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MEMORIU GENERAL 

 
 

CAPITOLUL I - INTRODUCERE 
 

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A P.U.G. 

Denumirea lucrării Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de 

Urbanism – Comuna Ocna Șugatag, Județul Maramureş 

Beneficiar Primăria Comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureş 

Proiectant general S.C. LOGIC PLAN S.RL. S.R.L. 

Număr proiect 4338/20.09.2017 

Specialiști – 

coordonatori Studii de 

fundamentare 

S.C. KAD PROJECT SOLUTIONS S.R.L. – Ing. Ștefan-

Cristian GEORGESCU 

S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L. – Ing. Geolog Mihai-

Alexandru SAMOILĂ 

S.C. LOGIC PLAN S.R.L – Arh. Atestat M.P.C.N. Doina 

BUBULETE 

 S.C. VANDALAY IND S.R.L. – Dr. George CUPCEA 

 S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L.  – Ing. Marina PETRE 

Data elaborării Noiembrie 2018 

 

 

1.2. OBIECTUL P.U.G. 

▪ Solicitări ale temei-program 

Prezenta documentaţie de urbanism a fost inițiată de Primăria Comunei Ocna Șugatag – Județul 

Maramureş, care, prin procedura de achiziție publică, a solicitat Actualizarea Planului Urbanistic 

General și Regulamentul Local de Urbanism pentru Comuna Ocna Șugatag, Județul Maramureş. 

Conform cerințelor achizitorului, care, odată cu semnarea contractului au devenit temă de proiectare, 

prin prezenta lucrare se dorește: 

o Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Ocna Șugatag, rectificarea pe limită 

de proprietate a intravilanului existent, corelarea cu noile dezvoltări realizate prin Planurile 

Urbanistice Zonale, precum și asigurarea extinderii intravilanului, în vederea dezvoltării 

localității; 

o Realizarea studiilor specifice:  

- Studiu de fundamentare Reambularea Topografică; 

- Studiu de fundamentare privind analiza factorilor interesați, anchete sociale; 

- Studiu de fundamentare privind evoluția socio-demografică; 

- Studiu de fundamentare privind activitățile economice; 

- Studiu de fundamentare privind impactul schimbărilor climatice; 

- Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic; 
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- Studiu istoric de delimitare a zonelor protejate și de protecție a monumentelor; 

- Studiu de delimitare a siturilor arheologice și a zonelor lor de protecție; 

- Studiu de fundamentare privind identificarea tipurilor de proprietate; 

- Studiu de fundamentare privind echiparea edilitară; 

- Raport de Mediu; 

- Studiu de gospodărire a apelor. 

o Analiza situației existente – analiza situației topografice și a situației juridice a terenurilor, 

analiza situației geotehnice-hidrogeologice a amplasamentului, evoluția și potențialul de 

dezvoltare ale zonei, ocuparea terenurilor, circulația, analiza de mediu, echiparea edilitară; 

o Realizarea diagnozei; 

o Elaborarea de propuneri și reglementări. 

De asemenea, conform Ghidului privind Metodologia de elaborare și conținutul cadru al 

Planului Urbanistic General, aprobat prin Ordinul nr. 13N/10.03.1999, Planul Urbanistic General 

este principalul instrument de planificare operațională și are caracter director și strategic, dar și de 

reglementare. Astfel scopul P.U.G. este: 

o să stabilească direcțiile, prioritățile și reglementările de amenajare a teritoriului și 

dezvoltare urbanistică a localităților; 

o să asigure utilizarea rațională și echilibrată a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice; 

o să se marcheze și să se precizeze zonele cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundații, 

neomogenități geologice, reducerea vulnerabilității fondului construit existent); 

o să se evidențieze fondul construit valoros și să se precizeze modul de valorificare a acestuia 

în folosul comunei; 

o să se asigure creșterea calității vieții, cu precădere în domeniile locuirii și serviciilor; 

o să se asigure fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică; 

o să se asigure suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire; 

o să se asigure corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiilor; 

De asemenea, obiectivele urmărite prin P.U.G. sunt: 

o optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ și județean; 

o valorificarea potențialului natural, economic și uman; 

o organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație; 

o stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan; 

o stabilirea și delimitarea zonelor construibile; 

o stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire; 

o stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora; 

o modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; 

o evidențierea deținătărilor terenurilor din intravilan; 

o stabilirea obiectivelor de utilitate publică; 

o stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a 

construcțiilor. 
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Studiul de faţă precum şi propunerile de soluţionare a acestor categorii de probleme oferă 

instrumentele de lucru necesare atât elaborării, aprobării cât şi aplicarii prevederilor Planului 

Urbanistic General. 

După avizarea și aprobarea conform legislației în vigoare, P.U.G. și R.L.U. aferent devine act de 

autoritate al administrației publice locale pentru terenul studiat. 

▪ Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local 

În vederea asumării de către autoritatea locală a responsabilității dezvoltării unitare și pe termen 

lung a Comunei Ocna Șugatag, a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ocna 

Șugatag 20014-2020.  

Obiectivele general ale Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ocna Șugatag au fost: 

▪ Extinderea limitei intravilanului localității, deoarece sunt foarte multe solicitări pentru 

construcția de locuințe din fondul cetățenilor în special, dar și construcția de obiective cu alt 

caracter decât locuințe (obiective industriale, comerciale) din fondul societăților comerciale cu 

capital privat; 

▪ Elaborarea unui plan de oferte pentru atragerea investitorilor publici și privați-români sau 

străini; 

▪ Punerea în valoare a obiectivelor turistice; 

▪ Dezvoltarea zonei de agrement; 

▪ Înființarea serviciului local de gospodărie locală; 

▪ Managementul eficient al deșeurilor urbane și industriale; 

▪ Sprijinirea și înființarea unor zone funcționale de producție sau alte activități cu valorificarea 

resurselor locale (ape minerale, cariere de piatră, artizanat); 

▪ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport și comunicații; 

▪ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii culturale; 

▪ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitare; 

▪ Modernizarea și redecorarea zonei centrale a comunei; 

▪ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de mediu; 

▪ Dezvoltarea capacității administrației publice locale de a accesa și implementa proiecte 

europene; 

▪ Realizarea unui serviciu public de informare, consultare a cetățenilor; 

▪ Realizarea de locuințe noi proprietate de stat; 

▪ Asigurarea funcționării optime a serviciilor pentru situații de urgență; 

▪ Organizarea la nivel de comună de cursuri în vederea pregătirii și calificării în meserii specifice 

exploatării și industrializării resurselor locale; 

▪ Sprijinirea ansamblurilor folclorice de pe raza comunei; 

▪ Refacerea unor centre de practicare a meșteșugurilor artistice printr-un program de identificare 

a micilor meseriași și îndrumarea lor pentru înființarea de microfirme și asociații familiale; 

▪ Instituirea unui program de colaborare cu bătrânii satului, de identificare a unor obiecte de cult, 

costume populare, unelte agricole și meșteșugărești vechi pentru pregătirea unor colecții 

muzeale capabile să conserve peste ani identitatea culturală a comunei; 
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▪ Organizarea de acțiuni de consultanță și orientare în carieră (în cadrul serviciilor sociale prin 

legătură cu AJOFM și agenții economici); 

▪ Sprijinirea creării de noi IMM-uri prin facilitarea unor condiții de concesiune și închiriere a 

terenurilor proprietatea Statului Român; 

▪ Parteneriatul cu cetățenii ca mod de acțiune socială; 

▪ Asigurarea transparenței actului decizional pentru încurajarea participării cetățenilor la 

dezvoltarea politicilor și la susținerea deciziilor locale; 

▪ Dezvoltarea capacității administrative. Aceasta are scopul de a promova și susține crearea la 

nivel local a unei administrații publice care să devină un important factor de competitivitate, 

dezvoltare, progres și coeziune; 

▪ Înființarea unui incubator de afaceri în domeniul agroturismului; 

▪ Realizarea unor pliante în imagini; 

▪ Publicarea unei scurte monografii a comunei; 

▪ Dezvoltarea economiei rurale prin înființarea grupurilor producătorilor și a asociațiilor 

agricole; 

▪ Organizarea unor simpozioane, seminarii cu specialiștii în domeniu, cu participarea a cât mai 

mulți cetățeni; 

▪ Crearea unui suport informatic de amenajare a teritoriului; 

▪ Amenajarea unor structuri expoziționale sau muzeale în scopul promovării tradițiilor locale; 

▪ Realizarea unei rețele de comunicare pe calculator între toate instituțiile din comună: primărie, 

școli, post de poliție etc.; 

▪ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele aflate în dificultate; 

▪ Sprijinirea de integrare a comunității de romi locale în viața socială și sfera serviciilor. 

Pentru atingerea obiectivelor generale, au fost propuse următoarele proiecte pentru perioada 

2014-2020: 

▪ Extinderea canalizării menajere a localității Ocna Șugatag; 

▪ Modernizare străzi în localitatea Ocna Șugatag; 

▪ Modernizarea rețelei electrice; 

▪ Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere agricole; 

▪ Extinderea și modernizare Grup Școlar din localitatea Ocna Șugatag; 

▪ Construirea unui Centru medical modern; 

▪ Construirea unui bloc ANL, 20 apartamente, în localitatea Ocna Șugatag; 

▪ Dotarea Serviciului de gospodărire locală cu utilaje; 

▪ Iluminat public, asfaltări drumuri, canalizare în zona carterului de locuințe pentru tineri; 

▪ Reabilitare, modernizare și dotare Cămine culturale; 

▪ Amenajare spații verzi și alei pietonale în centrul civic; 

▪ Construirea unui nou sediu administrativ; 

▪ Reabilitarea Dispensarului uman; 

▪ Aei pietonale, spații verzi și iluminat ambiental din centrul civic până în zona stațiunii; 

▪ Realizare drum acces și parcări Sală de sport Ocna Șugatag; 

▪ Reabilitare și modernizarea târgului de animale; 
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▪ Modernizarea sistemului rutier prin implementare sistemelor video, a mijloacelor de 

semnalizare luminoase și a indicatoarelor stradale. 

▪ Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare 

Planul Urbanistic General al Comunei Ocna Șugatag, proiect nr. 8422-90, elaborat de către I.P.J. 

Maramureș Baia Mare în anul 1990 și aprobat cu Hotărârea de Consiliu Local al Comunei Ocna 

Șugatag. Având în vedere că perioada de valabilitate a documentației de urbanism P.U.G. pentru 

Comuna Ocna Șugatag a expirat, este necesară actualizarea acesteia, cu o analiză detaliată în prealabil, 

a situației existente din teren.  

În afară de Planul Urbanistic General, pe teritoriul Comunei Ocna Șugatag, au mai fost elaborate 

alte 2 documentații de urbanism de tip P.U.Z. și 4 documentație de urbanism de tip P.U.D: 
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Tabel 1 – Lista Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu realizate în perioada 1990-2018, în Comuna Ocna Șugatag 

Nr. 

crt 

Inițiator Denumire proiect Amplasament Aviz Favorabil 

Consiliu Județean 

Maramureş 

H.C.L.  al 

Comunei Ocna 

Șugatag 

1. PRIMĂRIA 

OCNA ȘUGATAG  

PLAN URBANISTIC ZONAL - Lotizare pentru 

construire locuințe pe terenuri atribuite tinerilor conform 

Legii 15/2003 și 646/2002  

Comuna Ocna Șugatag, sat 

Ocna Șugatag 

Aviz nr. 6 din 22.03.2005 H.C.L. nr. 8 din 

31.03.2005 

2. S.C. STÎNA S.R.L. PLAN URBANISTIC ZONAL – pentru obiectivul Zonă 

cu unități turistice 

Comuna Ocna Șugatag, sat 

Ocna Șugatag 

Aviz nr. 6 din 23.02.2006 H.C.L. nr. 9 din 

09.03.2006 

3. BÎRLE 

GHEORGHE 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – Complex hotelier Comuna Ocna Șugatag, sat 

Ocna Șugatag 

Aviz nr. 34 din 07.10.2005 H.C.L. nr. 10 din 

09.03.2006 

4. ASOCIAȚIA 

UMANITARĂ 

“KRIEGSKINDER

NOTIHLFE” 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – “Complex cu 

case de tip familial, pentru protecția copilului”, în Ocna 

Șugatag 

Comuna Ocna Șugatag, sat 

Ocna Șugatag 

  H.C.L. nr. 24 din 

15.09.2000 

5. CONSILIUL 

LOCAL OCNA 

ȘUGATAG 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU -  Parcelare în 

Zona Dumbrava din Comuna Ocna Șugatag 
Comuna Ocna Șugatag, sat 

Ocna Șugatag 

  

6. DANCI VASILE – 

preot paroh la 

Parohia Ortodoxă 

Română sat 

Șugatag 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – Biserică 

Ortodoxă Română 

Comuna Ocna Șugatag, sat 

Șugatag 

Aviz nr. 23 din 13.07.1999 H.C.L. nr. 25 din 

20.07.1999 

7. S.C. BENIMELA 

PROD S.R.L. 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU  - Construire stație 

de distribuție a carburanților și casă de vacanță 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Ocna Șugatag, sat 

Ocna Șugatag 

Aviz nr. 14 din 05.04.2012 H.C.L. nr. 50 din 

19.04.2012 
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Totodată, conform solicitărilor Primăriei Comunei Ocna Șugatag, Planul Urbanistic General 

aflat în vigoare, va fi modificat prin extinderea intravilanului în vederea introducerii unor terenuri 

ce vor contribui la dezvoltarea viitoare a localității, dar în mod special pentru a-l rectifica pe limită 

de proprietate.  

 

1.1. SURSE DOCUMENTARE 

▪ Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G. 

o Planul de Amenajare a Teritoriului Național – elaborator I.N.C.D. URBAN PROIECT: 

- Secțiunea I  - Rețele de transport: aprobată cu Legea 363/21.09.2006; 

- Secțiunea II – Apa: aprobată cu Legea 171/24.11.1997; 

- Secțiunea III – Zone protejate: aprobată cu Legea nr. 5/6.03.2000; 

- Secțiunea IV – Rețeaua de localități: aprobată cu Legea nr. 351/6.07.2001 cu 

completările și modificările ulterioare; 

- Secțiunea V –Zone de risc natural: aprobată cu Legea nr. 575/22.10.2001; 

- Secțiunea VI –Zone cu resurse turistice: aprobată cu Legea nr. 190/26.05.2009 

pentru aprobarea O.U.G. nr. 142/2008; 

o Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – România policentrică 2035 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

o Strategia națională privind schimbările climatice și o creștere economică verde, cu emisii 

reduse de carbon 2013-2020, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013; 

o Master Planul General de Transport al României – Guvernul României, Ministerul 

Transporturilor; 

o “Ghid de investiții pentru proiecte de apă și de apă uzată pentru perioada 2014-2020”, 

elaborat de World Bank Group pentru toate județele României; 

o Strategia de Dezvoltare a Rețelei “Natura 2000 Maramureș” pentru perioada 2016-2020; 

o Coridoare ecologice pentru habitate și specii în România, proiect nr. 6323/14.09.2015, 

promotor proiect Universitatea Transilvania din Brașov, finanțat prin Mecanismul Financiar 

al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014; 

o Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Județul Maramureș, proiect nr. 6671 din 

14.11.2008, elaborator Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Geografie – Centrul de 

Geografie Regională; 

o Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – Munții Gutinului, proiect nr. 177/2005, 

elaborator I.N.C.D. URBAN PROIECT; 

o Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – Trasnsilvania de Nord 2020; 

o Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 2014-2020; 

o Monografia județului Maramureş; 

o ”Master Plan Județul Maramureș – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în Județul Maramureș pentru perioada 2014-2043”, elaborat de Vital – Compania de 

apă și canalizare; 

o Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureş;  
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o Planul Urbanistic General al Comunei Ocna Șugatag, proiect nr. 8422-90, elaborat de către 

I.P.J. Maramureș Baia Mare în anul 1990 și aprobat cu Hotărârea de Consiliu Local al 

Comunei Ocna Șugatag; 

o Delimitarea zonelor expuse la risc în Comuna Ocna Șugatag, proiect nr. 8422-2000, elaborat 

de Societatea de studii și proiectare “ARIS” S.A. Baia Mare – Colectivul Geotehnic; 

o Studiu istoric din punct de vedere urbanistic al Comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș, 

mai 2016, elaborat de S.C. VANDALAY IND S.R.L., Cluj; 

o Studiu de fundamentare pentru atestarea unui areal al Comunei Ocna Șugatag ca Stațiune 

climatică, elaborat de Institutul Național de cercetare – Dezvoltare în turism, iulie 2016; 

o Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic “Excelență în turism – Ocna Șugatag (ETOS) – 

Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în stațiunea turistică și balneo-climatică 

Ocna Șugatag, proiect nr. 20/155/1657/2016, elaborator GO PLAN PERFORMANCE 

S.R.L.; 

o Proiect Nr. 1.787 din 2011, Alimentarea cu apă în localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag; 

o Proiect Nr. 1788 din 2011, Colectarea și epurarea apei uzate menajere din localitatea Breb, 

Comuna Ocna Șugatag; 

o Proiect Nr. 2 din 2016, Finalizarea extinderii canalizării din Ocna Șugatag, Județul 

Maramureș (acoperirea gradului de 95% a populației); 

o Proiect din 2016, Alimentarea cu apă în localitatea Ocna Șugatag, Comuna Ocna Șugatag. 

▪ Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 

o Studiu de fundamentare Reambularea Topografică; 

o Studiu de fundamentare privind analiza factorilor interesați, anchete sociale; 

o Studiu de fundamentare privind evoluția socio-demografică; 

o Studiu de fundamentare privind activitățile economice; 

o Studiu de fundamentare privind impactul schimbărilor climatice; 

o Studiu de fundamentare geotehnic și hidrologic; 

o Studiu istoric de delimitare a zonelor protejate și de protecție a monumentelor; 

o Studiu de delimitare a siturilor arheologice și a zonelor lor de protecție; 

o Studiu de fundamentare privind identificarea tipurilor de proprietate; 

o Studiu de fundamentare privind echiparea edilitară; 

o Raport de Mediu; 

o Documentație de gospodărire a apelor. 

▪ Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale 

În vederea realizării analizei evoluției socio-demografice, au fost consultate date statistice puse 

la dispoziția populației de instituțiile publice, online sau furnizate prin adrese oficiale. Indicatorii 

utilizați și sursele care au fost consultate pentru obținerea datelor în baza cărora au fost construiți 

indicatorii sunt următoarele: 

▪ Institutul Național de Statistică – www.insse.ro:  

o Numărul populației cu domiciliul în Județul Maramureș, respectiv în Comuna 

Ocna Șugatag în perioada 1992-2016; 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
25 / 204  

o Numărul populației din Județul Maramureș și din Comuna Ocna Șugatag, pe 

categorii de vârstă la nivelul anului 2015; 

o Numărul persoanelor decedate la nivelul Județului Maramureș, respectiv la 

nivelul Comunei Ocna Șugatag în ultimii 5 ani; 

o Numărul persoanelor născute la nivelul Județului Maramureș, respectiv la 

nivelul Comunei Ocna Șugatag în ultimii 5 ani; 

o Soldul migrator la nivelul Județului Maramureș, respectiv la nivelul Comunei 

Ocna Șugatag în ultimii 5 ani. 

▪ Adresă Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, Comuna Ocna Șugatag, Județul Maramureș:  

o Numărul de elevi înscriși în anii școlari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016 în Școala  Breb, Școala Sat Șugatag, Grădinița Hoteni și 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

o Numărul absovenților din ciclul primar și gimnazial în anii școlari 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 în Școala  Breb, Școala Sat 

Șugatag, Grădinița Hoteni și Liceul Tehnologic Ocna Șugatag; 

o Numărul absolvenților la examenul de capacitate în anii școlari 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 în Școala  Breb, Școala Sat 

Șugatag, Grădinița Hoteni și Liceul Tehnologic Ocna Șugatag; 

o Numărul elevilor orfani sau care provin din familii monoparentale; 

o Rata abandonului școlar pe niveluri de învățământ; 

o Lista programelor sociale de sprijin pentru elevi, inclusiv pentru elevii provenind 

din grupuri socio-economice dezavantajate; 

o Gradul de dotare al unităților școlare; 

o Gradul de dotare al unităților școlare și necesități pentru următorii 10 ani. 

▪ Atlasul zonelor rurale marginalizate:  

o UAT-urile rurale cu procente peste 20% de populație romă; 

o UAT-urile rurale cu procente sub 20% de populație romă. 

De asemenea, pentru analiza economică au fost utilizate o serie de indicatori disponibili pe 

site-ul www. listafirme.ro: 

▪ Statistici economice – 2011-2016: 

o PIB județ; 

o Investiții nete din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel 

de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de persoane ocupate; 

o Investiții brute în bunuri corporale din unitățile locale, pe activități ale economiei 

naționale la nivel de secțiune CAEN Rev.1, clase de mărime după numărul de 

salariați; 

o Cifra de afaceri din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel 

de secțiune CAEN Rev.2, clase de mărime după numărul de persoane ocupate, 

macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe, prețuri curente; 
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o Personalul din unitățile locale, pe activități ale economiei naționale la nivel de 

secțiune CAEN Rev.2. 

