teren din patrimoniul propriu. 
   Cele mai importante ca anvergură din această categorie de lucrări sunt parcajele 
colective etajate, Casa de Cultură din zona centrală a oraşului şi sala de sport cu 
1000 de locuri , pentru care s-a prevăzut amplasament în centrul de cartier Oprişani. 
 

3.14.2 Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători 
 

    Pe teritoriul intravilan al municipiului Turda au fost determinate următoarele 
tipuri de proprietate : 

1) Terenuri aparţinând domeniului public de interes naţional sau judeţean. 
Acestea sunt : zona aferentă căilor ferate, cursurile de apă, teritoriul Staţiunii de 
Cercetări Agricole, rezervaţia botanică de la Băile Sărate şi câteva terenuri de mici 
dimensiuni  aparţinând unor instituţii de importanţă naţională sau judeţeană. 

2) Terenuri aparţinând domeniului public în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Turda. Acestea reprezintă în majoritate căile de circulaţie , zonele verzi, 
terenurile construite cu dotări de interes public, terenul neconstruit din cartierele de 
blocuri, precum şi o serie de terenuri cu folosinţa de păşune, ce au fost introduse în 
intravilan prin prezentul P.U.G. 

3) Terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Turda . Pentru stabilirea acestora, proiectantul a 
colaborat cu Consiliul Local. Menţionăm că aceste terenuri au o situaţie juridică 
instabilă, o parte din acestea fiind revendicate de către foştii proprietari, în timp ce în 
altă parte, în special cele pe care se află locuinţe, fiind în curs de a fi vândute. 

4) Terenuri aparţinând unităţilor economice cu capital integral sau parţial de 
stat. Aceste terenuri beneficiază , din punct de vedere al posibilităţii de utilizare în 
interes public, de un regim asemănător cu cel al proprietăţii private. 
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5) Terenuri în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. Acestea 
formează majoritatea terenurilor aflate în intravilan şi pentru a putea fi utilizate în 
interes public , va trebui ca statul, prin Consiliul Local al municipiului Turda, să 
instituie asupra acestora drept de preempţiune sau regim de expropriere în interes 
public. 
    Ca urmare, prezentul P.U.G. stabileşte diferitele categorii de terenuri, în 
funcţie de utilizarea propusă pentru acestea, pentru care se vor lua următoarele 
măsuri privind circulaţia terenurilor : 
1) Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public sunt terenurile aflate 

în domeniul privat al statului sau al persoanelor private fizice sau juridice pe care 
urmează să se realizeze obiective de interes public ce se realizează din fonduri 
bugetare. 

2) Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul privat al unităţilor 
administrativ teritoriale. Acestea sunt terenurile pe care se vor realiza extinderi şi 
construcţii noi ale unităţilor administrative aflate în subordinea unităţilor 
administrative ale statului. 

3) Terenuri aflate în domeniul privat al oraşului, destinate concesionării. Cea mai 
mare parte a acestora sunt destinate construcţiei de locuinţe, dar şi acelor 
obiective economice care se înscriu în strategia de ansamblu a dezvoltării 
durabile a localităţii.  

4) Terenuri aflate în domeniul privat, destinate schimbului. Aceste schimburi pot fi 
efectuate între persoane private fizice sau juridice, în scopul amplasării unor 
obiective prevăzute prin P.U.G. sau care corespund funcţionalităţii zonei, sau pot 
fi schimburi între domeniul privat al statului şi proprietăţi private, efectuate în 
scopul de a obţine pentru Consiliul Local anumite amplasamente necesare din 
punct de vedere al interesului general, dar care nu fac parte din categoria 
obiectivelor de interes public realizate din fonduri bugetare. 

 

3.15. Concluzii, măsuri în continuare 
 
 Teritoriul municipiului Turda este un tot unitar, în care intravilanul reprezintă 
numai o macrofuncţiune care trăieşte în interdependenţă cu restul teritoriului. 
Această macrofuncţiune, la rândul său, există prin interdependenţa funcţiunilor care 
o alcătuiesc. Orice zonă funcţională există şi se dezvoltă în funcţie de celelalte zone. 
 Legătura între zonele funcţionale se realizează în principal prin reţeaua 
stradală a localităţii. De aceea, priorităţile în ameliorarea şi dezvoltarea acestei reţele 
reprezintă priorităţi absolute în dezvoltarea urbanistică a întregii localităţi. 
 O altă problemă esenţială în dezvoltarea municipiului Turda este asigurarea 
unei dezvoltări durabile, respectiv o evoluţie economică în care atât consumurile cât 
şi reziduurile să fie cât mai reduse. Reducerea poluării poate constitui baza unui 
reviriment demografic pe care organele administrative îl consideră de dorit. 
 Pe de altă parte, menţinerea şi eventual amplificarea zonei de influenţă a 
municipiului Turda va putea fi stimulată prin amplificarea şi mai ales ridicarea calităţii 
serviciilor publice pe care oraşul le oferă în domeniul învăţământului, sănătăţii, 
culturii, comerţului. 
 Având în vedere complexitatea problemelor ridicate de dezvoltarea 
urbanistică a unei localităţi de importanţa municipiului Turda, desfăşurarea în 
continuare a proiectării reprezintă o întreagă gamă de studii de specialitate, planuri 
urbanistice zonale, etc. Dintre acestea , cele mai importante sunt: 

 Studierea traseului ocolitor al drumului naţional DN 1 – E 60, cu implicaţiile 
care apar în fiecare din variantele traseului de autostradă propuse de 
IPTANA Bucureşti. 
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 Realizarea de studii de prefezabilitate pentru stabilirea cu exactitate a 
terenurilor afectate de modernizarea căilor de circulaţie în interiorul 
localităţii. 

 Elaborarea planurilor urbanistice şi de detaliu pentru amenajarea marilor 
zone verzi ce urmează a fi dezvoltate în intravilan: parcul Oprişani, zona 
Durgău – Saline, zona Băi Sărate. 

 Elaborarea de planuri urbanistice de lotizare pentru teritoriile de dezvoltare 
a locuinţelor, nou introduse în intravilan. 

 Studierea aprofundată şi competentă a zonei centrale, pentru delimitarea 
ştiinţifică a zonei de interes istoric şi elaborarea unui plan urbanistic zonal 
care să determine cu precizie condiţiile de construibilitate în această zonă. 

 
 
 
 

 