▪ www. listafirme.ro: 

o Număr firme la nivelul Județului Maramureș în perioada 2011-2016; 

o Număr firme pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2015 la nivelul Județului 

Maramureș; 

o Număr firme la nivelul Comunei Ocna Șugatag în perioada 2011-2016; 

o Număr firme pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2016 la nivelul Comunei Ocna 

Șugatag; 

o Cifră de afaceri la nivelul Județului Maramureș în perioada 2011-2016; 

o Cifră de afaceri pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2016 la nivelul Județului 

Maramureș; 

o Cifră de afaceri la nivelul Comunei Ocna Șugatag în perioada 2011-2016; 

o Cifră de afaceri pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2016 la nivelul Comunei Ocna 

Șugatag; 

o Profit net total la nivelul Județului Maramureș în perioada 2011-2016; 

o Profit net total pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2016 la nivelul Județului 

Maramureș; 

o Profit net total la nivelul Comunei Ocna Șugatag în perioada 2011-2016; 

o Profit net total pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2016 la nivelul Comunei Ocna 

Șugatag; 

o Număr angajați la nivelul Județului Maramureș în perioada 2011-2016; 

o Număr angajați pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2016 la nivelul Județului 

Maramureș; 

o Număr angajați la nivelul Comunei Ocna Șugatag în perioada 2011-2016; 

o Număr angajați pe domenii CAEN Rev. 2 în anul 2016 la nivelul Comunei Ocna 

Șugatag; 

o Localizarea spațială a concentrărilor de firme, cifră mare de afaceri, număr mare 

de salariți, profit net total cu valoare mare la nivelul Județului Maramureș; 

o Localizarea spațială a concentrărilor de firme, cifră mare de afaceri, număr mare 

de salariți, profit net total cu valoare mare la nivelul Comunei Ocna Șugatag. 

Pentru analiza schimbărilor climatice au fost utilizate următoarele date: 

o Date Administrația Națională de Meteorologie – temperatura medie în perioada 

2010-201, precipitațiile din perioada 2010-2015, abaterile temperaturilor față de 

perioada de referință 1961-1990, respectiv 1981-2010 și abaterile precipitațiilor 

față de perioada de referință 1961-1990, respectiv 1981-2010; 

o Busuioc, A., Caian., M., Bojariu, R., Boroneanț, C., Cheval, S., Baciu, M., 

Dumitrescu, A., Scenarii de schimbare a regimului climatic în România pe 

perioada 2001-2030, Administrația Națională de Meteorologie. 
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Și nu în ultimul rând, pentru identificarea tipurilor de proprietate au fost utilizate 

următoarele date de intrare: 

▪ Inventarul domeniului de interes local cuprinzând: 

o Hotărâre Nr. 6 din 02.02.2016 privind aprobarea modificării și completării 

inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Ocna Șugatag, 

Județul Maramureș, aprobat prin H.C.L. nr. 18/2003; 

o Anexa Nr. 1 la Hotărârea Nr. 6 din 02.02.2016, însușită de Consiliul local; 

▪ Cadastre și titluri de proprietate cuprinzând :   

o planurile de amplasament și delimitare a corpului de proprietate; 

o planuri de situație; 

o ridicări topografice; 

o titluri de proprietate. 

▪ Alte acte și documente oficiale 

o Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în Romania. 

▪ Bibliografie 

Cărți, articole, studii: 

o Baboș, A.: Tracing a Sacred Building Tradition - Wooden Churches, Carpenters 

and Founders in Maramureș until the turn of the 18th Century, Department of 

Architectural History, Lund University, Editura DigitalPrint AB in Norrköping, 

Suedia, 2004; 

o Baciu, N.: Dinamica și tipologia peisajului, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 2014; 

o Bădescu, I.; Cucu-Oancea,O.: Dicționar de sociologie rurală, Editura MICA 

VALAHIE, București, 2011; 

o Bârcă, A.: The wooden architecture of MARAMURES, Editura HUMANITAS, 

București, 1997; 

o Bernea, E.: Civilizația românească sătească, Editura Vremea, București, 2006; 

o Bernea, E.: Maramureșul: țară românească, Editura Predania, 2012; 

o Bold, I.; Matei, M.; Săbădeanu, P.: Sistematizarea rurală, Editura tehnică, 

București, 1974; 

o Borteș, P.: Gazeta Ilustrată, Nr. 9-10, Cluj, 1939; 

o Buterez, C.: Altasul Căilor de comunicații, 1897; 

o Brie, M,: Ethical Identity in Transylvania (second half of the XIX - early XX 

century). Methodological points of view, Istoriografie şi politică în estul şi vestul 

spaţiului românesc, Editura Cartdidact/Editura Universităţii din Oradea, 

Chişinău/Oradea, 2009, pp. 176-186; 

o Cavruc, V.; Chiricescu, A.: Sarea, Timpul și Omul, Editura Angustia, Sfîntu 

Gheorghe, 2006; 
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o Chiricescu, A.: Civilizația tradițională a sării în estul Transilvaniei: raport de 

cercetare, Editura Angustia, Sfîntu Gheorghe, 2013; 

o Condor, D.: Aspecte demografice în fostul Comitat Maramureș în perioada 1849 

– 1918, Memoria Ethnologica, Nr. 11-13, 2004; 

o Corniță, C.: Țara Maramureșului. Coordonate geografice și istorice, Buletin 

Științific, Fascicula Filosofie, Seria A, Vol. XIX, 2010; 

o Cucu, V.: Geografia populației și așezărilor omenești, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1974; 

o Cucu, V.: Geografia populației și așezărilor umane, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1981; 

o Curinschi – Vorona, G.: Istoria arhitecturii în România – Arhitectura populară, 

sursele sale îndepărtate, rolul ei de stimul permanent al dezvoltării arhitecturii 

culte;pp.49-69, Editura Tehnică; 

o Dugheanu, E.: Din istoria unitățăților de măsură și a etaloanelor. Echivalența 

dintre unitățile de măsură arhaice și unitățile lungimii și ariei utilizate în 

România; METROLOGIE, Vol. LIII, Nr. 1-4; București, 2006; 

o Filitti, C.I.: Vechea organizare administrative a Principatelor Române, 

Imprimeriile E.Marvan, București, 1935; 

o Fulea, M.: Coordonate economice și socio-demografice ale satului românesc în 

tranziție, Editura Academiei Române, București, 1996; 

o Ghinea, D.: Localitățile din România. Dicționar, Editura Enciclopedică, 

București, 2000; 

o Iacob, G.: Țara Maramureșului – Străveche vatră românească de locuire, 

cultură și civilizație, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Nr. 

11-12, 1991-1992; 

o Ilieș, A. et al.: The patrimony of wooden churches, built between 1531 and 2015, 

in the Land of Maramureș, România, Jurnal of Maps, Vol. 12, Nr. S1, 597-602, 

2016; 

o Iorga, N.: Constatări istorice cu privier la Viața agrară a românilor, Atelierele 

grafice SOCEC&Comp., București, 1908; 

o Kacsó, C.: Repertoriul Arheologic al Județului Maramureș, Volumul I, Editura 

EUROTIP, Baia Mare, 2011; 

o Martinovici, C.; Istrati, N.: Dicționarul Transilvaniei și celorlalte ținuturi 

alipite, Institutul de arte grafice “Ardealul”, 1921; 

o Meruțiu, V.: Județele din Ardeal și din Maramureș până în Banat. EVOLUȚIA 

TERITORIALĂ, din “Lucrările Inst. De Geografie al Univ. din Cluj”, Vol. V; 

Institutul de Arte Grafice “Ardealul”, Cluj, 1929; 

o Negoescu, C.: ARDEALUL NOSTRU – Transilvania, Banat, Crișana, 

Maramureș – din punct de vedere geografic, economic administrativ și mai ales 

financiar, Tipografia Gutenberg, Joseph Gobl, București, 1919; 

o Popa, R.: Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea, Editura Academiei 

Republicii Socialiste România, 1970; 
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o Satul ca peisaj cultural, Revista URBANISMUL, Nr.2, publicată prin Registrul 

Urbaniștilor din România, 2009; 

o Săgeată, R.: Deciziile politico-administrative și organizarea teritoriului, Editura 

Universității Naționale de Apărare “Carol I”, București, 2006; 

o Sfințescu, C.: URBANISTICA GENERALA, Estetica, Revista URBANISMUL, 

Nr. 9-10, publicată prin Institutul Urbanistic al României, pp. 537-587, 

București, 1933; 

o Stahl, H.,H.: Contribuții la studiul satelor devălmașe românești – Structura 

internă a satelor devălmașe libere, Vol. II, Editura Academiei Republicii 

Populare Romîne, 1959; 

o Stan, A.: Devenirea peisajului, Editura universitară Ion Mincu, București, 2012; 

o Surdu, V.: Introducere în geografia spațiului rural, Presa universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca, 2002; 

o Ștef, D.: Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș, Editura 

Ethnologica, seria Cultura Tradițională, Baia Mare, 2016; disponibil online în 

15.07.2018 

[https://ro.wikisource.org/wiki/Dic%C8%9Bionar_etimologic_al_localit%C4%

83%C8%9Bilor_din_jude%C8%9Bul_Maramure%C8%99_/Localit%C4%83

%C8%9Bi_din_jude%C8%9Bul_Maramure%C8%99]; 

o Timár, G. et al.: The map sheets of the Second Military Surveyand their 

georeferenced version, Arcanum, Budapesta, 2006; 

o Timár, G.; Biszak, S.; Székely, B.; Molnár, G.: Digitized Maps of the Habsburg 

Military Surveys – Overview of the Project of ARCANUM Ltd. (Hungary), 

Preservation in Digital Cartography, M. Jobst, Berlin, 2011; 

o Tofan, G.-B.; Păcurar, B.-N. și Niță, A.: THE NATIONAL STRUCTURE OF 

MARAMUREŞ COUNTY AT THE 20TH OCTOBER 2011 CENSUS, Analele 

Universității din Oradea, Seria Geografie, Nr. 2/2015, pp. 177-185, Oradea, 

2015; 

o Recensământul general al populațiunei din 1930, Cifrele preliminare ale 

Recensământului General din 1930, București, 1931; 

o Geografia peisajului, note de curs; 

o GHID DE ARHITECTURĂ pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural ȚARA MARAMUREȘULUI, realizat cu sprijinul Ordinul Arhitecților din 

România, 2017; 

o Ecologia și planificarea peisajului, note de curs 

o Ghid privind implicațiile convenției europene a peisajului asupra amenajării 

teritoriului și urbanismului, URBANPROIECT, București, 2002; 

o Metodologie de punere în siguranță și refacere a unei zone urbane cu valoare 

ambientală, PRODOMUS S.A., București, 2002; 

o MARAMUREȘ  - Monografie, Județele Patriei, Editura SPORT-TURISM, 

București, 1980; 

o Strategia de dezvoltare locală a comunei Ocna Șugatag 2014-2020;  
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o Studiu privind dezvoltarea economică locală a județului Maramureș, Consiliul 

Județean Maramureș; 

o Tablou de regruparea comunelor rurale întocmit conform Legii pentru 

modificarea unor dispozițiuni din Legea pentru Organizarea Administrațiunii 

Locale (publicată în Monitorul Oficial Nr. 161 din 15 iulie 1931), Monitorul 

Oficial și Imprimeria Statului, București, 1931; 

Site-uri web: 

o http://www.ocpivl.ro/?page_id=16 

o http://mapire.eu; 

o http://www.geo-spatial.org; 

o http://www.marasilva.ro 

o https://ro.wikisource.org/wiki/Dicționar_etimologic_al_localităților_din_județu

l_Maramureș_/Localități_din_județul_Maramureș 

o https://relevee.uauim.ro/. 

▪ Proiecte de investiţii elaborate în domeniu ce privesc dezvoltarea localităţilor componente 

Comunei Ocna Șugatag 

Primăria Ocna Șugatag este membră a GAL Mara Gutâi, grup de acțiune locală – LEADER -, 

prin intermediul căruia a atras 3 proiecte cu fonduri externe nerambursabile. De asemenea, Primăria 

Ocna Șugatag este membră în Asociația Microregiunea de Dezvoltare a Turismului Munții Gutâi 

(AMDTMG), care a fost înființată în anul 2004, având ca scop dezvoltarea și promovarea turismului 

(atât estival, cât și de iarnă) și dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană cuprinsă între 

depresiunile Maramureșului, Baia Mare și Lăpușului. 

Cele mai importante proiecte derulate până în prezent în teritoriul intravilan al Comunei Ocna 

Șugatag au fost: 

o Proiect Nr. 1.787 din 2011, Alimentarea cu apă în localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag; 

o Proiect Nr. 1788 din 2011, Colectarea și epurarea apei uzate menajere din localitatea Breb, 

Comuna Ocna Șugatag; 

o Proiect Nr. 2 din 2016, Finalizarea extinderii canalizării din Ocna Șugatag, Județul 

Maramureș (acoperirea gradului de 95% a populației); 

o Proiect din 2016, Alimentarea cu apă în localitatea Ocna Șugatag, Comuna Ocna Șugatag. 

De asemenea, în derulare sunt și alte proiecte, precum: 

o ETOS “Excelență în Turism – Ocna Șugatag – din fonduri europene, prin Programul 

Operațional Regional: dezvoltarea infrastructurii pentru creșterea potențialului turistic al 

stațiunii, dezvoltarea și modernizarea iluminatului public pe toate străzile din perimetrul 

stațiunii și în zona spațiilor verzi de agrement, asfaltarea a 27 de străzi, realizarea a 4 

kilometri de piste de bicilete, realizarea a 2 kilometri de pistă de alergarea, realizarea unui 

spațiu Wi-Fi în zona Pieței 1 Decembrie etc.; 

o Extinderea Liceului Tehnologic Ocna Șugatag, finanțare din Programul Național de 

Dezvoltare Locală (PNDL); 
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o Reabilitare a căminelor culturale în toate cele 4 sate ale comunei: Ocna Șugatag, Hoteni, 

Breb și Sat Șugatag, finanțare a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR); 

o Realizarea unui teren sintetic de fotbal în Sat Șugatag, finanțare a Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale (AFIR), prin GAL Mara-Gutâi; 

o Modernizare Drum Pe Zăpoare în satul Breb, din fonduri existente la bugetul local; 

o Construirea a 4 porți maramureșeme la intrarea în fiecare sat al comunei, din fonduri 

existente la bugetul local; 

o Asfaltarea străzilor aflate în afara arealului balnear din Ocna Șugatag, finanțare de 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

▪ Suport topografic al P.U.G. 

Prezentul Plan Urbanistic General a fost elaborat pe suportul topografic actualizat, întocmit de 

S.C. KAD PROJECT SOLUTIONS S.R.L. – Ing. Ștefan-Cristian GEORGESCU. 

Reambularea topografică ce a constituit baza P.U.G.-ului, a fost realizată prin georeferențierea 

planurilor cadastrale, a planurilor parcelare și a ortofotoplanului, informații deținute de Primăria 

Comunei Ocna Șugatag și furnizate de către O.J.C.P.I. Maramureş, cât și prin vizite pe teren, în 

vederea actualizării acestor planuri. De asemenea, au fost luate incluse și cadastrele existente în 

baza de date eterra a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

▪ Informații furnizate de Instituții Publice 

Pe lângă informațiile publice existente pe site-urile oficiale ale instituțiilor publice, în urma 

solicitărilor adresate către și de către Primăria Comunei Ocna Șugatag, au fost furnizate următoarele 

adrese: 

- Compania Națională de Căi Ferate “CFR” – S.A. București – Sucursala Regională de 

Căi Ferate Cluj, prin adresa nr. 43/A/63/02.02.2018, a transmis că Sucursala de Căi Ferate 

Cluj nu are în întreținere linie de cale ferată în zona comunei Ocna Șugatag. Totodată, 

Sucursala de Căi Ferate Cluj a transmis că nu există în prezent și nici în perspectivă un 

proiect pentru construirea unei linii de cale ferată în aria Comunei Ocna Șugatag; 

- Primăria Comunei Ocna Șugatag, prin adresa nr. 314 din 25.01.2018, a pus la dispoziția 

elaboratorului P.U.G. lista tuturor concesionarilor / administratorilor infrastructurii de pe 

raza administrativă a comunei; 

- Primăria Comunei Ocna Șugatag a transmis informații cu privire la deșeurile colectate 

din comună, după cum urmează: 

o Cantitatea colectată de deșeuri menajere și asimilabile (kilograme); 

o Cantitatea valorificată de deșeuri menajere și asimilabile (kilograme); 

o Zona de colectare a deșeurilor – proprietăți care au contract pentru colectarea 

deșeurilor; 

- Agenția Națională pentru Resurse Minerale – Direcția Generală Gestionare, evaluare 

și concesionare resurse/rezerve minerale integrare europeană, prin adresa nr. 302085 

din 11.10.2017, a transmis că, în conformitate cu baza de date a ANRM, pe teritoriul UAT 
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Ocna Șugatag nu sunt emise licențe de explorare sau exploatare a substanțelor minerale 

utile. De asemenea, prin aceeași adresă, ANRM a transmis că în limitele UAT Ocna Șugatag 

nu au fost emise acorduri de concesiune petrolieră. 

- Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, prin adresa nr. 972 din 06.10.2017, a transmis 

următoarele informații: 

o Numărul elevilor înscriși în fiecare an, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial 

și liceal, pe sexe și vârste, pentru perioada 2012-2016; 

o Numărul absolvenților examenului de capacitate și bacalaureat pentru perioada 

2012-2016; 

o Numărul elevilor orfani sau care provin din familii monoparentale pentru perioada 

2012-2016; 

o Rata abandonului școlar pe niveluri de învățământ; 

o Lista programelor sociale de sprijin pentru elevi, inclusiv pentru elevii provenind 

din grupuri socio-economice dezavantaje; 

o Numărul elevilor provenind din grupuri socio-economice dezavantajate aflați în 

situație de risc de părăsire a educației; 

o Gradul de dotare al unităților școlare; 

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a furnizat următoarele informații: 

o Planuri cadastrale 1:5.000; 

o Planuri cadastrale 1:10.000; 

o Ortofotoplanul Comunei Ocna Șugatag; 

o Limita Unității Administrativ Teritoriale a Comunei Ocna Șugatag; 

o Limita intravilanelor sa 

- Ministerul Afacerilor Interne – Direția Generală Logistică, prin adresa nr. 4.289.323 din 

29.11.2017, a transmis terenurile deținute pe raza teritoriului administrativ al Comunei Ocna 

Șugatag. 

- Ministerul Apărării Naționale – Statul Major General, prin adresa nr. DT.6354 din 

06.10.2017, a transmis faptul că nu deține terenuri, construcții sau instalații pe teritoriul 

administrativ al Comunei Ocna Șugatag. 

- Consiliul Județean Maramureş – Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, prin 

adresa nr. 8912/2225 din 05.10.2017, au furnizat următoarele informații: 

o Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Maramureș; 

o Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Munții Gutâi; 

o Strategia de dezvoltare a Rețelei “Natura 2000 Maramureș”; 

o Coridoare ecologice din zonă – respectiv coridorul ecologic Cavnic; 

o Planuri Urbanistice Generale ale U.A.T.-urilor învecinate. 

- S.C. Telekom Romania Communications S.A., prin adresa nr. 78 din 06.02.2018 a 

furnizat rețelele de telecomunicații deținute și întreținute; 
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- C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Cluj, prin adresa nr. 3416 din 

05.04.2018 a transmis că nu deține în gestiunea sa instalații electrice de transport al energiei 

electrice pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale Teritoriale a comunei Ocna Șugatag. 

De asemenea, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nu are prinse în Planul de Dezvoltare lucrări 

în zona mai sus menționată. 

▪ Cadrul legal 

Prezentul Plan Urbanistic General are la bază Ordinul 13N / 10.03.1999 pentru aprobarea 

Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General, 

precum și următoarele legi modificate şi completate ulterior: 

➢ Acte normative în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului: 

o Legea 350 din 6.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările și completările ulterioare;  

o Ordinul MDRAP 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism; 

o Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național: 

- Secțiunea I  - Căi de comunicație: Legea 363/21.09.2006; 

- Secțiunea II – Apa: Legea 171/4.11.1997; 

- Secțiunea III – Zone protejate: Legea nr. 5/6.03.2000; 

- Secțiunea IV – Rețeaua de localități: Legea nr. 351/6.07.2001 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Secțiunea V – Zone de risc natural: Legea nr. 575/22.10.2001; 

- Secțiunea VI – Zone cu resurse turistice: Legea nr. 190/26.05.2009 pentru aprobarea 

O.U.G. nr. 142/2008; 

o Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare  a 

teritoriului și de urbanism; 

o Hotârârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 

pentru zonele cu riscuri naturale; 

o Ordinul nr. 34/N/7.11.1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor 

de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru 

autorizarea executării construcţiilor; 

o Legea nr. 315 din 28.06.2004 privind dezvoltarea regională a României cu toate 

modificările și completările ulterioare; 

o Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. 
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➢ Acte normative în domenii conexe – Construcții: 

o Legea nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin 

Ordinul M.T.C.T. nr.1.403/26/2008; 

o Ordinul M.D.R.L. nr. 839 din 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;  

o Legea nr. 114 din 11.10.1996 a locuinței, cu modificările și completările ulterioare; 

o Ordinul M.D.R.A.P. nr.189 din 12.02.2013 pentru adaptarea reglementării tehnice 

”Normativ privind adoptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale 

persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-revizuire NP 051/2000 ” 

o Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o Legea nr. 153 din 05.06.2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale 

a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare; 

o Legea nr. 448 din 06.12.2013 privind performanța energetică a clădirilor, cu completările și 

modificările ulterioare; 

o H.G. nr.1.739 din 06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care 

se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

o H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun 

avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

o Legea nr. 321 din 14.04.2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, cu 

completările și modificările ulterioare; 

o Codul Civil, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505/15.07.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o Legea nr. 185 din 25.06.2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, 

cu modificările și completările ulterioare. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Cadastru: 

➢ Legea nr. 18 din 19.02.1991 a fondului funciar, republicată în Monitorul Oficial, Partea I  

nr. 1 din 05.01.1998, cu completările și modificările ulterioare; 

o Legea nr. 7 din 13.03.1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 

24.09.2015,  a cadastrului şi a publicității imobiliare, republicată, cu completările și 

modificările ulterioare; 

o Legea nr. 227 din 31.03.2006 privind amplasarea și dimensionarea zonelor de protecție 

adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare; 

o O.U.G. nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Patrimoniu și peisaj: 

➢ legea nr. 451 din 08.07.2002 pentru ractificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată 

la Florența la 20.10.2000; 
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➢ Legea nr. 422 din 18.07.2001, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 

20.11.2006, privind protejarea monumentelor istorice, cu completările și modificările 

ulterioare;   

➢ Ordin nr. 2260 din 18.04.2008, privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice; 

➢ Legea 378 din 2001, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu 

completările și modificările ulterioare. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Turism: 

o O.G. nr. 58 din 21.08.1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism  în 

România; 

o Ordinul Ministerului Economiei nr. 65 din 10.06.2013 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică 

cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Mediu: 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 1.076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 

de mediu pentru planuri şi programe, cu completările și modificările ulterioare; 

o Hotărârea Guvernului nr. 445 din 08.04.2013 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului; 

o Ordinul nr. 995 din 21.09.2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră 

sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe; 

o Ordinul nr. 201/N.N./2000 al Ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului. Pentru 

aprobare „Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra 

mediului ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism”; 

o Legea nr. 265 din 29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului; 

o Legea nr. 24 din 15.01.2007, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 

10.11.2009, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, cu completările și modificările ulterioare; 

o Legea nr. 49 din 07.04.2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice; 

o Legea nr. 46 din 19.03.2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 

12.08.2015, pentru aprobarea Codului Silvic; 

o Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă 

şi sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

o H.G.R. nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și 

mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. 
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➢ Acte normative în domenii conexe – Risc la alunecări de teren: 

o Hotărârea 18/N din 19.02.1997 aprobând ”liniile directoare în identificarea și controlul 

alunecărilor de teren și pentru punerea în aplicare a limitelor și intervențiilor pentru 

prevenirea și diminuarea pagubelor, pentru siguranța clădirilor și protecția mediului”;  

o Hotărârea 80/N aprobând ”liniile directoare în realizarea hărților riscurilor induse de 

alunecări de teren pentru asigurarea stabilității clădirilor”;  

o H.G.R. 382 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  exigențele minime 

de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului  și de urbanism pentru zonele de 

riscuri naturale; 

o Norme metodologice din 10.04.2003 privind modul de elaborare a  conținutul hărților de 

risc natural la alunecările de teren; 

o Ord. MAI / MTCT nr. 1160/2006 pentru aprobarea „Regulamentului privind prevenirea și 

gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului de cutremure și/sau alunecări de teren”, 

ca și de reglementările specifice de urbanism, proiectare și autorizare a lucrărilor precum și 

măsurile de intervenție în vederea diminuării efectelor negative. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Zonarea seismică: 

o STAS 11100/1-1993.  Zonarea macroseismică a teritoriului;  

o Legea 575 din 2001, fiind menționați parametrii ce caracterizează seismicitatea (zona 

seismică, ag, Tc și intensitatea sesimică în grade MSK64); 

o Codul de proiectare seismic, partea I, Indicativ P.100-1/2013 și P P.100-1/2006 în cazul 

construcțiilor existente. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Apărarea împotriva inundațiilor: 

o H.G.R. 209 din 19.05.1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Comisiei guvernamentale de Apărarea Împotriva Dezastrelor; 

o H.G.R. 210/19.05.1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice 

Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice; 

o H.G.R. 638 din 1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, 

fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și 

Normativului – cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva 

inundațiilor și ghețurilor; 

o H.G.R. nr. 447/10.04.2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații; 

o H.G.R. nr. 1854/22.12.2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului 

la inundații; 

o Legea nr. 481 din 08.11.2004, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 

22.07.2008, privind protecția civilă, cu completările și modificările ulterioare;    

o Legea 124 din 15.12.1995 privind Apărarea  împotriva dezastrelor; 

o Legea nr. 107 din 25.09.1996 – Legea apelor, cu completările și modificările ulterioare; 
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o Ordinul nr. 251 din 1990 al MAPPM privind Asigurarea durabilității, siguranței în 

exploatare și calității construcțiilor hidrotehnice care au drept scop apărarea împotriva 

inundațiilor; 

o Ordinul Comun al MLPAT 62/N/1998, DAPL 19.0/288/1998 și MAPPM 1955/1998 

privind Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale; 

o Ordinul 638/420 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor 

de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcții hidrotehnice și poluări accidentale; 

o MMGA - Proiectul de Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea 

Metodologiei pentru elaborarea Schemei directoare de amenajare și management a 

bazinelor hidrografice (PMBH), 2005; 

o MMGA - Bilanțul activităților desfășurate în anul 2005 pentru managementul situațiilor de 

urgență generate de inundații și strategia pentru anul 2006; 

o MMGA - Strategia de Gospodărire a Apelor României pe perioada 2001-2015, capitolul 4 

„Inundațiile”. 

o Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și managementul riscului la inundații a doua etapă 

–  elaborarea hărților de hazard și a hartilor de risc la inundatii. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Drumuri: 

o Ordonanța de Urgență nr. 195 din 12.12.2002 privind circulația pe drumurile publice, cu 

completările și modificările ulterioare; 

o Legea nr. 82 din 15.04.1998 pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor; 

o Ordinul nr. 46 din 27.01.1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei 

tehnice a drumurilor publice; 

o Ordinul nr. 50 din 27.01.1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităţile rurale; 

o Ordinul nr. 125 din 12.07.2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră. 

➢ Acte normative în domenii conexe – Proprietatea terenurilor: 

➢ Legea nr. 213 din 17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

completările și modificările ulterioare;   

o Legea 33 din 27.05.1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 05.07.2011, 

privind expropierea pentru cauză de utilitate publică; 

o Legea nr. 255 din 14.12.2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu cu completările și 

modificările ulterioare; 

o Ordonanța de Urgență nr. 54 din 28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare. 
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➢ Acte normative în domenii conexe – Echipare edilitară: 

o Legea nr. 123 din 10.06.2012 a anergiei electrice și a gazelor naturale, cu completările și 

modificările ulterioare; 

o Ordinul nr. 4 din 2007, modificat prin Ordinul nr. 49/29.11.2007, privind delimitarea 

zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice; 

o Ordinul nr. 118 din 20.12.2013 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și 

execuția conductelor de transport gaze naturale; 

o Regulamentul nr. 59 din 2013 privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes 

public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei; 

o Ordinul nr.75 din 23.10.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor 

de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de 

distribuție a energiei electrice; 

o Diferite reglementări tehnice în domeniu: 

- I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi 

canalizare a localităţilor; 

- SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi; 

- STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate; 

o Studii pentru proiectare: 

- PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a 

instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat 

în 1993); 

- PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu 

tensiuni peste 1000 V; 

- PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune; 

- PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 

industriali şi similari; 

- PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 

1 - 750 KV cu linii de telecomunicaţii; 

- PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică; 

- 1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public; 

- 1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de 

MT şi JT faţă de alte linii, instalaţii şi obiective; 

- I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea 

reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu; 

- 3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze 

naturale; 

- 91/N/912-CP/1996 – Ordinul M.L.P.A.T. şi ONCGC pentru aprobarea 

Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor 

edilitare în localităţi; 
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- 1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor şi Comerţului şi ONCGC 

pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic; 

- Legea nr. 6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale. 
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CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. EVOLUȚIE 

▪ Evoluție istorică a teritoriului Județului Maramureş 

Cu o poziție geografică strategică, dezvoltat în extremitatea nord-vestică a țării, la granița cu 

Ucraina, județul Maramureș a trecut de-a lungul timpului prin schimbări administrative majore, cu 

modificări de multe ori arbitrare și contrare intereselor populației majoritare – zona de sud, ce 

reprezintă actualul județ Maramureș (interbelic) a stat sub ocupație maghiară, revenind ulterior 

României. Comparativ cu alte zone dinspre interiorul Transilvaniei, provincie cu care a dezvoltat 

legături naturale de limbă și cultură a unei populații majoritar românești, spațiul istoric al Țării 

Maramureșului (din care, în prezent mai mult de două treimi din drepra râului Tisa se află în țara 

vecină – Ucraina) a  avut o istorie mai zbuciumată, amplasarea geografică fiind principalul factor 

generator al schimbărilor privind apartenența de la un stat la altul. În contextul tuturor modificărilor, 

numitorul comun a fost reprezentat de o entitate solidă, păstrătoare a denumirilor și structurilor 

specifice  - populația românească -  lipsită frecvent de drepturi egale cu ale stăpânitorilor. 

Capacitatea de „depozitare” și prezervare a unei civilizații tradiționale românești pe parcursul 

tuturor perioadelor istorice a implicat dezvoltarea unui loc cu interferențe etnice, în care tradiția și 

modernitatea s-au manifestat într-o simbioză aproape perfectă. Caracterul deluros-muntos și 

resursele naturale existente au favorizat dezvoltarea economică a sectorului forestier, exploatarea 

sării, creșterea vitelor și nu în ultimul rând, agricultura, care era practicată totuși într-o mică măsură, 

deoarece până aproape de anul 1900 nu au existat mari proprietari de pământ (pentru asigurarea 

resurselor minime, singura posibilitate de existență rămânea emigrarea sezonieră).  

Cunoscut în prezent ca o regiune păstrătoare de tradiții seculare într-un cadru natural de 

excepție,  județul Maramureș, este ținutul bisericilor de lemn, cu peisaje unice, legende și tradiții 

străvechi, în care se concentrează și se conservă o mare parte a ariilor naturale și a patrimoniului 

construit cu valoare culturală de interes național sau local (ariile naturale ocupă peste 70% din 

teritoriu, iar dintre cele peste 30 de biserici de lemn conservate, 5 biserici au fost incluse în lista 

patrimoniului mondial UNESCO).  

Poziția strategică a Maramureșului a implicat schimbări politice timpurii, încă din secolul al 

XIV-lea când ținutul independent condus de voievozi autohtoni a fost încorporat de Ungaria. Fiind 

în atenția tuturor entităților doritoare de expansiune, Maramureșul și-a schimbat aparteneța politico-

administrativă de peste 10 ori, atunci când nu aparținea Transilvaniei fiind atașat Ungariei sau 

Austriei. În acest context, până după Primul Război Mondial, când s-a unit cu România, așezările 

cuprinse în acest teritoriu au fost supuse diverselor forme de organizare impuse prin stăpâniri și 

regimuri politice diferite. Dominația imperiului Habsburgic cu minoritățile conlocuitoare, a avut 

totuși o influență pozitivă asupra organizării și gestionării resurselor, implicând o bună funcționare, 

timpurie, a localităților cu o populație constant majoritară românească. Mai mult, acest fapt se 

reflectă în gradul de dezvoltare actual al spațiului rural și totodată, în contextul tendințelor și 

nevoilor actuale,  care generează problematici la nivelul organizării structurale. 
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Figura 1 - Macroregiunile istorice și etnografice ale județului Maramureș 

 
 Sursa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Judetul_Maramure%C5%9F-

_microregiunile_istorice_%C5%9Fi_etnografice.jpg  

Figura 2 - Țara Maramureșului  

 
Sursa: GHID DE ARHITECTURĂ pentru încadrarea în specificul local  

din mediul rural ȚARA MARAMUREȘULUI, 2017 

Configurarea primelor formațiuni politico-administrative românești a fost determinată 

îndeosebi de cadrul natural. Entitate geografică din spațiul nord-carpatic - străjuită de arcul vulcanic 

Oaș-Gutâi-Țibleș și brăzdată de apele Tisei, Marei, Izei și Vișeului - zona Maramureșului a 

favorizat din cele mai vechi timpuri locuirea1 populației autohtone dacice (dacii liberi). Adăpostul 

 
1locuirea străveche a Maramureșului este atestată de însăși existența așezărilor românești: în peste 800 de documente, 

emise între sec. XIV-XV de către cancelaria crăiască maghiară, sunt menționate peste 60 de așezări, reprezentânt toate 

așezările existente până în prezent (excepție fac cele care s-au contopit cu așezările învecinate, fără să dispară) -  Iacob, 

G. (1991-1992) 
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oferit de ariile depresionare sau căile de circulație reprezentate de principalele artere hidrografice, 

în condițiile unei rețele de drumuri deficitare și nesigure, a favorizat concentrări de populație, 

organizate și conduse după reguli proprii în obști sătești. 

Unificarea acestora a dus la formarea uniunilor de obști și mai târziu, la formațiuni teritoriale 

mai mari ce cuprindeau peste 100 de sate, cunoscute sub denumirea de cnezate, voievodate, ducate 

și țări. În acest context, la venirea ungurilor în secolul al IX-lea, Maramureșul – zonă individualizată 

treptat în Transilvania propriu- zisă (Ardealul) – alcătuia un bloc etnic compact românesc. 

Voievodatul Maramureșului a fost atestat2 la sfârșitul secolului al XII-lea (1199 - constituind una 

dintre cele mai vechi formațiuni statale românești) și era subîmpărțit în cinci cnezate. 

Figura 3 -  Hotarele Maramureșului 

 
Sursa: Iacob, G.(1991-1992), pp. 193 

 
2sub numele de “Terra Maramorosiensis” și “Silvia regis”, anume pentru caracterul său predominant păduros 
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Figura 4 - Voievodatul Maramureșului și așezările din prima jumătate a sec. XIV grupate în 5 cnezate 

 
Sursa: Iacob, G.(1991-1992), pp. 186 – Hotărniciile cnezatelor după Popa R. 

Figura 5 - Cnezatul Marei (stânga) și Cnezatul Cosăului (dreapta)  

 
Sursa: Popa, R. (1970), pp.150 – 3. Cnezatele de vale 

▪ Evoluție istorică a unității teritorial-administrativă a Comunei Ocna Şugatag 

Comuna Ocna Șugatag este situată în Depresiunea Maramureș, la poalele munților 

Țibleş și Gutin (munți tineri vulcanici), pe DN 18 Baia Mare - Ocna Șugatag, la o distanță de 19 

km de municipiul Sighet, respective 50 km faţa de judeţul Baia Mare . Teritoriul comunei cuprinde 

în componența sa patru sate: satul Ocna Şugatag, reședința de comună, satul Breb situat in 

sudul comunei, satul Hoteni, aflat în centru şi satul Şugatag, aflat în nord-vestul comunei. 

Satul Ocna Șugatag, reședința de comună – așezare de tip colonie, cu o comunitate închegată, 

dezvoltată în depresiunea Maramureșului pe valea Cosăului. Între anii 1355-1851 a avut numeroase 
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denumiri - Zalatyna Sugatagfalva, Sugatagfolwa, Swgathakfalwa, Sugatagou, Sugatag, 

Swgathagh, Swgathac, Swgathakfalwa, Sugathagh, utraque Swgathak, Sugatagh, Akna Sugatagh – 

numele actual, Ocna Șugatag sau Aknasugatag, provenind din perioada 1909-1919, moment în care 

acesta nu a mai fost schimbat. Din punct de vedere etimologic3, Ocna provine de la 

„ocnă/mină/salină”, iar Șugatag este compus din „tăietor de sare” („sóvágó” - maghiară) + 

„zilier” („tage” – germană). În mod firesc, atât denumirile din trecut cât și cea actuală sunt extrem 

de sugestive, fiind direct relaționate funcțiunea principală a așezării: zăcămintele naturale 

exploatate de către colonia de muncitori. 

 Satul Sat - Șugatag -  așezare dezvoltată în zona de deal din valea Marei. Între anii 1360  - 

1851 a avut mai multe denumiri - Zalatyna, villa olachalis Sugatagfalva, Swgathakfalwa, Sugatagh, 

Sugathagh, Sugatagh, Sugatag – numele actual, Sat-Șugatag sau Falusugatag, fiind stabilit în 

perioada 1909-1919. Din punct de vedere etimologic4, după cum a fost prezentat mai sus, Șugatag 

este compus din „sóvágó”, maghiară („só” – sare + „vágó” – tăietor) + „tage”, germană („tage” 

– zile, cu înțelesul de plătit cu ziua, zilier). Mai exact, cuvântul compus Sat Șugatag face trimitere 

la „satul tăietorilor de sare plătiți cu ziua”, sugerând că satul era locuit de zilieri și nu de nemeși5. 

Satul Hoteni - așezare dezvoltată în zona deluroasă din valea Marei, ce a fost timp îndelungat 

un câtun cu importanță redusă în zona Mara-Cosău. De la atestarea documentară și până la 

denumirea actuală, așezarea Hoteni sau Hotinka s-a mai întâlnit sub denumirea de  Zalatina6, 

Hottynfalwa, Hotinke sau  Hotyeny. Din punct de vedere etimologic7, „Hotin” provine de la numele 

de familie Hotea, existând supoziția că satul a fost întemeiat de un oarecare Hotin sau Hotea. 

Denumirea întâlnită în actele oficiale din cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea, provenită 

din maghiară Hottynfalwa și tradusă prin  Satul lui Hotin (numele familiei Hotea + sufixul -eni – 

„locuitorii din satul lui Hotea”), susține, de asemenea, acest fapt.  

Satul Breb - așezare dezvoltată în zona Mara-Cosău, cu un relief deluros și resurse naturale cu 

izvoare sulfuroase. Localitatea a avut statut de stațiune climaterică până în 1918, când erau 

exploatate trei izvoare, prin instalații de băi pentru stabiliment și pentru cură internă. De la atestarea 

documentară și până în 1720 așezarea a avut numeroase denumiri - Hódpatakfalwa, villa olachalis 

Hatpatokfalva, Hodpataky, Hothpathaka, Hothpathak, Hothpathaka, Hathpathok, Breeb – numele 

actual Breb sau Bréb regăsindu-se începând cu anul 1851. Pe tot parcursul Evului Mediu, în 

documente au fost folosite denumirile în limba maghiară care s-ar traduce prin Satul Valea 

Castorilor (Hódpatakfalwa) sau Valea Castorilor (Hodpataky). Provenit din slava veche, „breb” 

(„bebrŭ”) înseamnă animal rozător/castor. Având în vedere cadrul natural favorabil în care este 

 
3Ștef, D. (2016) 
4Ștef, D. (2016) 
5nemeși – denumire provenită din maghiară, data în Transilvania, în evul mediu, nobililor mici și mijlocii, clasei 

stăpânitoare 
6prima mențiune din 1360 în maghiară, Zalatina (Slatina) ar putea face referire la zăcămintele de sare dintre Hoteni și 

Ocna Șugatag, nefiind identificată o altă relaționare din punct de vedere etimologic 
7Ștef, D. (2016) 
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amplasată așezarea, este puțin probabilă o derivare a antroponimului, fiind sugestivă asocierea cu 

„numărul mare de castori ce trăiau în zonă pe vremuri”.8 

Figura 6 - Valea Marei – comuna Ocna Șugatag, cu satele componente 

 
Sursa: Studiu istoric și peisagistic de delimitare a zonelor protejate și de protecție a monumentelor pentru  

fundamentarea Planului Urbanistic General al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

 

Conform documentelor istorice și cartografice, teritoriul9 satelor aparținătoare în prezent 

comunei Ocna Șugatag au fost cuprinse în Cnezatul Marei10 sau al lui Dragoș și a celor doi copii 

ai lui, însumănd nouă sate cu centrul la Giulești și Cnezatul Cosăului11 stăpânit de Stan Albu, cu 

șapte sate și centrul la Berbești/Ferești. Autonomia administrativă, militară și judiciară față de statul 

feudal maghiar a cnezatelor și voievodatelor a fost menținută până la începutul secolului al XIV-

lea. 

 
8Ștef, D. (2016) 
9cu toate că satele comunei sunt reprezentate ca fiind parte din Cnezatul Marei, limita din partea de sud a acestuia nu 

cuprinde tot teritoriul actual al satului Breb, fapt pentru care am luat în considerare și Cnezatul Cosăului. Acest fapt 

este justificat și prin Figura 4: Voievodatul Maramureșului și așezările din prima jumătate a sec. XIV grupate în 5 

cnezate, unde Băile Breb apar în Cnezatul Cosăului. 
10Corniță, C. (2010) 
11Corniță, C. (2010) 
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În secolul al XIV-lea voievodatul Maramureșului capătăt statutul de comitat. Această 

organizare teritorială a fost desființată în 1784 și reorganizată de mai multe ori, pe fondul unei 

instabilități a organizării administrativ teritoriale, generată de tensiunile etnice și sociale dar și de 

politica relativ liberă în domeniul relațiilor interetnice care a luat sfârșit odată cu încheierea 

acordului austro-ungar din 1867. Drept consecință, au fost desființate, prin Legea administrativă 

din 1870, comitatele cu majoritate etnică românească și implicit, orice urmă de autonomie locală 

pentru români și sași, rezultată în urma reorganizării administrativ-teritoriale a Transilvaniei din 

1877 care instituise 26 de comitate, inclusiv comitatul Maramureșului. Vechile comitate au 

constituit nucleul viitoarelor județe dezvoltate odată cu alăturarea Transilvaniei cu celelalte 

provincii românești12.  

Figura 7 - Plasa Șugatag, județul Maramureș 

 
 Sursa: Borteș, P.(1939) 

Între anii 1918-1938 a fost stabilită o organizare administrativă unitară între toate provinciile 

istorice, iar prin Constituția din 1923 și a legii de unificare administrativă din 1925, teritoriul țării 

a fost împărțit în județe, plăși și commune. În acest context, în anul 1930 județul Maramureș era 

împărțit în trei plăși: Plasa Iza, Plasa Sighet și Plasa Vișeu. Satele componente actualei comune 

Ocna Șugatag erau parte componentă din Plasa Sighet13.  

Ulterior, între 1930-1937, plășile Iza și Sighet au fost reorganizate, fiind înființată a patra plasă 

din cadrul județului: Plasa Șugatag. Cele patru așezări ale actualei comune Ocna Șugatag sunt din 

 
121918 – la sfârșitul primului război mondial, Transilvania, Basarabia și Bucovina s-au unit cu Regatul României în 

urma Marii Uniri din 1918. În cazul Transilvaniei, Crișanei, Banatului și Maramureșului, unirea a fost ratificată în 1920 

prin Tratatul de la Trianon –act prin care s-au stabilit frontierele noului stat Ungaria, successor al Imperiului Austro-

Ungar, învins în primul război mondial; 

1940 – sub presiunile Uniunii Sovietice, Romînia va ceda Basarabia și nordul Transilvaniei. Devenind aliat al 

Germaniei, România va recupera doar nordul Transilvaniei în 1944, fapt definitivat prin Tratatul de pace de la Paris 

din 1947. Pierderea Ardealului de Nord a implicat ample disfuncționalități în economia națională prin dezorganizarea 

transporturilor datorită cedării unor părți importante din infrastructura căilor de comunicație ( 
13conform organizării administrative din Recensământul general al populației României din 29 decembrie 1930 
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acest moment cuprinse în limita Plasei Șugatag împreună cu alte 16 comune rurale. Satul Ocna 

Șugatag a fost reședință de plasă și reședința secretariatului cercual14 până în 1948. 

Între ani 1929-1940, în scopul dezvoltării unui cadru juridic și instituțional, județete au fost 

agregate în directorate ministeriale și ținuturi. Județul Maramureș a fost parte din Directoratul Cluj 

și Ținutul Crișuri (uneori întâlnit și cu denumirea de Ținutul Someș). Este important a fi menționat 

faptul că legea pentru organizarea și administrațiunii locale din 1929 a urmărit organizarea și 

administrarea comunelor rurale: pentru a fi constituite era necesar un plafon minim de populație de 

10.000 locuitori, excepție făcând satele de munte. Din punct de vedere administrativ, satele erau 

definite ca sectoare ale unei comune rurale. În funcție de numărul de locuitori, se diferențiau satele 

mici (maxim 600 locuitori) și satele mari (peste 600 locuitori). În acest context, satele Ocna 

Șugatag, Breb și Sat Șugatag erau sate mari, cu o populație între 1000-2000 loc., iar Hoteni cu 

o populație sub 500 loc. sat mic. 

Între anii 1940 – 1968 are loc o fază de tranziție, generată de pierderile teritoriale din 1940 ce 

au impus reorganizarea bazei administrative prin desființarea ținuturilor, dar și o etapă de turbulență 

a sistemului administrativ. Aplicarea modelului sovietic de organizare administrativ-teritorială a 

implicat, prin legea 5/1950, desființarea județelor, plășilor și comunelor rurale și urbane și 

înlocuirea acestora cu regiuni, compuse din raioane, orașe și comune. În spațiul rural, legea 5/1950 

a reorganizat comunele și a stabilit noi criterii ce se refereau în primul rând la mărimea demografică, 

plafonul minim ales fiind de 3 000 locuitori și la distanța satelor subordonate faţă de centrul 

comunal, acesta trebuind să îndeplinească rolul de centru polarizator. Conform acestor criterii, 

Ocna Șugatag nu putea dobândi încă statutul de comună. Cu toate că regiunile și raioanele au 

fost comasate sau subîmpărțite, așezările componente actualei comune Ocna Șugatag au rămas 

constant parte componentă din Regiunea Baia Mare, Raionul Sighet.  

Modificarile aduse constituției în 196515 prevedeau faptul că teritoriul României este organizat 

în județe, comune și orașe. În scopul dezvoltării unor structuri funcționale, complementare din 

punct de vedere economic au fost înființate noi județe, inclusiv județul Maramureș16.  

Conform legii 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului, comuna este 

„unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de 

interese şi tradiţii, fiind alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, 

social-culturale, geografice şi demografice” (Art. 5). În Anexa 1 a actului normativ, este menționat 

pentru prima data statutul de comună al așezării Ocna Șugatag, cu structura actuală, 

respective cele patru sate componente: Ocna Șugatag (reședința de comună), Breb, Sat-

Șugatag și Hoteni. 

În acest context, din punct de vedere juridic, nu a existat nici un set precis de criterii pe baza 

cărora cele patru sate au fost asociate în scopul formării actualei comune. Numărul populației relativ 

redus și fluctuațiile aproape nesemnificative, au făcut pactic imposibilă dobândirea statutului de 

 
14toate cele patru sate componente actualei comune Ocna șugatag au avut funcția de secretariat cercual 
15Săgeată, R. (2006) 
16limitele administrative din 1930 sunt aproape identice 
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comună mai timpuriu, a așezărilor studiate, având în vedere criteriul principal de clasare: atingerea 

unui prag minim de locuitori (3 00017, 10 00018 etc.). Cu toate acestea, relaţiile complexe de 

cooperare statornicite de-a lungul vremii între colectivităţile locale, particularităţile locale ale 

mediului natural şi social la care se adaugă „legăturile afective” cu reşedinţa de comună, cu un 

caracter relativ şi subiectiv, au dezvoltat o unitate administrative-teritorială suficient de compactă, 

ce funcționează în prezent după structura inițială din 1968.  

Cu toate acestea, în urma unor studii de specialitate19, detaliate, cu privire la dinamica 

organizării administrativ-teritoriale, viabilitatea structurilor dezvoltate după criteriile menționate 

mai sus prezintă un grad de coeziune redus, generând o serie de întrebări în contextul de dezvoltare 

și nevoile actuale. Distanțele mari între satele componente și inexistența unor căi adecvate de 

comunicare între ele fac ca relațiile politico-administrative să fie singurele oportunități generatoare 

de coeziune. Mai mult, având în vedere legea 351/200120, mărimea demografică include comuna 

Ocna Șugatag în cadrul comunelor dezvoltate, cu o populație de peste 2 000 de locuitori, cu 

potențial de fragmentare (cu acordul colectivității locale) în unități administrative cu suprafețe mai 

mici și mai ușor de administrat și gestionat.  

 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

▪ Caracteristicile reliefului 

Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag este situat în 

marea unitate de relief, Carpații Orientali, Grupa nordică (Carpații Maramureșului și ai Bucovinei), 

cu subdiviziunile Depresiunea Maramureșului și Munții Gutâi. 

Carpații Orientali reprezintă cea mai întinsă unitate montană, ocupând jumătate din suprafața 

Carpaților de pe teritoriul țării noastre. Sunt foarte fragmentați de depresiuni numeroase, de văi și 

trecători, fiind așadar lipsiți de masivitate. 

Carpații Orientali au o lățime cuprinsă între 130 – 140 km în nord și 80 km în sud și sunt 

împărțiți în trei subunități: 

- grupa nordică: Carpații Maramureșului și ai Bucovinei; 

- grupa centrală: Carpații Moldo – Transilvani; 

- grupa sudică: Carpații Curburii. 

Grupa nordică se desfășoară între granița cu Ucraina în nord, Podișul Sucevei în est, culoarul 

depresionar Câmpulung Moldovenesc, Pasul Mestecăniș, Depresiunea Dornelor și Culoarul 

Bârgăului în sud, Podișul Someșan și Câmpia Someșului în vest. 

Din punct de vedere geologic, această grupă este alcătuită din roci vulcanice în vest (munții 

Oaș, Gutâi, Țibleș), roci metamorfice (șisturi cristaline) în centru (munții Rodnei, Suhard, 

 
17legea 5/1950 
18legea pentru organizarea și administrațiunii locale din 1929 
19Săgeată, R. (2004, 2006, 2010) 
20Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de 

localități -  în privința înființării de comune, actul normativ prevede un număr minim de 1 500 de locuitori 
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Maramureșului, Obcina Mestecăniș) și roci sedimentare cutate în est (Obcina Feredeu și Obcina 

Mare). 

Depresiunea Maramureșului, situată în partea de vest a grupei nordice, reprezintă o vastă cuvetă 

de baraj vulcanic desfășurată la sud și nord de râul Tisa.  Din punct de vedere morfologic și 

hidrografic, râul Tisa devine axa de referință a geosistemului, dar și linia de fragmentare a 

sistemului teritorial al Maramureșului istoric în două părți gemene prin frontiera instaurată de-a 

lungul său între România și Ucraina. Pe teritoriul țării noastre, Depresiunea Maramureșului este 

mărginită la nord de granița cu Ucraina, la est de Munții Maramureșului (Vf. Toroioaga - 1930 m, 

Vf. Farcău - 1957 m), în sud-est de  Munții Rodnei (Vf. Pietrosu - 2303 m, Vf. Ineu 2279 m), iar în 

sud-vest și vest de lanțul vulcanic Oaș – Gutâi – Țibleș 

 Figura 8 – Depresiunea Maramureșului – delimitare fizico – geografică 

Extinsă sub forma unui mare golf alungit (peste 90 km) pe direcția NV – SE, între lanțul eruptiv 

și zona centrală cristalino-mezozoică, Depresiunea Maramureșului păstrează un contact direct cu 

celelalte regiuni prin numeroase pasuri de culme. Astfel, legătura cu Moldova de Nord – Bucovina 

se realizează prin P. Prislop (1416 m), cu zona Bistrița – Năsăud prin P. Șetref (818 m), cu 

Depresiunea Lăpușului prin P. Neteda (1040 m), cu Depresiunea Baia Mare prin P. Gutâi (987 m), 

iar cu Depresiunea Oașului prin P. Huța (638 m).  

Depresiunea Maramureșului este dominată de două categorii de relief, dealurile și piemonturile 

pe de o parte, respectiv văile, bazinetele și micile depresiuni pe de altă parte. Între piemonturile 

Maramureșului cele mai reprezentative sunt Piemontul Mara – Săpânța, Piemontul Gutâiului, 

Piemontul Văratecului și Piemontul Botizei. Râul Vișeu, cu afluenții săi, a permis în timp 

dezvoltarea unor mici depresiuni precum cele ale Borșei, Vișeului, Ruscovei și bazinetele Bistrei și 
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Valea Vișeului. Râul Iza a format, de asemenea, o serie de mici bazinete precum Săcel, Săliștea de 

Sus, Dragomirești, culoarul Rozavlea și depresiunile Bârsana și Vadu Izei. Și celelalte râuri, Mara, 

Cosău, Rona și desigur Sighet, au dat naștere la mici depresiuni care le poartă numele.  

 

Figura 9 – Aspectul general al reliefului în cadrul depresiunii Maramureșului 

 
Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

Munții vulcanici ai Maramureșului, dintre Valea Tisei și Valea Sălăuței, cu altitudine redusă (în 

medie 600 – 1000 m), se prezintă sub formă de platouri cu conuri vulcanice deasupra. Construcția 

petrografică și formele de relief dominante justifică împărțirea acestor munți în două grupe: 

- Munții Oaș – Gutâi sunt formați din lave și din piroclastite pe substrat sedimentar (marne, 

argile și gresii cutate) cu relief de platouri vulcanice deasupra cărora saltă vârfuri conice; 

- Munții Țibleș sunt constituiți din fliș paleogen (îndeosebi marne și gresii), care dau culmi 

teșite sau larg ondulate la circa 1000 m altitudine la care se adaugă restrânse iviri de andezite 

și piroclastite, care alcătuiesc proeminențe de relief, adevărate măguri conice, între care cel 

mai înalt este Vf. Țibleș - 1839 m. 

Munții Oaș - Gutâi se întind până la Valea Botizei și au fost generați de un vulcanism cu o 

evoluție complicată, desfășurată în trei cicluri magmatice. Între fazele euptive s-au scurs perioade 

apreciabile de timp, în care aparatele vulcanice mai vechi au fost parțial erodate, iar fragmentele 

rămase au fost acoperite (parțial sau total) de lave mai noi.  
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Cele mai bine păstrate forme de relief vulcanic sunt cele create de eupțiile mai recente, pliocen 

superioare. De atunci datează cele două caldeire, destul de scunde (nu depășesc 1292 m) și slab 

marcate: Săpânța, în nord, cu un diametru de 6 km, drenată spre Tisa de râul Săpânța, și Mara, cu 

o formă alungită est – vest, drenată spre Iza de râul Mara.  

 

Figura 10 – Munții Gutâi în planul îndepartat 

 
Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

Din punct de vedere morfologic, forma cea mai caracteristică este un platou vulcanic, destul de 

monoton, cu altitudine mai mică în nord-vest, în Munții Oașului (824 m în Vf. Piatra Vâscului) și 

mai accentuată în sud-est, în Munții Gutâiului (1443 m în Vf. Gutâi). Platoul este secționat de văi 

adânci, uneori cu aspect de defileu (Defileul Tătarului pe valea Runcului), cu versanți puternic 

înclinați și dominat de o serie de înălțimi care au fost interpretate ca forme de relief vulcanic 

rezidual – fragmente de conuri, necks, dykes etc. Astfel, cele mai înalte vârfuri sunt considerate 

vechi mulaje ale coșurilor vulcanice (necks) – Gutâiul, Ignișul (1307 m). Un excepțional dyke 

degajat prin eroziune este Creasta Cocoșului (1428 m). Alte forme de pe platou sunt negative, 

prezentându-se ca niște cratere mici, de explozie (maar), parțial colmatate și adăpostind mici lacuri 

(iezere). 

În cadrul comunei Ocna Șugatag cele mai mari suprafețe aparțin Depresiunii Maramureșului, 

fiind ocupate de Piemontul Gutâiului și Piemontul Mara – Săpânța, în timp ce extremitățile de sud 

și vest ale teritoriului administrativ înglobează suprafețe relativ restrânse din Munții Igniș și Munții 

Gutâi. 
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Munții Igniș formează o înlănțuire armonioasă între Pasul Huța, la vest, până în valea Săsarului 

și Pasul Gutâi, în est. 

Masivitatea munților este subliniată în lungul limitelor, unde frecvent apar abrupturi de 100 – 

200 m, ce introduc o riguroasă schimbare a peisajului geografic. Priviți în ansamblu, Munții Igniș 

se înfățișează sub forma unor culmi sinuoase, având direcția generală NV – SE. 

Munții Igniș ocupă partea de vest a comunei și se caracterizează printr-un relief de platou, cu 

altitudini medii cuprinse între 800 – 900 m, mărginit spre vest de Vf. Pleșca Mare (1292 m) și 

Culmea Vidrișca (1216 m), iar spre est de Dealul Creasta Pietrii (1057 m). Partea centrală a 

platoului este ușor adâncită, reprezentând zona de confluență a mai multor văi, dispuse radiar. 

Colectorul principal este Valea Brazilor, cursul superior al râului Mara. 

Figura 11 – Munții Igniș în planul indepartat 

 
Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

Limita între Masivul Igniș și Depresiunea Maramureșului se realizează prin abruptul Creasta 

Pietrei, un val de lavă consolidată, care se înalță cu peste 200 m deasupra Piemontului Mara – 

Săpânța. 

La nivelul comunei Ocna Șugatag, piemontul Mara – Săpânța ocupă suprafața cuprinsă între 

Creasta Pietrei, în nord-vest, și valea Marei, în sud-est, sens în care altitudinea scade de la 800 m 

până la 380 – 400 m. Se caracterizează prin pante mai domoale, presărate cu fânețe și livezi. Este 

fragmentat de Valea Cheii care separă Cornul Pietrei (1023 m) de Vf. Pietrei (1057 m). 
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Munții Gutâi se desfășoară pe o suprafață de 80 km2, între Pasul Gutâi (987 m) și Pasul Neteda 

(1039 m). Sunt alcătuiți dintr-o culme nordică, mai înaltă, câteva măguri vulcanice mai mici și unele 

suprafețe netede (platouri), situate la circa 1000 m altitudine. 

Limita administrativă de sud a comunei urmărește culmea principală care trece prin Vf. Gutâi 

(1443 m) și se continuă spre vest, în afara teritoriului administrativ, cu Vf. Gutâiul Doamnei (1394 

m) și Creasta Cocoșului (1428 m), declarată rezervație geologică. Spre est limita administrativă 

coboară lin, în trepte pe o culme secundară, reprezentată de Măgura de Sus, până la valori de 1260 

m, apoi 1206 m și 1047 m, de unde se înscrie pe Valea Măgurii, continuată cu Valea Breboaia.  

Masivul Gutâi se prezintă ca o masă compactă, terminată spre exterior cu abrupturi amețitoare, 

în special pe laturile de nord, sud și vest. La baza acestora se găsesc rene de grohotișuri sau torenți 

de pietre ce au rezultat prin acțiunea agenților modelatori externi. 

Platourile, alcătuite din aglomerate vulcanice, ocupă în Gutâi suprafețe mai restrânse decât în 

Munții Igniș. Aceste platouri sunt îmbrăcate cu jnepeni și ienuperi și presărate cu „marghile" și 

tăuri periglaciare sau „ochiuri-de mări", cum le mai numesc localnicii. În majoritatea cazurilor 

tăurile au apărut în excavațiile dintre conurile de grohotiș. Cele mai reprezentative sunt Tăul 

Chendroaiei și Tăul Morărenilor („Tăul în Tăcinoase"). 

Piemontul Gutâiului se desfășoară sub abruptul nordic al Gutâiului, între văile Cosău, la est și 

Mara, la vest. Este un piemont tipic alcătuit din depozite cărate de râuri și torenți din munte, în 

timpul Pleistocenului. Reprezintă unitatea de contact dintre edificiul vulcanic și Depresiunea 

Maramureșului, având suprafețe netede, slab înclinate, acoperite cu fânețe și culturi agricole.  

Piemontul Gutâiului prezintă o înclinare generală de la sud către nord, sens în care cotele scad 

de la 838 m în Dealul Pripor, până la valori sub 400 m în lunca de pe partea stângă a râului Mara.  

Limita administrativă de est urmărește culmea principală din interfluviul Mara – Cosău, trecând 

prin Dealul Dordu (643 m), Dealul La Soci (660 m), Dealul Almaș (568.4 m) și încheind cu Dealul 

Doabra (443.2 m) în extremitatea nordică, pe teritoriul comunei Giulești. Satele Breb și Hoteni au 

o expunere sud-vestică, fiind mărginite pe părțile de nord, sud și est de altitudini ușor mai mari. De 

altfel, satul Breb reprezintă zona de confluență a mai multor văi care fragmentează Piemontul 

Gutâiului, căpătând aspect de microdepresiune. 

În partea de nord a comunei, satul Ocna Șugatag, s-a dezvoltat pe un interfluviu secundar creat 

de pâraiele Șugatag și Cosău, celălalt interfluviu, Șugatag – Mara, fiind ocupat de Dealul Ocna 

Șugatag (507.5 m). 

Ocna Șugatag a fost atestată ca salină încă din 1355. Între anii 1787 – 1882 a funcționat o salină 

de exploatare subterană a sării geme. În urma prăbușirii vechilor mine de exploatare a sării, în vestul 

localității s-au format opt lacuri sărate, care împreună cu existența izvoarelor minerale 

clorurosodice au contribuit la transformarea Ocnei Șugatag în stațiune balneoclimaterică. 
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▪ Rețeaua hidrografică 

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Ocna Șugatag aparține bazinului 

hidrografic al râului Tisa, prin afluentul său de ordinul II, râul Mara. 

Râul Tisa este cel mai lung afluent al Dunării (966 km), iar bazinul său este cel mai mare sub-

bazin al Dunării (157186 km2 – aproximativ 20% din bazinul Dunării), fiind dezvoltat pe teritoriul 

a cinci state: Ucraina, România, Slovacia, Ungaria și Serbia.  

Râul Tisa izvorăște în partea ucraineană a Munților Carpați și se formează prin confluența 

râurilor Tisa Albă și Tisa Neagră. În România curge pe o porțiune de 64 km la granița de nord a 

țării. Pe teritoriul românesc bazinul Tisei are o suprafață de 4540 km2, cu panta medie de 2‰, 

adunând apele unui număr de 123 de ape cadastrate. 

Afluenții de stânga ai Tisei care drenează Depresiunea Maramureșului sunt Vișeu, Iza, Săpânța, 

Baia, Valea lui Francisc iar râurile care se varsă în Tisa peste graniță sunt Batarci cu Tarna Mare, 

Egher cu Hodoș și Turul.  

Iza izvorăște de sub Măgura Mare din Masivul Rodnei și se varsă în Tisa, lângă Sighetul 

Marmației, după un traseu de 83 km. Cursul său, cu dispoziție longitudinală și asimetrie evidentă, 

sculptat la poala piemonturilor maramureșene, receptează apele afluenților veniți cu deosebire din 

munții vulcanici (Baicul, Ieudul, Botiza, Slătioara, Mara, Șugăul).  

Cel mai însemnat și cunoscut este râul Mara (40 km), cu izvoarele fixate sub vârful Pleșca în 

Munții Igniș. Păienjenișul firelor de apă se adună de peste tot, șiroind printre stânci. Unul dintre 

izvoare se numește Valea Brazilor. Acesta confluează pe platou cu Valea Răchitei și Valea Plodului, 

urmând să primească imediat pe partea dreaptă Valea Vidrișca și Valea Tâlhărașu care coboară 

dinspre Culmea Vidrișca și Vf. Pleșca Mare. 

Figura 12 – Râul Mara pe teritoriul comunei 

 
Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 
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După o cale destul de lesnicioasă, întâlnește roci deosebit de dure, pe unele le ocolește, pe altele 

trebuie să le taie. Pietrele mari ce-i stau în cale formează cascade, iar la baza lor apar bulboane, 

unde apa fierbe ca într-un cazan;  pe malul stâng al văii străjuiesc stânci înalte de 50—60 m, de 

origine vulcanică. Pe porțiunea de chei, râul se numește Valea Tătarului. Turiștii străbat această 

strâmtoare, lată doar de câțiva metri, pe o potecă aflată pe malul stâng al văii, dominată de peretele 

aproape vertical. 

Pe măsură ce coboară spre depresiunea vălurită a Marei, râul își îmbogățește apele cu câțiva 

afluenți pe partea dreaptă precum Valea Runcului, Valea Arinieși, pârâul Sig și pârâul Râușor care 

drenează versanții sud-estici ai munților Igniș.  

În aval de Cheile Tătarului se construiește un baraj care va adăposti un lac artificial, ce are ca 

principal scop asigurarea sursei de apă pentru populația și industria localităților Baia Mare, Baia 

Sprie, Sighetu Marmației, precum și a localităților situate de-a lungul râurilor Mara, Iza și Tisa și 

anume Desești, Hărnicești, Sat Șugatag, Giulești, Ferești, Berbești, Vadu Izei, Ocna Șugatag, 

Călinești, Sârbi, Budești, Sărasău, Câmpulung la Tisa și Săpânța. 

Figura 13 – Barajul Runcu în construcție  

Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

Realizarea acumulării Runcu are și alte două scopuri extrem de importante și anume atenuarea 

undelor de viitură de pe râurile Mara și Iza, prin aceasta fiind protejate de riscul inundaților 

localitățile adiacente celor două râuri situate în aval de amenajare, respectiv producerea și livrarea 
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de energie electrică în sistemul energetic național (prin trei centrale hidroelectrice a căror producție 

anuală de energie electrică a fost evaluată la 75 Gwh/an). 

 Figura 14 – Pârâul Șugatag în zona lacurilor sărate  

Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

Primul afluent al râului Mara de pe teritoriul comunei Ocna Șugatag este Valea Mare care 

formează pe aproape întregul curs limita administrativă cu comuna Deșesti.  

Cel mai important afluent al Marei la nivelul comunei este însă Valea Breboaia. Aceasta se 

formează în partea de sud a teritoriului prin confluența mai multor văi care drenează Piemontul 

Gutâiului. Pe cursul superior poartă numele de Valea Măgurii. Primește apoi pe stânga un mănunchi 

de văi torențiale care fragmentează versantul nordic al Vf. Pietraru (808 m), iar pe stânga Vâlceaua 

Vârtoapelor care drenează Dealul Dordu (643 m). Pe teritoriul satului Breb colectează Valea 

Sânătoarea și pârâul Răchitele și se varsă în râul Mara la limita administrativă de vest către comuna 

Desești.  

Celălalt afluent al râului Mara de pe teritoriul comunei este pârâul Șugatag. Acesta este 

alimentat de izvoarele, văile torențiale și lacul sărat din vestul satului Ocna Șugatag. Are cursul 

orientat pe direcția sud – nord și se varsă în Mara pe teritoriul comunei vecine, Giulești. 
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▪ Clima 

O caracteristică aparte a climei Ocnei Șugatag o constituie existența topoclimatului cu efect de 

foehn, prezent pe cursul râului Mara. Acesta este determinat de frecvența vânturilor din sud-vest, 

care pătrund prin înșeuările de sub Masivul Gutâi. 

Temperatura medie anuală este 8°C, cu circa 3°C mai ridicată decât cea de pe înălțimile 

montane înconjurătoare. Cele mai coborâte temperaturi se înregistrează în ianuarie și sunt de – 4°C 

în depresiune, respectiv – 7°C pe platourile înalte ale Gutâiului, iar cele mai ridicate în iulie de 

+18°C în zona depresionară și +12 – 14°C pe culmile mai înalte.  

Temperatura maximă absolută 39.4°C a fost înregistrată la 16 august 1952 în localitatea Seieni, 

iar temperatura minimă absolută – 31.6°C la 26 ianuarie 1954 la Vișeul de Sus. 

Figura 15 – Harta climatică a României 

Nivelul precipitațiilor atmosferice înregistrează de asemenea variații în timp și spațiu, în ceea 

ce privește cantitatea, durata și forma acestora. Media precipitațiilor multianuale este de cca. 750 

mm/an, care pe culmile din Gutâi – Igniș urcă până la 900 mm. În medie, plouă aproximativ 140 

zile din an. Sunt zile în șir când ploile nu contenesc, iar cantitățile diurne cresc vertiginos. Uneori, 

cantitățile maxime zilnice depășesc valoarea medie lunară a precipitațiilor. Anotimpul cald al anului 

este și anotimpul ploilor, cu un maxim în luna iunie (110 – 180 mm pe culmile înalte și 100 – 120 

mm la poalele munților), în timp ce septembrie și februarie sunt foarte sărace. 

Precipitațiile sub formă de zăpadă se înregistrează circa 40 de zile pe an.  În munți, precipitațiile 

sunt mult mai abundente, iar stratul de zăpadă atinge grosimi de peste 80 – 90 cm și se păstrează 

până la 160 de zile din an. 
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Influența circulației atmosferice se răsfrânge și asupra fenomenelor de îngheț și dezgheț. Primul 

îngheț la peste 1000 m are loc în jurul datei de 1 octombrie, pentru ca în zona depresionară acesta 

să se producă după 11 octombrie. Ultimul îngheț înregistrat în zonă are loc în jurul datei de 21 

aprilie. 

Adâncimea maximă de îngheț în zona depresionară este 1.10 m, iar în zona montană se stabilește 

prin observații locale (STAS 6054/87). 

Vânturile sunt, în general, de direcție vestică (20%), iar toamna cele de nord-vest își accentuează 

prezența. O dată cu lăsarea toamnei și a gerurilor de iarnă se resimte aerul rece al vânturilor dinspre 

nord (11%). În depresiuni, masele de aer pătrund mai greu, mișcarea acestora devine mai înceată, 

înregistrându-se numeroase zile de calm. În serile și diminețile liniștite se simte adierea brizelor de 

munte-vale. 

Figura 16 – Adâncimea maximă de îngheț (STAS 6054/87) 

 
Sursa: STAS 6054/87 

Viteza vânturilor, în cote medii, este 3.2 – 3.7 m/s cu predominanța vest-nord-vest, înregistrând 

intensitățile cele mai mari în intervalul aprilie – iunie, iar cele mai mici în perioada octombrie – 

noiembrie. În munți se ating valori de 5 – 6 m/s. 

Conform Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR-1-

1-4/2012, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului este qb = 0.6 kPa având IMR  = 50 

ani. Conform tabel 2.1.  pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate este z0 = 0.3  și  zmin 

= 5 m pentru zona de intravilan. 
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 Figura 17 – Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor 

 
Sursa: Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor Indicativ CR-1-1-4/2012 

Conform Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR-1-

1-3/2012, rezultă o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk  = 2 kN/m2. 

Figura 18 – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor 

 
Sursa: Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR-1-1-3/2012 
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▪ Caracteristici geotehnice 

Din punct de vedere geo-tectonic, comuna Ocna Șugatag aparține unității structurale a 

Carpaților Orientali, sectorul mureșean - pannonic. Acesta este amplasat pe o fosă geosinclinală cu 

depozite cretacice și paleogene de fliș, care a atins stadiul de inversiune tectonică în timpul 

Miocenului mediu și a fost apoi acoperită transgresiv de o cuvertură molasică și de lave andezitice 

venite pe căi de acces deschise în faza stirică. 

Zonele de aflorimente cretacic-paleogene sunt concentrate în partea central-estică a regiunii și 

anume în unitățile tectonice pânza Botizii și pânza Wildflysch-ului, în regiunea de la nord de 

muntele Gutâi și în câteva ochiuri sub eruptivul de Baia Mare.  

Depozitele paleogene se situează peste marnele roșii senoniene și calcarele jurasice cu amoniți. 

Apare ca un facies intermediar între faciesul epicontinental și cel carpatic de geosinclinal. Aceasta 

dovedește că legătura sării paleogene din interiorul Transilvaniei cu cea din geosinclinalul carpatic 

se făcea prin Maramureș (T. Iorgulescu ș.a. 1962).  

Formațiunile eocene sunt reprezentate în bază printr-un facies litoral recifal peste care se 

dezvoltă faciesul marnos, cu marne cenușii sau roșii silicioase și intercalații de gresii miocene.  

Oligocenul este reprezentat prin microconglomerate, gresii albe, șisturi argilo-marnoase, 

menilite etc. 

Miocenul formează o cuvetă în centrul bazinului Maramureș, al cărui ax trece prin Ocna 

Șugatag – Sighet. Contactul său cu depozitele mai vechi este acoperit spre vest și sud-vest de 

curgerile andezitice ale Gutâiului (ce au avut loc în Ponțian și Romanian); spre sud, contactul e 

acoperit cu aglomerate și tufuri andezitice. 

Miocenul din zona Ocna Șugatag cuprinde depozite tortoniene și sarmațiene. 

Tortonian (to) 

Cele mai vechi formațiuni care aflorează pe teritoriul comunei Ocna Șugatag sunt de vârstă 

tortoniană și sunt localizate în zona Dealului Dordu, pe flancul vestic al Dealului Șugatag, pe raza 

satului Ocna Șugatag și în extremitatea nordică a localității Sat-Șugatag. 

Tortonianul a fost interceptat în axul fosei maramușene pe o grosime de 1000 – 1200 m, 

evidențiind o subsidență marcantă și o diferențiere litostratigrafică asemănătoare cu a echivalentului 

său din bazinul pannonic și cel transilvănean. Are în bază tufuri dacitice cu elemente 

conglomeratice peste care urmează marne argiloase gipsifere și tufacee cu Globigerine, ce formează 

patul sării. Tuful dacitic, cenușiu verzui, compact, acoperă masivul de sare, apărând la zi sub 

presiunea masivului de sare în ridicare, în dreptul capelei cimitirului (unde s-a și exploatat) și pe 

versantul stâng al văii Sărata (Șugatag), în abruptul cuvetelor lacuste ale lacurilor Bătrân, 

Vrăjitoarei și Roșu. Înclinările stratelor variază între 5 și 20°, iar grosimea stratului de tuf se 

estimează la 10 – 15 m în deschiderea de sub capelă. 
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 Figura 19  – Aflorimet de Tuf pe versantul stâng al văii Sărata (Șugatag) 

Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

Peste stratul de tuf urmează un pachet de marne cenușii și nisipuri cenușii fine, cu intercalații 

de gresii cenușii și gălbui-roșcate, slab cimentate, cu aflorescențe de sare. 

Sarmațian (vh – bs1) 

Volhinianul + Bessarabianul urmează în continuitate de sedimentare. Această formațiune este 

preponderent marnoasă, atingând grosimea maximă cunoscută în aflorimente la zi de 500 m. În fosa 

maramureșeană, depozitele sarmațiene bordează aflorimentele tortoniene până în dreptul Sat-

Șugatag. Din acest punct continuă spre sud sub forma unei fâșii înguste pe malul stâng al râului 

Mara până la confluența cu pârâul Râușor, în centrul localității Mara. Depozitele sarmațiene 

aflorează de asemenea pe versantul stâng al Văii Breboaia, respectiv pe versantul drept al Văii Mari 

înainte ca aceasta să părăsească teritoriul comunei. 

Pannonian (pn) 

Pannonianul aflorează sub formă de petece în Depresiunea Maramureșului, regăsindu-se pe 

teritoriul comunei Ocna Șugatag pe o porțiune extrem de redusă pe versantul drept al Văii Cheii, în 

piemontul Mara – Săpânța. Este reprezentat printr-o alternanță de nisipuri cenușii – gălbui, cu 

stratificație încrucișată (sediment de mică adâncime într-un mediu cu aporturi fluviatile), cu argile 

și marne compacte cu pelicule de nisip fin și cu intercalații de resturi vegetale. 
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Magmatismul neogen 

În timpul Neogenului, magmatismul s-a manifestat prin ample fenomene vulcanice. Erupțiile 

vulcanice au avut loc aproape continuu generând produse vulcanice variate. Acestea au fost grupate 

în trei faze de activitate: 

- primele erupții au avut loc în Tortonian fiind reprezentate prin piroclastite acide însoțite 

de riolite. Vulcanismul s-a continuat în Sarmațian când au avut loc efuziuni de andezite; 

- faza a doua grupează dacite și andezite cuarțiefere puse în loc la începutul 

Pannonianului; 

- faza a treia s-a desfășurat în Pannonianul superior și a produs roci andezitice cu 

predominarea curgerilor de andezite bazaltoide. 

Andezitele cuarțifere (αq) aflorează doar în extremitatea vestică a comunei în Vf. Pleșca Mare.  

Andezitul cuarțifer conține de regulă piroxen, hornblendă opacizată și cristale mici de cuarț. 

Acest andezit este în mare parte transformat hidrotermal fiind adulanizat, sericitizat, silicifiat și 

carbonatat.  

Andezitele bazaltoide (αβ) ocupă cele mai întinse suprafețe în Munții Oaș – Gutâi, inclusiv pe 

teritoriul comunei Ocna Șugatag. Curgerile de lave alcătuiesc platouri largi sau petece izolate pe 

înălțimi. Un mod de apariție care se întâlnește rar îl constituie stâlpii și aparatele vulcanice de mici 

dimensiuni. Alte forme de zăcăminte sunt reprezentate de dyke, uneori cu lungimi de peste 1000 

m. 

Figura 20  – Andezit bazaltoid 

 

Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 
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Andezitul bazaltoid are o culoare neagră, iar structura porfirică este greu vizibilă megascopic. 

Acest andezit nu este afectat de transformări hidrotermale.  

Andezitul cu biotit de Gutâi (αb) aflorează în extremitatea sudică a comunei, pe versantul 

nordic al munților Gutâi. Acesta conține piroxeni și biotit.  

Cuaternar (qp – qh) 

Sedimentul cuaternar specific Maramureșului îl formează depozitele deluvial – coluviale 

(bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri, prinse într-un material argilos) cu blocuri de andezite care 

bordează versanții de nord-est, respectiv nord ai munților vulcanici Oaș - Gutâi. Acestea formează 

substratul piemonturilor care fac racodul între lanțul vulcanic și Depresiunea Maramureșului.  

Aluviunile recente de pe principalele văi din zonă sunt de vârstă Holocen superior fiind 

reprezentate prin depozite de luncă. Reprezentativă în acest sens este lunca Marei în dreptul 

localității Sat-Șugatag. 

Figura 21  – Formațiune acoperitoare – depozite de vârsta Holocen superior 

Sursa:elaborator Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic pentru Actualizarea Planului Urbanistic 

General   al comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureș 

Din punct de vedere tectonic, principalul element structural din zona investigată este anticlinalul 

Șugatag, situat între localitățile Ferești (confluența Cosăului cu Iza) și Sârbi. Geneza anticlinalului 

este legată de prezența masivului de sare aflat în axul anticlinalului, orientat NNV – SSE.  
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▪ Resurse ale subsolului 

Pe teritoriul comunei Ocna Șugatag (în mod special în satul reședință Ocna Șugatag) au existat 

vechi exploatări de sare gemă cărora, prin prăbușirea tavanului galeriilor, au luat naștere lacuri 

antroposaline. Drept urmare, activitatea minieră de extracție a fost sistată. Apa sărată din izvoarele 

adiacente pârâului Sărata (din zona minelor de sare) a fost utilizată, la început în mod empiric, în 

balneație liberă, apoi au fost făcute amenajări specifice pentru agrement – ștranduri și piscine, fiind 

atestată prin analize de laborator și calitatea sa terapeutică. 

Prin amenajarea Complexului balnear Crăiasa (bază de tratament + cazare + restaurant), în anul 

1972, apa minerală a început să fie utilizată în mod organizat în scop terapeutic, în baza de tratament 

a Hotelului Crăiasa, activitate balneară care continuă și în prezent. 

Datorită acestor factori terapeutici, satul Ocna Șugatag (reședința de comună) a fost atestată 

ca stațiune de interes local, prin HG. 852/2008. 

O altă resursă importantă a subsolului comunei Ocna Șugatag este și apa sărată, ca un important 

factor terapeutic al localității. 

Aceste resurse importante ale subsolului au stat la baza propunerii din anul 2016 de atestare 

a unui areal din satul Ocna Șugatag (comuna Ocna Șugatag) ca stațiune climatică. 21 

 

 
21 Conform Ordonanței Guvernului nr. 109/2000, prin stațiune climatică se înțelege localitatea sau / și arealul situat 

în zone cu factori climativi benefici și care are condiții pentru asigurarea menținerii și ameliorării sănătății și / sau a 

capacității de muncă, precum și a odihnei și reconfortării. 
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2.3.RELAȚII ÎN TERITORIU 

Comuna Ocna Șugatag se află în nord-vestul judeţului Maramureș, în Depresiunea 

Maramureș, la poalele Munților Țipleș și Gutin, pe interfluviul dintre râurile Mara și Cosău, la 59 

km distanţă de reședința de județ. 

Poziția geografică și infrastructura de circulație dezvoltată favorizează accesibilitatea câtre cele 

două mari municipii ale județului - Baia Mare cu Sighetul Marmației -  și între localitățile de pe 

Valea Izei și Valea Vișeului, zona fiind traversată de următoarele artere: Drumul Național DN18 

care face legătura transversal pe direcția nord-sud între Sighetul Marmației (18km) și Baia Mare 

(50km), Drumul Județean DJ109F care face legătura spre sud cu orașul Târgu Lăpuș (60km) și 

Drumul Județean DJ185 care face legătura spre est cu comuna Bârsana (15km). La nivel 

intracomunal, transversal pe direcția vest-est, Drumul Comunal DC13 face legătura între satul 

Șugatag și satul Ocna Șugatag, iar Drumul Comunal DC14 face legătura între satul Hoteni și satul 

Breb, cele două având conexiune directă cu DJ109F și DN18. 

Comuna Ocna Șugatag se învecinează cu comuna Budești (sud), comuna Călinești (est și nord-

est), comuna Giulești (nord) și comuna Desești (vest) și are în componența sa patru sate: satul Ocna 

Șugatag este reședința de comună și s-a dezvoltat în lungul DJ 109F; satul Șugatag, amplasat în 

partea de nord-vest a satului reședință de comună, adiacent DN18; satul Hoteni,  amplasat în partea 

de sud-vest a satului reședință de comună, adiacent DJ185 și satul Breb ce constituie nucleul din 

partea de sud a teritoriului administrativ al comunei, retras de la DJ 109F. 

Coordonatele geografice ale comunei sunt: paralela 47° 44′ 15″ latitudine nordică şi meridianul 

de 23° 53′ 00″ longitudine estică. Comuna Ocna Șugatag are în componenţă satele Șugatag, Breb, 

Hoteni și Ocna Șugatag și o suprafață totală de 9087,46  ha. 

Figura 22  – Accesibilitatea comunei Ocna Șugatag la nivel județean – Accesul la Drumuri Naționale și Județene 

Sursa: proiectant Plan Urbanistic General 
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▪ Planul de Amenajare al Teritoriului Național 

 Figura 23  – Încadrarea comunei Ocna Șugatag în prevedrile Planului de Amenajare a Teritoriului Național –  

Secțiunea IV – Rețeaua de localități 

Sursa: www.mdrt.ro 

 Figura 24   – Încadrarea comunei Ocna Șugatag în prevedrile Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național – Secțiunea I – Rețele de transport 

Sursa: www.mdrt.ro 
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La nivel național comuna Ocna Șugatag este amplasată în Regiunea Nord-Vest și este străbătută 

de DN 18, care o traversează de la nord-est la sud-vest şi care asigură legătura cu orașele Sighetu 

Marmației şi Baia Mare.  

Conform Planului de Amenajare al Teritoriului Național – Rețeaua de localități, comuna Ocna 

Șugatag se încadrează în localitățile de rangul IV.  

Din punct de vedere al prevederilor P.A.T.N.-ului – secțiunea I - Rețele de Transport, 

accesibilitatea comunei va crește odată cu concretizarea propunerilor de amenajare a autostrăzii 

Moldova-Transilvania și a propunerilor de transformare a unor drumuri naționale în drumuri expres 

sau cu 4 benzi. Cea mai bună accesibilitate va fi însă, în momentul concretizării conexiunii la nivel 

de autostradă între Municipiul Zalău și Municipiul Baia Mare. 

Deși comuna Ocna Șugatag este extrem de ofertantă pentru turiști din toată țara și nu numai, 

accesibilitatea deficitară încetinește dezvoltarea tursimului din această zonă. Astfel că, 

implementarea propunerilor din P.A.T.N. ar fi foarte benefică pentru dezvoltarea economiei locale. 

▪ Strategia de Dezvoltare Teritorială a României – România policentrică 2035 

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic prin care sunt 

stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională și 

națională precum și direcțiile de implementare pentru o perioada de peste 20 de ani. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României este prevăzuta în Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare. Aceasta 

cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035. 

Perspectiva de dezvoltare a teritoriului național are la bază consolidarea poziției strategice a 

României în raport cu principalele axe de dezvoltare continentale și globale. Acest lucru se va 

realiza prin valorificarea avantajelor naturale ale teritoriului național și prin proiectarea unei 

structuri funcționale a teritoriului capabilă să susțină o creștere economică durabilă. 

Urmărind întărirea coeziunii teritoriale, S.D.T.R. propune un set de politici de dezvoltare 

teritorială axate pe diferite tipuri de teritorii: zone montane, urbane, zone cu specific geografic, etc. 

S.D.T.R. propune: 

▪ Susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național; 

▪ Sprijinirea dezvoltării zonelor economice cu vocație internațională; 

▪ Asigurarea unei conectivități crescute a orașelor mici și mijlocii cu orașele mari; 

▪ Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului tuturor localităților la 

servicii de interes general; 

▪ Întărirea cooperării între autoritățile publice de la diferite niveluri administrative în scopul 

asigurării unei dezvoltări armonioase a teritoriului național. 

În Orizontul 2035, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României propune: 

În anul 2035 zonele urbane funcţionale sunt motoare de dezvoltare a teritoriului naţional, bine 

conectate în rețeaua de localităţi de la nivel naţional și european. 
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Zonelele rurale sunt puternic conectate la motoarele economice ale teritoriului naţional, 

devenind adevăraţi poli de dezvoltare durabilă a teritoriului caracterizaţi prin condiţii atractive 

de viaţă şi servicii sociale accesibile. Există o infrastructură conectivă bine dezvoltată care leagă 

oraşele mici și localităţile rurale la principalele zone urbane, acestea din urmă generând bunăstare 

în teritoriile învecinate. 

Puternice economic, incluzive social și compacte spațial, zonele urbane funcționale formează o 

rețea solidă de centre de excelență la nivel naţional. Creșterea concentrației de activități cu valoare 

adăugată în zonele urbane funcționale nu implică în mod necesar un proces de declin al orașelor 

mici și mijlocii și a mediului rural în general, ci dependența funcțională în creștere a acestora de 

zonele urbane funcționale medii/ mari. 

În anul 2035 zonele rurale sunt echilibrate funcțional în relație cu rețeaua de localități, zonele 

de frontieră asigură fluxurile necesare în relație cu țările UE, iar zonele montane și zona costieră își 

valorifică avantajele printr-o punere în valoare a potenţialului turistic. Regiunile cu deficienţe de 

structură/ în declin recuperează teren în fața celorlalte, formând structuri teritoriale echilibrate în 

jurul zonelor urbane funcționale medii/ mari. 

Pentru a atinge acest deziderat strategic în orizontul de timp 2035, scenariul România 

policentrică propus prin Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe o nouă 

paradigmă de dezvoltare cu următoarele direcţii de dezvoltare: 

La nivel local: 

o îmbunătăţirea infrastructurii care conectează oraşele și zonele înconjurătoare acestora, în 

vederea extinderii masei lor economice; 

o asigurarea unor instituții publice performante în zonele mai slab dezvoltate (în special în 

domeniile educaţie, sănătate, infrastructura de bază pentru serviciile publice etc.), pentru 

a promova mobilitatea oamenilor şi pentru a contribui la creşterea standardului de viaţă; 

o promovarea investiţiilor în calitatea vieţii în zonele cu potențial ridicat de creștere, pentru 

a spori capacitatea de a atrage şi păstra capitalul uman necesar; 

o valorificarea potenţialului propriu a spaţiului rural; 

o proiectarea şi implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate și 

minoritare, în vederea susţinerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca părţi 

active ale economiei.  

La nivel regional și internaţional: 

o îmbunătăţirea legăturilor dintre zonele cu potențial ridicat și cele deficitare, pentru a 

permite o concentrare eficientă a resurselor și a efectelor de contagiune pozitivă (de la 

zonele dezvoltate către cele cu carenţe);  

o reducerea distanţei faţă de pieţele importante din UE și din alte zone, prin îmbunătăţirea 

infrastructurii și încurajarea fluxurilor transfrontaliere de oameni, capital şi idei. 

▪ Master Planul General de Transport al României 

Obiectivele strategice ale Master Planului General de Transport al României sunt: 
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o Eficiența economică: sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește 

operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de 

transport ar trebui să depășească costurile investițiilor. 

o Sustenabilitatea: sistemul de transport trebuie să fie sustenabil din punct de vedere 

economic, financiar și al mediului. Modurile de transport așa numite durabile, care sunt 

mai eficiente energetic și au un grad mai scăzut de emisii ar trebui dezvoltate în mod 

prioritar. 

o Siguranța: investițiile în transporturi ar trebui să conducă la un sistem de transport mai 

sigur. Costul economic al accidentelor este transformat în valori monetare în cadrul 

evaluării economice dar, deoarece unul din obiectivele principale ale Guvernului, ale UE 

și ale Caietului de Sarcini este reducerea accidentelor din sectorul transporturilor, 

siguranța trebuie să rămână un obiectiv separat. 

Figura 25   – Coridoare cheie de dezvoltare ale infrastructurii de autostrăzi 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României 

 Impactul asupra mediului: sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra 

mediului fizic. 

o Dezvoltare Economică Echilibrată: Sistemul de transport trebuie configurat astfel încât 

să permită dezvoltarea economică atât la nivel național cât și regional. Investițiile trebuie, 

de asemenea, să favorizeze echitatea în privința cetățenilor României; 
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o Finanțare: Disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale 

(FC, FEDR, Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) va afecta oportunitatea 

implementării proiectelor și prioritizarea lor. Programul general va trebui să se înscrie 

într-o estimare realistă a fondurilor naționale și a celorlalte surse de finanțare pentru 

perioada planificată.  

La nivelul Master Planului General de Transport al României au fost definite 5 coridoare cheie de 

transport pentru care sunt necesare îmbunătățiri. Rolul coridoarelor este să asigure nevoia de 

conectivitate a populației și a mediului de afaceri. Aceste coridoare cheie sunt legate de principalele 

puncte de trecere a frontierei și de rețelele TEN-T Core și TEN-T Comprehensive. 

 Coridoarele de conectivitate au fost definite atât ca legătură între principalele regiuni de 

dezvoltare a României, dar și în lungul unor aliniamente care să conecteze polii de creștere 

economică și centrele industriale ale României (cele existente sau potențiale). O atenție deosebită 

în identificareași analiza coridoarelor de conectivitate s-a acordat conexiunii acestora cu coridoarele 

de transport din țările vecine dar și cu cele dezvoltate la nivel continental. 

 Dintre acestea, coridorul 5 este cel mai apropiat de zona de studiu. Coridorul 5 constituie 

legătura Moldovei cu Transilvania și Europa peste Carpații Orientali.  

Figura 26   – Harta proiectelor rutiere din Master Planul General de Transport 

 

Sursa: Master Planul General de Transport al României 
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 Coridorul 5 reprezintă conexiunea est-vest a României și se racordează la sectoare de 

autostradă construite deja sau aflate în diverse faze de implementare. Conectează centre economice 

importante din Moldova (Iași, Pașcani, Bacău, Suceava) cu cele din Transilvania (Târgu Mureș, 

Cluj-Napoca, Zalău, Oradea) și mai departe, prin vama Borș, cu rețeaua de autostrăzi europeană. 

De asemenea se suprapune prinicpalei axe de legătură a Republicii Moldova cu Europa (stat care a 

semnat cu Uniunea Europeană în anul 2014, Acordul de comerț liber Republica Moldova – Uniunea 

Europeană). Coridorul se desfășoară intersectând mai multe unități de relief caracteristice: Valea 

Prutului și Podișul Moldovei între Ungheni și Târgu Neamț, Carpații Meridionali (grupa centrală) 

între Târgu Neamț și Sovata, Depresiunea Colinară a Transilvaniei între Sovata și Turda, 

compartimentul Nordic al Munților Apuseni între Turda și Suplacu de Barcău, Dealurile și Câmpia 

de Vest între Suplacu de Barcău și Borș. 

 O altă propunere esențială pentru comuna Ocna Șugatag este dezvoltarea Drumului Expres 

Cluj Napoca – Baia Mare, care odată concretizat va crește considerabil accesibilitatea comunei. 

▪ Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – Transilvania de Nord 2020 

Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel 

regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile specifice 

la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali finanţatori ai 

programelor de dezvoltare aferente regiunii respective. 

Viziunea pe termen lung (2034): Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de 

Nord) înţeleg să valorifice împreună, respectând principiile dezvoltării durabile, resursele naturale, 

materiale, umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante 

care face din Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene. 

Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale îndeplineşte 

un rol strategic de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul şi Nordul său. 

Domeniile de specializare inteligentă stabilite la nivel naţional, dar care au fost identificate şi 

la nivel regional, care asigură o poziţionare bună pe pieţele europene a produselor regionale sunt: 

Bioeconomia, Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate, Econano-tehnologii 

şi materiale avansate, Sănătate (domeniu prioritar naţional). Sectoarele economice regionale vizate 

de domeniile de specializare inteligentă menţionate mai sus sunt: agricultura şi industria alimentară, 

producţia de mobilă, electronica şi automatizări, mecatronica, producţia de utilaje şi echipament, 

serviciile de sănătate, serviciile IT&C, energia, turismul, construcţiile verzi şi industrii creative. 

Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de formare 

continuă a adulţilor şi învăţământul universitar fiind recunoscute la nivel internaţional. 

Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă şi incluzivă. Nivelul ridicat al 

calităţii vieţii (un PIB regional de 75% din media europeană) face din Transilvania de Nord una 

dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa Centrală şi de Est. 

Obiective strategice de dezvoltare pe termen lung (2034):  

o Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în domeniile de specializare 

inteligentă ale regiunii; 
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o Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii şi 

valori culturale şi asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune logistică”; 

o Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al regiunii, în vederea asigurării 

suportului pentru o dezvoltare durabilă; 

o Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi 

patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al regiunii; 

o Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi trans-

regională; 

o Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei. 

Obiectiv general: Creșterea economiei regionale prin dezvoltarea multidimensională și 

integrată pentru diminuarea disparităților intra- și inter-regionale și creșterea standardului de viață 

regional. 

Prioritatea 1: Creşterea competitivităţii economice a regiunii şi stimularea cercetării şi 

inovării; 

Prioritatea 2: Creşterea accesibilităţii regiunii, a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 

informaţiilor; 

Prioritatea 3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune; 

Prioritatea 4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 

reducerea emisiilor poluante. 

▪ Planul de Amenajare al Teritoriului Județean Maramureș 

Planul de Amenajare al Teritoriului Județean Maramureș a fost fundamentat pe baza unei suite 

de factori de natură geografică, istorică, etnică, economică, socială, mentală precum: 

1. poziţia sa la periferia teritoriului politico-administrativ al României, în partea nordică, cu 

efecte negative în ceea ce priveşte interrelaţiile cu centrul de comandă (integrate într-o 

fenomenologie specifică  raportului centru-periferie) dar şi o serie de avantaje în ceea ce 

priveşte cooperarea transfrontalieră cu unităţile spaţiale învecinate din Ucraina; 

2. interferenţa etnică multiseculară a românilor cu maghiarii, ucrainenii, germanii şi evreii a 

generat un mozaic multicultural rar întâlnit, cu complementarităţile sale culturale şi 

comportamentale aparte; 

3. adaptarea strânsă a omului la mediu, milenar perfecţionată, a condus la afirmarea unei 

economii eficiente, bazată pe prelucrarea lemnului, unică prin amploarea, formele şi 

perfecţionarea sa  în întregul lanţ muntos al Carpaţilor; 

4. mutaţiile profunde post-decembriste, amplificate prin aderarea României la Uniunea 

Europeană, dar şi criza financiară, economică şi socială declanşată la nivel mondial în 

ultimii ani, afectează profund şi sistemul economico-social tradiţional al judeţului 

Maramureş. Grefate pe fenomene economice şi sociale aparte amplificate în ultimii ani 

(migrarea pentru muncă în străinătate a populaţiei tinere şi mature, îmbătrânirea accentuată 

a populaţiei şi balanţa demografică negativă, destructurarea agriculturii şi industriei, 

reconversia dificilă şi incompletă a economiei etatizate în economie concurenţială, 

capitalistă etc.) ele impun cu stringentă, măsuri şi soluţii de recalibare, de constituire a 
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unui sistem economico-social competitiv, capabil de a funcţiona şi a asigura dezvoltarea 

durabilă a regiunii.  

5. spiritul întreprinzător al locuitorilor judeţului şi ataşamentul recunoscut al acestora la spaţiul 

mental maramureşan, chiorean şi lăpuşan, generează o serie de premise favorabile privind 

noua orientare înspre diversificarea profilului economic al activităţilor bazate preponderent 

pe resursele locale, între care turismul pare a fi direcţia cea mai indicată şi agreată; 

6. într-o etapă a dezvoltării spaţiale dincolo de barierele induse de prezenţa frontierelor, 

promovată cu asiduitate în UE, şi orientarea Ucrainei înspre această uniune de state, 

generează suficiente temeiuri de creştere a rolului judeţului Maramureş în ceea ce priveşte 

conectivitatea cu Transcarpatia, de refacere a funcţiilor economice şi sociale ale vechiului 

sistem spaţial al Maramureşului istoric, centrat pe axa Tisei şi având ca principal pol 

atractor municipiul Sighetu Marmaţiei. 

Astfel, obiectivele strategice ale P.A.T.J.-ului Maramureș, sunt: 

▪ OBIECTIV STRATEGIC 1. Judeţul Maramureş ca regiune de program cu însuşiri 

sistemice; 

▪ OBIECTIV STRATEGIC 2. Fluidizarea relaţiilor de cooperare intrajudeţene, cu regiunile 

învecinate naţionale şi transfrontaliere: 

Figura 27   – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean – Context și cooperare intraregională - propunere 

Sursa: www.mdrt.ro 
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o reabilitatea drumului Baia Sprie-Cavnic-Budeşti-Bârsana prin care nu numai că 

se îmbunătăţesc legăturile transmontane, dar se şi conectează trei obiective în care 

turismul se dezvoltă rapid: pistele de schi de la Cavnic, staţiunea balneară Ocna 

Şugatag, mănăstirea Bârsana şi valea turistică a Izei, interrelaţionând sistemic 

turismul recreativ, turismul curativ şi cel cultural. 

▪ OBIECTIV STRATEGIC 3. Eficientizarea relaţiilor om-mediu în contextul  exploatării 

ecologice, sustenabile, a resurselor naturale: 

o Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice ( 

defrișarea abuzivăa pădurilor, alunecărilor transversale pe versanți, săpături la baza 

versanților pentru diverse construcții) – evitarea supraîncărcării versanțiilor cu orice 

fel de construcții ( Ocna Șugatag); 

o Prevenirea proceselor de torențialitate, prăbușire, surpare și tasare – evitarea 

schimbării folosințelor și executarea lucrărilor care duc la destabilizarea versanților 

(construcții grele-clădiri, șosele; defrișări necontrolate): arealele Ocna Șugatag și 

Coștiui (unde alunecările de teren; 

o Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor - realizarea 

staţiilor de transfer: Ocna Şugatag, Vişeu de Sus, Târgu Lăpuş (termen scurt);  

▪ OBIECTIV STRATEGIC 4. Protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului natural şi 

construit: 

o Valorificarea sustenabilă și prezervarea patrimoniului natural – intervenție de 

ajutorare a regenerării arborilor în Rezervația Naturală “Pădurea Crăiasă” de la Ocna 

Șugatag; 

o Restaurarea și promovarea celor 90 de biserici de lemn - desfăşurarea şi 

finalizarea la termen a proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de 

nord”, etapa a II-a de elaborare a studiilor urbanistice zonale, iniţiat de Consiliul 

Judeţean Maramureş (avizat favorabil în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor 

Istorice nr. 9, din 10 septembrie 2008). Proiectul are ca finalitate construirea de 

parcări şi toalete în proximitatea bisericilor de lemn din localităţile Bogdan Vodă, 

Budeşti, Călineşti, Ieud Deal, Ieud Vale, Poienile Izei, Plopiş, Şurdeşti, Remetea-

Chioarului, Rozavlea, Ocna Şugatag, Săcălăşeni, Bârsana, Deseşti, Botiza şi 

Cărpiniş, cu scopul introducerii acestor monumente în circuitul turistic.  

▪ OBIECTIV STRATEGIC 5. Planificarea riguroasă a dezvoltării aşezărilor în vederea 

optimizării funcţiilor şi esteticii lor: 

o Identificarea arealelor și axelor de dezvoltare prioritară –  

▪ Ax de rangul I dedublate - Sistemul de poli de creştere de rang 

supracomunal şi cei de rang comunal I s-a transformat într-o axă de 

dezvoltare care a dedublat axa principală în: Valea Izei, Valea Cosăului – 

Cavnic – Valea Cavnicului – Copalnic Mănăştur –Tg. Lăpuş: axa Cosău : 

Fereşti – Ocna Şugatag – Budeşti – Cavnic – Şişeşti.  
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▪ Polii de creștere intensă de-a lungul axelor – Polii de creștere din mediul 

rural 1 (supracomunal) - Ocna Şugatag, Rozavlea, Petrova, Poienile de sub 

Munte, Săpânţa;  

o Organizarea rețelei de centre într-o ierarhie coerentă: 

▪ Dinamizarea polilor emergenţi prin dotarea cu funcţii supracomunale a 

unor centre de comună cu real potenţial (în afară de cele deja existente) - 

Ocna Şugatag, Rozavlea, Petrova, Poienile de sub Munte, Săpânţa; 

▪ Reorganizarea administrativ-teritorială a comunelor cu 

disfuncționalități prin: adoptarea modelului maramureşean ancestral cu 

comune formate dintr-un număr mai mic de sate componente, acolo unde 

există tendinţe centrifuge: Văleni/Călineşti, Sat Şugatag/Ocna Şugatag, 

Berbeşti/Giuleşti. 

▪ OBIECTIV STRATEGIC 6. Asigurarea infrastructurii de bază şi conexe şi a condiţiilor 

necesare pentru dezvoltarea durabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii: 

Figura 28   – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean – Echipare tehnică a teritoriului – propunere 

Sursa: www.mdrt.ro 

o Stabilirea de culoare rutiere strategice pentru judeţul Maramureş 

▪ Subculoar I: Budeşti – Ocna Şugatag – Fereşti: DJ 109F Budeşti – Ocna 

Şugatag – Fereşti: 24,600 km; 
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▪ Subculoar X: Hărniceşti – Ocna Şugatag – Călineşti: DJ 185 Hărniceşti – 

Ocna Şugatag – Călineşti: 10,326 km; 

o Modernizare drum judeţean DJ 184 Cavnic – Baia Sprie: DJ 184 Cavnic – Baia 

Sprie, care constituie o alternativă la trecerea pe drumul naţional DN 18 prin Pasul 

Gutâi, dinspre reşedinţa de judeţ Baia Mare spre Maramureşul istoric, dar şi o 

modalitate de a ajunge la staţiunea balneoclimaterică Ocna Şugatag, reprezintă cel 

mai important sector de drum care necesită o atenţie specială; 

o Modernizare sector drum judeţean DJ 109F Budeşti – Cavnic -Segmentul din 

drumul judeţean DJ 109F Budeşti – Cavnic este intens circulat deoarece, împreună 

cu drumul judeţean DJ 184, constituie o alternativă la trecerea prin Pasul Gutin şi o 

legătură cu staţiunea balneoclimaterică Ocna Şugatag. Justificarea importanţei 

reabilitării acestuia este similară celei de la drumul judeţean DJ 184. 

o Modernizare sector drum judeţean 109F Budeşti – Ocna Şugatag – Fereşti - 

Drumul judeţean DJ 109F sectorul Budeşti - Ocna Şugatag - Fereşti leagă culoarul 

1 de drumul naţional DN 18 spre municipiul Sighetu Marmaţiei; 

o Reabilitarea parţială, extinderea, înfiinţarea şi execuţia reţelei de alimentare 

cu apă - Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă potabilă în comuna Ocna Şugatag, 

localitatea Ocna Şugatag.  

o Reabilitarea parţială, extinderea, înfiinţarea şi execuţia reţelei de canalizare şi 

staţii de epurare la nivelul judeţului Maramureş - Extindere reţea de canalizare 

în comuna Ocna Şugatag, localitatea Ocna Şugatag.  

▪ OBIECTIV STRATEGIC 7. Asigurarea de resurse umane durabile prin limitarea 

declinului demografic şi prin perfecţionarea sistemului de sănătate, de educaţie şi de 

formare/reconversie profesională;  

▪ OBIECTIV STRATEGIC 8. Dezvoltarea durabilă, pornind, în primul rând, de la resursele 

locale, a tuturor ramurilor economice în vederea asigurării cerinţelor de consum şi 

îmbunătăţirii nivelului de trai al populaţiei locale şi de creare a excedentului de produse 

pentru piaţa extrajudeţeană: 

o Exploatarea superioară, atât cantitativ cât şi calitativ, a resurselor de apă 

minerală şi sare, în vederea dezvoltării unor unităţi de prelucrare a resurselor 

de ape minerale şi de sare, precum şi pentru promovarea acestor produse la 

nivel naţional şi european - concesionarea perimetrelor de exploatare identificate, 

acordarea de facilităţi pentru construirea de unităţi de prelucrare (ex. asigurarea 

terenurilor, a utilităţilor, sau chiar acordarea de facilităţi fiscale), precum şi 

întreprinderea unor acţiuni de promovare a acestor produse atât la nivel naţional cât 

şi la nivel european. Aceste activităţi sunt îndreptate, în special, spre localităţile 

Ocna Şugatag, Coştiui, Baia Sprie, Chiuzbaia şi Săpânţa – Borcut; 

o Crearea şi implementarea unor sisteme de semnalizare, orientare şi informare 

turistică în staţiunilor turistice existente sau în curs de atestare - Ocna Şugatag, 

Borşa-Complex + Mogoşa-Şuior, Cavnic, Izvoare, Săpânţa, Botiza, Coştiui, 

Cărbunari, Valea Vinului, Vaser; 
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Figura 29   – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean – Turismul – propunere 

Sursa: www.mdrt.ro 

o Transformarea staţiunii Ocna Şugatag din staţiune de interes local în staţiune 

de interes naţional; 

o Amenajarea atracţiilor turistice cu statut de brand - punctele de belvedere: Vf. 

Igniş, Piatra Goală de pe Platoul vulcanic Igniş, Ocna Şugatag-Releu, Solovan, 

Toroioaga, Pietrosu Rodnei, Pop Ivan, Ţibleş;  

o Centrul de valorificare a resurselor agroalimentare autohtone Ocna Şugatag; 

o Extinderea capacităţii de cazare la Ocna Şugatag de la 391 locuri la peste 600 

locuri; 

o Amenajarea unui camping la Ocna Şugatag – 200 locuri; 

o Amenajarea şi promovarea unor itinerarii turistice ca branduri integrate 

brandului de destinaţie turistică Maramureş: 

▪ Drumul sării (de la ocnele Coştiui şi Ocna Şugatag spre Dej-Turda-Ocna 

Mureş-Ocna Sibiului etc.); 

▪ Gâlgău – Târgu Lăpuş – Copalnic Mănăştur – Şurdeşti – Cavnic – Budeşti – 

Ocna Şugatag – Fereşti; 

o Dezvoltarea serviciilor turistice: 

▪ Înfiinţarea unor centre de informare turistică (Sighetu Marmaţiei, Săpânţa, 

Ocna Şugatag etc.); 
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▪ Apariţia unor info-touch-uri, atât în spaţiul urban, cât şi în centrele de 

comună cu un potenţial turistic ridicat (Ocna Şugatag, Coştiui, Săpânţa, 

Moisei, Botiza, Vişeu de Sus etc.) 

o Fortificarea economică a judeţului Maramureş prin dezvoltarea serviciilor de 

transport, depozitare şi comunicaţii - modernizarea oficiilor poştale existente şi 

înfiinţarea unor agenţii de curierat care să faciliteze transmiterea rapidă a 

corespondenţei în spaţiul urban dar şi în centrele rurale Bârsana, Botiza, Câmpulung 

la Tisa, Copalnic-Mănăştur, Săpânţa, Ocna Şugatag etc.  

o Perfecţionarea şi specializarea resurselor umane din domeniul comerţului şi 

serviciilor prin coordonatele unui management profesional - Stimularea 

personalului angajat în sectorul terţiar - recrutarea unor specialişti din 

învăţământul profesional în câmpul muncii (Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Baia 

Sprie, Târgu Lăpuş, Borşa, Cavnic, Dragomireşti, Seini, Săliştea de Sus, Ulmeni, 

Băiuţ, Botiza, Mireşu Mare, Ocna Şugatag etc.). 

▪ OBIECTIV STRATEGIC 9. Ridicarea calitativă a standardului activităţilor din 

învăţământ, ocrotirea sănătăţii şi cultură în vederea împlinirii dezideratelor spirituale şi de 

siguranţă socială a populaţiei aferente regiunii; 

▪ OBIECTIV STRATEGIC 10. Creşterea coeziunii teritoriale prin reducerea şi eliminarea 

disparităţilor economico-sociale din judeţul Maramureş;  

▪ OBIECTIV STRATEGIC 11. Conturarea în judeţul Maramureş a unui sistem teritorial 

optimal deschis, eficient şi rezilient. 

▪ Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 2014-2020 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 2014-2020 

a vizat următoarele obiective specifice: 

▪ identificarea și validarea, într-un cadru participativ larg, a celor mai importante nevoi și 

probleme de dezvoltare cu care se confruntă județul și comunitățile locale de la nivel 

acestuia, în toate domeniile de interes (infrastructură de transport și echiparea teritoriului, 

mediu și energie, dezvoltare economică, capacitate administrativă și cooperare teritorială, 

incluziune socială, sănătate și educație, turism și cultură etc.);  

▪ evaluarea gradului de implementare a strategiei județene și a strategiilor locale de dezvoltare 

aferente perioadei de programare 2007-2013 și identificarea intervențiilor cuprinse în 

acestea care ar putea fi realizate în perioada 2014-2020;  

▪ identificarea punctelor tari, slabe, a oportunităților și amenințărilor la adresa dezvoltării 

durabile a județului, care să fie valorificate, respectiv diminuate prin măsuri concrete în 

perioada actuală de programare;  

▪ definirea și validarea unei viziuni și a unor ținte realiste de dezvoltare a județului pentru 

orizontul anului 2020, asupra cărora să existe un consens și o asumare din partea tuturor 

actorilor relevanți de la nivel local;  

▪ identificarea intervențiilor concrete, majore, care trebuie implementate pentru atingerea 

viziunii și țintelor de dezvoltare ale județului, în contextul resurselor de care acesta dispune;  
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▪ corelarea priorităților de dezvoltare de la nivelul județului cu cele deja stabilite la nivel 

european, național, regional, dar și local, cuprinse în diferite documente programatice (de 

ex. master plan-uri, strategii, planuri de acțiune, studii sectoriale, documentații de amenajare 

a teritoriului și urbanism etc.);  

▪ transmiterea unui mesaj public coerent către locuitori, turiști și investitori de asumare de 

către toți actorii relevanți de la nivelul județului cu privire la asumarea unor obiective de 

dezvoltare pentru orizontul anului 2020;  

▪ elaborarea unui document județean de planificare strategică, care să traseze liniile directoare 

pentru elaborarea unor strategii și planuri de acțiune la nivel subjudețean;  

▪ stabilirea unui portofoliu realist de proiecte mature de investiții, care să permită creșterea 

gradului de absorbție a surselor externe – naționale și europene – de finanțare.  

Obiective strategice pentru perioada de programare 2014-2020: 

OS 1. Creșterea conectivității și atractivității județului Maramureș pentru investitori care să 

realizeze activități inovative și cu valoare adăugată ridicată și pentru turiști; 

 OS 2. Creșterea atractivității județului Maramureș pentru locuitori și asigurarea unei dezvoltări 

integrate și echilibrate a teritoriului; 

OS.3. Asigurarea bunei guvernanțe și întărirea relațiilor de cooperare teritorială ale județului 

Maramureș; 

OS.4. Asigurarea unui management adecvat al resurselor naturale și a riscurilor naturale și antropice 

în județul Maramureș. 

▪ Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – Munții Gutinului 

Obiectivul fundamental al Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal – Munții Gutinului 

este reabilitarea socio-economică şi creşterea competitivităţii zonei Munţilor Gutin prin optimizarea 

utilizării resurselor, în vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor şi a mediului înconjurător. 

Principalele obiective specifice pe domenii de interes pentru teritoriul de referinţă al 

microregiunii Munţii Gutinului, pentru perioada următorilor 10 ani sunt: 

1.1. STRUCTURA TERITORIULUI: 

1.1.1. Cadrul natural 

▪ Reabilitarea, protecţia şi valorificarea durabilă a resurselor naturale; 

▪ Asigurarea calităţii factorilor de mediu prin reducerea poluării până în pragul de 

suportabilitate a mediului, prin îmbunătăţirea calităţii aerului, îmbunătăţirea calităţii apei, 

reabilitarea solului  degradat prin activităţile antropice; 

▪ Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze naturale (precipitaţii atmosferice, 

eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor subterane; 

▪ Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice (defrişarea abuzivă a 

pădurilor, păşunat abuziv, săpături la baza versanţilor pentru diverse construcţii); 

▪ Prevenirea degradării terenurilor prin alunecări de teren; 
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▪ Prevenirea şi tratarea poluării industriale, prin îndeplinirea sarcinilor acceptate prin acorduri 

şi tratate internaţionale privind reducerea poluării solurilor și îmbunătăţirea recuperării şi 

tratării deşeurilor industriale; 

▪ Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor în teritoriul periurban şi 

soluţionarea în cadrul acestui spaţiu a problemelor specifice acestui domeniu; 

▪ Eliminarea poluării solului, apei subterane, aerului şi peisajului în interiorul localităţilor şi 

zonele adiacente, patrimoniului natural si construit cauzat de existenta depozitarilor 

necorespunzătoare de deseuri; 

▪ Promovarea educaţiei ecologice a turiştilor şi informări în legătură cu efectele negative ale 

poluării zonelor montane cu deşeuri menajere; 

▪ Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, în toate localităţile zone; 

▪ Eliminarea poluării necontrolate cu substanţe şi deşeuri periculoase; 

▪ Eliminarea poluării solului şi apelor de suprafaţă cauzată de depozitarea necontrolată a 

deşeurilor lemnoase; 

▪ Reducerea impactului asupra aerului cauzat de incinerarea necorespunzătoare a deşeurilor; 

▪ Eliminarea poluării solului şi apelor de suprafaţă cauzată de depozitarea necontrolată a 

deşeurilor lemnoase. 

Figura 30   – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Munții Gutinului – Mediu – propunere 

Sursa: Consiliul Județean Maramureș 

1.1.2. Patrimoniul natural şi construit 

▪ Garantarea protejarii si utilizarii durabile a ariilor naturale valoroase si a biodiversitatii 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
81 / 204  

▪ Gestionarea durabilă a fondului forestier; 

▪ Protejarea zonelor cu valori de patrimoniu construit; 

▪ Conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice; 

▪ Valorificarea patrimoniului cultural construit şi conturarea unei identităţi locale bazate pe 

istoria şi tradiţiile din zonă. 

1.1.3.Reţeaua de localităţi 

▪ Dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi şi racordarea sa la sistemul urban judeţean, 

regional şi naţional; 

▪ Promovarea unei structuri flexibile şi dinamice de organizare a reţelei de localităţi; 

▪ Asigurarea unui nivel sporit de servire a populaţiei şi echilibrarea accesului la servicii; 

▪ Reglementarea si controlului dezvoltării în teritoriu a localităţilor; 

 
Figura 31   – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Munții Gutinului – Populația și rețeaua de localități – 

propunere 

 
Sursa: Consiliul Județean Maramureș 

▪ Dezvoltarea şi diversificarea reţelei de dotări şi servicii publice în vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă pentru locuitori şi creşterii ofertei de locuri de muncă; 

▪ Asigurarea accesului egal şi sporit la servicii de educaţie pentru toţi locuitorii; 

▪ Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de educaţie; 

▪ Extinderea şi diversificarea ofertei de servicii în domeniul perfecţionării şi orientării 

resurselor de muncă; 
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▪ Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; 

▪ Îmbunătăţirea dotărilor de cultură în corelare cu nevoile populaţiei şi resursele de 

patrimoniu cultural local şi regional; 

▪ Aigurarea accesului locuitorilor la dotări de sport şi agrement în vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă în localităţi şi a creşterii atractivităţii lor; 

▪ Asigurarea accesului locuitorilor la servicii financiar-bancare şi administrative, creşterea 

ofertei de servicii şi locuri de muncă; 

▪ Ameliorarea locuirii pentru populaţia din zonă. 

 1.1.4. Infrastructuri tehnice 

▪ Asigurarea resurselor de apă şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă existente; 

▪ Protecţia calităţii apelor; 

▪ Diminuarea efectelor distructive ale apelor mari prin: satisfacerea cerinţelor de apă ale 

diverşilor consumatori (populaţie, industrie, agrement etc.) în condiţiile menţinerii 

echilibrului în raportul mediul natural/ mediul antropic, prevenirea şi reducerea efectelor 

inundaţiilor şi secetelor și integrarea în U.E. în privinţa politicilor de gestionare durabilă a 

resurselor de apă şi protecţia mediului acvatic; 

▪ Menţinerea viabilităţii reţelei rutiere şi reabilitarea principalelor artere de transport rutier 

existente, îndeosebi pentru drumurile europene în scopul  îmbunătăţirii confortului şi 

siguranţei traficului; 

▪ Dezvoltarea infrastructurii rutiere de interes regional; 

▪ Îmbunătăţirea şi creşterea siguranţei circulaţiei, fluidizarea traficului pe traseele rutiere de 

interes naţional şi local; 

▪ Crearea/ modernizarea reţelei  rutiere cu rol turistic; 

▪ Modernizarea reţelei feroviare; 

▪ Dezvoltarea traficului aerian de călători şi marfă; 

▪ Adaptarea transportului combinat la cerinţele UE; 

▪ Creşterea gradului de telefonizare a zonei; 

▪ Diversificarea serviciilor de telecomunicaţii; 

▪ Continuarea programului de amenajări hidroelectrice; 

▪ Retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de transformare existente; 

▪ Modernizarea liniilor de înaltă tensiune; 

▪ Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de distribuţie de medie tensiune; 

▪ Dezvoltarea reţelelor de distribuţie pe joasă tensiune; 

▪ Echiparea energetică necesară dezvoltării turismului; 

▪ Reorganizarea şi dezvoltarea activităţii  în domeniul asigurării energiei termice, în regim 

concurenţial, în scopul reducerii consumurilor de energie şi combustibili, al costurilor şi 

reducerea  poluării; 

▪ Reabilitarea şi modernizarea sistemelor centralizate de distribuţie a energiei termice, acolo 

unde există; 

▪ Crearea unui cadru tehnic, legislativ, şi administrativ adecvat pentru ca întregul ansamblu 

producţie – distribuţie – utilizare să devină eficient; 
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Figura 32   – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Munții Gutinului – Infrastructuri tehnice – propunere 

Figura 33   – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Munții Gutinului – Căi de comunicație – propunere 

Sursa: Consiliul Județean Maramureș 
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▪ Organizarea şi dezvoltarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale în localităţile 

microregiunii „Munţii Gutinului”, în condiţiile creşterii siguranţei în exploatare şi asigurării 

serviciilor şi prestaţiilor specifice cerute de abonaţi; 

▪ Racordarea de noi localităţi la reţelele de gaze; 

▪ Rezolvarea problemelor de deficit în alimentarea cu gaze (debit şi presiune 

necorespunzătoare) în perioadele cu temperaturi exterioare scăzute; 

▪ Introducerea unor măsuri de protecţie a conductelor magistrale şi principale de transport a 

gazelor naturale. 

1.1.5. Zonificarea teritoriului 

▪ Dezvoltarea armonioasă a teritoriului, prin reducerea decalajelor între zonele cu niveluri 

diferite de dezvoltare. 

1.2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

▪ Îmbunătăţirea potenţialului demografic; 

▪ Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. 

1.3. STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR 

1.3.1. Agricultura 

▪ Dezvoltarea zootehniei ca una din activităţile alternative la minerit; 

▪ Dezvoltarea şi exploatarea raţională a păşunilor naturale; 

▪ Organizarea şi dezvoltarea producţiei vegetale pe baze durabile; 

▪ Prevenirea declanşării unor fenomene de degradare sau ameliorarea limitărilor existente 

prin lucrări de menţinere a stării de fertilitate a solurilor; 

▪ Îmbunătăţirea utilizării fondului funciar; 

▪ Creşterea nivelului de pregătire profesională si informare în domeniul agro- industrial şi 

agro-turistic. 

1.3.2. Silvicultura  

▪ Managementul resurselor forestiere în conformitate cu conceptul gestionării durabile a 

fondului forestier şi cinegetic. 

1.3.3. Industria  

▪ Finalizarea procesului de ajustare structurală a industriei extractive din judeţul Maramureş; 

▪ Promovarea dezvoltării sectorului privat în industrie ca element important de susţinere a 

economiei locale; 

▪ Dezvoltarea unor structuri industriale alternative prin care să se elimine riscul socio-

economic reprezentat de caracteristica monoindustrială a teritoriului zonal. 

1.3.4. Turismul  

▪ Promovarea unui turism durabil diversificat, adaptat potenţialului local şi respectuos faţă de 

mediul natural: diversificarea ofertei turistice a municipiului Baia Mare, dezvoltarea 

turismului montan pentru sporturile de iarnă şi de vară și amplificarea şi diversificarea 

ofertei turistice în zonă; 

▪ Îmbunătăţirea accesului zonelor cu potenţial turistic prin reabilitarea infrastructurii tehnice; 
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▪ Dezvoltarea capacităţii turistice prin modernizarea, reamenajarea şi extinderea structurilor 

de cazare şi alimentaţie publică şi diversificarea dotărilor de agrement; 

▪ Îmbunătăţirea sistemului de informare şi promovare a turismului; 

▪ Asigurarea corespunzătoare a resurselor umane în turism. 

Figura 34   – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Munții Gutinului – Structura activităților și zonificarea 

teritoriului – propunere 

Sursa: Consiliul Județean Maramureș 

1.4. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL 

▪ Integrarea armonioasă a teritoriului zonal în spaţiul judeţean, regional şi naţional; 

▪ Eficientizarea cooperării transfrontaliere. 

PLAN INTEGRAT DE MĂSURI PENTRU TERITORIUL COMUNEI OCNA ȘUGATAG: 

▪ Promovarea unei structuri flexibile şi dinamice de organizare a reţelei de localităţi: 

o dezvoltarea diferenţiată a reţelei de localităţi urbane şi rurale conform rangului lor 

teritorial (Legea 351/2001) şi sporirea centralităţii în scopul îndeplinirii rolului lor 

teritorial, astfel: Ocna Şugatag – Rang IV - Centru rural cu rol polarizator local 

avand funcţiuni turistice şi industrial – agrare; 
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▪ Asigurarea unui nivel sporit de servire a populaţiei şi echilibrarea accesului la servicii: 

o sporirea nivelului de dotare şi echipare a localităţii Ocna Şugatag -pentru 

îndeplinirea rolului de servire a populaţiei rurale din zona cu accesibilitate redusă 

(comunele Budeşti, Deseşti); 

▪ Reglementarea si controlul dezvoltării în teritoriu a localităţilor: 

o întocmire / actualizare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului la 

nivelul UAT- Baia Mare, Tăuţii Măgheruş, Cavnic, Ocna Şugatag, Budeşti, Deseşti, 

Siseşti; 

▪ Asigurarea accesului egal şi sporit la servicii de educaţie pentru toţi locuitorii: 

o dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocaţional îndeosebi corelat cu specificul 

activităţilor din zonă; prin înfiinţarea de noi unităţi în oraşul Tăuţii Măgherăuş şi 

comuna Ocna Şugatag şi diversificarea specializărilor în unităţile existente în 

domenii cum sunt: tehnologiile ambientale de refacere a mediului, informatică, 

turism, textile, prelucrarea lemnului / produselor alimentare, agricultură/silvicultură 

s.a.; 

▪ Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei: 

o asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de bază în localităţile 

rurale din comunele – Deseşti, Budeşti, Băiuţ, Ocna Şugatag, Siseşti; 

o sprijinirea / dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, având ca 

posibile amplasări centrele comunale Ocna Şugatag, Deseşti, Budeşti, Băiuţ: cămine 

de bătrâni, centre de recuperare, servicii de asistenţă la domiciliu ; 

o sprijinirea / dezvoltarea serviciilor de protecţie şi educaţie a minorilor – Tăuţii 

Măgherăuş, Baia Sprie, Cavnic, Băiuţ, Ocna Şugatag; 

▪ Îmbunătăţirea dotărilor de cultură în corelare cu nevoile populaţiei şi resursele de 

patrimoniu cultural local şi regional: 

o crearea de noi dotări de tip club / casă de cultură cu funcţiuni polivalente destinate 

tinerilor / vârstnicilor în localităţile Tăuţii Măgherăuş, Ocna Şugatag, Băiuţ; 

▪ Asigurarea accesului locuitorilor la dotări de sport şi agrement în vederea 

îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă în localităţi şi a creşterii atractivităţii lor: 

o amenajarea zonelor de agrement şi a dotărilor pentru sporturi cu specific montan / 

balnear / nautic în zonele turistice din localităţile: Cavnic, Baia Sprie, Firiza, , Băiuţ, 

Nistru, Băiţa, Tăuţii Măgherăuş, Ocna Şugatag, Dăneşti; punctele turistice: 

Izvoarele, Runcu; 

▪ Ameliorarea condiţiilor de locuire pentru populaţia din zonă: 

o reabilitarea clădirilor de locuit cu valoare istorică sau ambientală din localităţile Baia 

Mare, Baia Sprie, Cavnic, Tăuţii Măgherăuş, Ocna Şugatag; 

▪ Asigurarea resurselor de apă şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă existente: 

o finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă în comunele Ocna Şugatag, Băiuţ şi oraşul 

Tăuţii Măgherăuş; 
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▪ Dezvoltarea reţelelor de distribuţie pe joasă tensiune: 

o extinderea reţelelor electrice în localităţile unde vor avea loc dezvoltări urbanistice : 

Ocna Şugatag (Kulsokert, Sat Şugatag) – 167 gospodării ; Baia Mare – 12 

gospodării, Cavnic – 10 gospodării ; Siseşti (Mociri, Negreia, Plopiş) – 37 

gospodării Băiuţ 

▪ Racordarea de noi localităţi la reţelele de gaze: 

o realizarea magistralelor de transport gaze naturale pe traseul Sighetu Marmaţiei – 

Vadu Izei – Bârsana (în perioada 2005-2010, conform Programului de dezvoltare a 

distribuţiei de gaze naturale pentru Regiunea de Nord-Vest a României) prin care se 

creează posibilitatea alimentării cu gaze naturale a localităţilor din nord-estul 

microregiunii „Munţii Gutinului”, prin realizarea conductelor de transport pe traseul 

Bârsana – Ocna Şugatag – Budeşti; 

o etapizarea racordării localităţilor la reţelele de gaze: alimentarea cu gaze naturale a 

Staţiunii turistice Ocna Şugatag şi a localităţilor: Sârbi, Budeşti; 

▪ Dezvoltarea armonioasă a teritoriului, prin reducerea decalajelor între zonele cu 

niveluri diferite de dezvoltare: 

o echilibrarea reţelei de localităţi, prin crearea unui pol de dezvoltare cu servicii de tip 

central în zona de est – la Ocna Şugatag; 

▪ Îmbunătăţirea potenţialului demografic: 

o politici de prevenire a depopulării comunelor Băiuţ şi Budeşti, prin diversificarea 

ofertei de locuri de muncă pentru atragerea populaţiei tinere. Diversificarea ofertei 

de locuri de muncă se impune ca măsură şi în cazul oraşelor Tăuţii Măgherăuş, Baia 

Sprie, şi pentru comunele Siseşti, Ocna Şugatag; 

o diversificarea activităţilor economice şi instituirea unor programe de reconversie 

profesională atât în zonele cu potenţial de regenerare demografic - comunei Ocna 

Şugatag - cât şi în cele cu potenţial demografic existent  -oraşul Tăuţii Măgherăuş, 

Baia Sprie şi municipiul Baia Mare; 

▪ Dezvoltarea zootehniei ca una din activităţile alternative la minerit: 

o dezvoltarea zootehniei în unităţile administrativ teritoriale care deţin suprafeţe 

importante cu păşuni şi fâneţe, peste 50% din suprafaţa agricolă Cavnic, Baia Mare, 

Ocna Şugatag, Budeşti, Tăuţii Măgherăuş, Şişeşti, prin: creşterea unor efective 

corespunzătoare de animale specifice zonei depresionare/montane (bovine, ovine, 

cabaline- Baia Sprie , Cavnic, Băiuţ, Şişeşti; bovine, porcine, păsări- Baia Mare, 

Tăuţii Măgherăuş; posibile activităţi de de creştere a albinelor în prisacă în condiţii 

ecologice Deseşti, Ocna Şugatag, Budeşti, Cavnic, Băiuţ, Baia Sprie) și prin 

teritoriile care se pretează cel mai bine la conceptele agriculturii ecologice vegetale 

şi animale sunt: Tăuţii Măgherăuş, Deseşti, Budeşti, Ocna Şugatag; 

o prelucrarea şi valorificarea optimă a produselor agricole, în special a celor 

animaliere prin încurajarea şi stimularea financiară a investiţiilor pentru comerţ 

montano-rural (centre de prelucrare şi valorificare a producţiei agricole la Tăuţii 

Măgherăuş- Merişor, Nistru, Ulmoasa, la Şişeşti (Bontăieni, Negreia, Plopiş), la 
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Ocna Şugatag –Breb şi sat Şugatag , la Băiuţ -Poiana Botizii, la Baia Sprie-

Chiuzbaia, satul Nou de Sus, la Baia Mare-Blidari şi Firiza; 

▪ Organizarea şi dezvoltarea producţiei vegetale pe baze durabile: 

o respectarea condiţiilor pedoclimatice în privinţa producţiei vegetale (culturi de in, 

plante de nutreţ şi plantaţii de pomi fructiferi la Şişeşti; culturi de cereale, 

leguminoase, cartofi, plantaţii de pomi fructiferi, castan comestibil la Tăuţii 

Măgherăuş şi Baia Mare; culturi de cartof şi plantaţii de pomi fructiferi la Desesti, 

Budesti, Ocna Sugatag); 

o încurajarea culturilor vegetale ecologice, in zonele lipsite de poluare istorica – 

Desesti, Budeşti, Ocna Şugatag; 

▪ Diversificarea ofertei turistice: 

o dezvoltarea turismului de agrement şi de sfârşit de săptămână în zone turistice, 

pentru care se propune dezvoltarea infrastructurii turistice şi de acces prin 

reglementarea dezvoltării spaţiale, şi anume: Firiza-Valea Neagră-Blidari (Baia 

Mare), Nistru, Băiţa,  Izvoarele, Cavnic, Băiuţ, Stâmbu Băiuţ, zona Runcu, Şurdeşti, 

Plopiş, Chiuzbaia, Ocna Şugatag, Tăuţii Măgherăuş, Baia Mare; 

o îmbunătăţirea infrastructurii turistice în statiunea  Ocna Şugatag în scopul 

diversificării procedurilor de tratament şi extinderii serviciilor de bază şi a acreditării 

ca staţiune de ineres naţional; 

▪ Dezvoltarea capacităţii turistice prin modernizarea, reamenajarea şi extinderea 

structurilor de cazare şi alimentaţie publică şi diversificarea dotărilor de agrement: 

o modernizarea şi dezvoltarea structurilor de primire specifice fiecărei forme de 

turism: extinderea şi modernizarea structurilor de primire la Cavnic, Firiza, Runcu, 

Baia Mare, Nistru, Băiuţ, Ocna Şugatag; 

▪ Îmbunătăţirea sistemului de informare şi promovarea turismului: 

o organizarea unei structuri de coordonare-informare pentru turismul din zonă având 

ca centru principal Baia Mare – pentru turismul judeţean, Cavnic- pentru turismul 

zonal şi organizarea de puncte de informare la Ocna Sugatag , Tăuţii Măgherăuş, 

Baia Mare. 

▪ Strategia de Dezvoltare a Rețelei „Natura 2000 Maramureș” (pentru perioada 2016-2020) 

Reţeaua de coridoare ecologice Maramures este menită a fi un sistem coerent de elemente 

naturale sau seminaturale ale peisajului, desemnate spre administrare în scopul menţinerii sau 

refacerii funcţiilor ecologice ca mijloc de conservare a speciei urs și a altor specii de 

carnivore/animale, oferind în acelaşi timp oportunităţi adecvate pentru utilizarea durabilă a 

resurselor naturale. 

Procesul de proiectare a reţelei ecologice din Maramureş s-a bazat pe cerinţele ecologice ale 

speciei urs şi favorabilitatea habitatelordin zonă. Ursul, datorită poziţiei în vârful piramidei trofice 

şi a habitatelor vaste de care are nevoie, este specie-ţintă în proiectarea reţelelor ecologice regionale, 

considerându-se că, odată cu protejarea unor populaţii viabile de urs, se va asigura şi conservarea 
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celorlalte specii cu nevoi de deplasare mai mult sau mai puțin similare, a habitatelor acestora şi a 

proceselor din ecosistem. 

În zona transfrontieră Romania-Ucraina a fost identificată prima reţea de coridoare ecologice 

din România, în cadrul unui proces participativ realizat împreună cu specialiști în conservarea 

carnivorelor mari și cu principalii factori interesați din ambele țări. Astfel,în judeţul Maramureş, 

România au fost desemnate 6 zone critice din punct de vedere al conectivităţii şi utilizării habitatelor 

pentru specia urs, zone ce necesită o analiză în detaliu, activități de monitorizare pe termen lung și 

măsuri speciale de conservare: 

▪ Zona Cavnic; 

▪ Zona Hera-Bistra-Pop Ivan; 

▪ Zona Huta-Certeze; 

▪ Zona Leordina-Vișeu-Bogdan Vodă; 

▪ Zona Săcel-Moisei-Borșa; 

▪ Zona Strâmtura-Glod-Poieni. 

Obiectivul general N2000MM este: „Rețeaua Natura 2000 Maramureș – sistem județean de 

arii (situri) protejate/ performant, integrat (interdisciplinar , intersectorial), de conservare și 

protecție a unui patrimoniu natural recunoscut ca simbol (marcă, brand), resursă durabilăde 

dezvoltarea comunităților (rurale) învecinate”. 

Obiectivului general îi sunt asociate o serie de obiective specifice: 

▪ Obiectiv Specific 1: Habitate și specii conservate și protejate ca exemple de bune practici; 

▪ Obiectivul Specific 2: Valorificarea superioară, sistemică a resurselor naturale și culturale, 

sursa prioritară a dezvoltării durabile a comunităților rurale limitrofe ariilor protejate; 

▪ Obiectivul Specific 3: Capacitate partenerială de dezvoltare și management durabil al 

resurselor naturale/a patrimoniului natural al județului Maramureș; 

▪ Obiectiv transversal 4: Educația – recunoscută și aplicată sub toate formele ei ca principală 

resursă a dezvoltării durabile, implict a unui management responsabil al patrimoniului 

natural protejat; 

 

2.4. POTENȚIAL ECONOMIC 

Domeniul C.A.E.N. care a produs cea mai mare cifră de afaceri în anul 2016, în Comuna 

Ocna Șugatag, este reprezentat de industria prelucrătoare (C), cu o valoare de 3,220,283 RON, 

de aproximativ 3 ori mai mare decât cifra de afaceri a domeniului Q –sănătate și asistentă socială, 

care a avut 647.613 RON. 

Valoarea cifrei de afaceri din domeniul Industria prelucrătoare (C) reprezintă un procent de 

35% din cifra totală de afaceri calculată pe întreaga comună Ocna Șugatag în anul 2016. Domeniul 

Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor se clasează pe 

locul 2 cu o cifră de afaceri de 2.950.667 RON, reprezentând 32 % din totalul cifrei de afaceri la 

nivelul comunei Ocna Șugatag, fiind urmat imediat de domeniul Hoteluri și restaurante, cu o cifră 
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de afaceri de 1.224.345 RON, ce reprezintă 13% din totalul cifrei de afaceri la nivelul comunei 

Ocna Șugatag. 

Figura 35 – Ponderea cifrei de afaceri pe domenii C.A.E.N., în comuna Ocna Șugatag, în anul 2016  

 
Sursa: www.listafirme.ro 

C – Industria prelucrătoare 

G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor  

 

Q- Sănătate și asisență socială 

I - Hoteluri şi restaurante 

N - Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport 

Tabel 2 – Evoluţia cifrei de afaceri pe domenii C.A.E.N., în comuna Ocna Șugatag, în perioada 2011-2016 
 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

C 2.748.957 2.898.538 2.596.398 2.745.120 3.573.108 3.379.468 

G  3.801.771 3.321.531 2.309.298 2.102.262 2.091.956 2.950.667 

I 674.815 851.957 803.298 854.817 1.082.206 1.224.345 

N 374.216 787.649 710.991 889.236 924.210 1.160.181 

Q 204.340 239.777 273.085 359.998 462.048 647.613 

Sursa: www.listafirme.ro 
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 Figura 36 – Evoluţa cifrei de afaceri pe domenii C.A.E.N., în comuna Ocna Șugatag, în perioada 2011- 2015   

 
Sursa: www.listafirme.ro 

 

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de întreprinderi din Comuna Ocna Șugatag se 

observă faptul că numărul acestora rămâne aproximativ constant în perioada 2013-2014, conform 

listăfirme.ro (doar numărul firmelor din sectorul G – comerț cu ridicata și amănuntul, repararea 

autovehiculelor și motocicletelor creşte de la 6 firme în 2013 la 8 firme în 2014 și numărul firmelor 

din sectorul F- construcții crește de la 9 firme în 2013 la 12 firme în 2014 ). În perioada 2011-2012 

a scăzut  numărul firmelor din domeniul F și H (cu 1 firmă). 

 Figura 37 – Numărul firmelor din satul Ocna Șugatag pe domenii C.A.E.N., în perioada 2011-2016   

 

Sursa: www.listafirme.ro 
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▪ Forța de muncă  

Numărul total de angajaţi din Comuna Ocna Șugatag pe domenii C.A.E.N. conform listafirme.ro 

este, în 2016, de 118 de persoane. Cei mai mulți sunt din domeniul C – Industria prelucrătoare 

(40 persoane, adică 35% din totalul angajaiților din comună), urmat de I – Hoteluri și restaurante  

cu 25 de persoane (25% din totalul angajaților din comună). 

Figura 38 – Evoluţia numărului de angajaţi pe domenii C.A.E.N., în comuna Ocna Șugatag, în perioada 2011-2016 

 

Sursa: www.listafirme.ro 

Evoluţia numărului total de angajaţi pe domenii C.A.E.N. în Comuna Ocna Șugatag, în perioada 

2011-2016 reflectă o creştere a acestora în domeniile C și I și o creştere până în anul 2013 urmată 

de o scădere până în 2014 în domeniul C, I, G, N. Graficul evoluţiei numărului total de angajaţi 

reflectă o tendinţă generală de creştere, numărul total de angajaţi din comuna Ocna Șugatag fiind 

în 2011 de 83 angajaţi, în timp ce până în anul 2016 numărul acestora ajunge la 118 angajaţi. 

Conform datelor furnizate de statistici.insse.ro, numărul mediu de salariaţi din comuna Ocna 

Șugatag, în anul 2016, este 247, cu 129 angajaţi mai mult decât numărul total de angajaţi înregistraţi 

de listafirme.ro.  

 

Tabel 3 – Evoluţia numărului mediu de salariaţi, în comuna Ocna Șugatag, în perioada 2011-2016 
 

2011 2012  2013 2014 2015  2016 

Numărul mediu 

al salariaţilor 
320 226 228 241 291 247 

Sursa: www.statistici.insse.ro 
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În tabelul mai sus prezentat se observă o tendinţă descrescătoare până în anul 2015, urmată de o 

creștere a numărului mediu al salariaților prezentat de statistici.insse.ro în perioada 2014-2015 (de 

la 241 la 291). 

Tabel 4 – Evoluția numărului șomerilor din Comuna Ocna Şugatag, în perioada 2011-2016 

 
2011 2012  2013 2014 2015  2016 

Numărul şomerilor 

înregistraţi la sfârşitul 

anului 

85 74 77 81 67 68 

Numărul şomerilor 

înregistraţi la sfârşitul 

anului - bărbaţi 

48 36 41 45 37 38 

Numărul şomerilor 

înregistraţi la sfârşitul 

anului - femei 

37 38 36 36 30 30 

 

Sursa: www.statistici.insse.ro 

Din punct de vedere al numărului şomerilor, asa cum se poate observa şi din tabelul mai sus 

prezentat, acesta a suferit fluctuaţii în perioada de timp 2011-2016. Cea mai mare valoare se 

înregistrează în anul 2011 (85 de șomeri), după care există o perioadă de scădere până în anul 2016 

(68 de șomeri). 

Din punctul de vedere al distribuţiei pe sexe, numărul şomerilor de sex feminin este mai mic decât 

cel al şomerilor de sex masculin. 

 

▪ Agricultura 

Agricultura nu reprezintă potențialul economic al comunei, nefiind vorba despre o așezare rurală 

amplasată în zona de câmpie, ci din contră, într-o zonă de deal. Cu toate acestea, locuitorii se ocupă 

și de cultivarea pământului (cultivarea grâului, a ovăzului și cu precădere de cea a porumbului), dar 

şi de creşterea animalelor (în special creşterea bovinelor, a ovinelor și a păsărilor). 

Sub aspectul suprafeţei agricole, comuna Ocna Șugatag este pe locul 11 în topul comunelor din 

judeţ, cu 4.938,20 ha. 

Tabel 5 – Suprafața agricolă utilizată, după modul de deținere 

În 

proprietate 

În 

concesiune 

În 

arendă 

În 

parte 

Utilizat cu 

titlu gratuit 

Alte 

moduri 

TOTAL 

4029,37 ha 4,092 ha - - 785,93 ha 118,81 ha 4938,20 ha 

Sursa: Recensământul Agricol 2010 
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Conform Recensământului General Agricol din 2010, în Comuna Ocna Șugatag, suprafața de teren 

agricol utilizată este în procent foarte ridicat din totalul suprafeței agricole, respectiv 54,34%.  

De asemenea, conform Recensământului General Agricol din anul 2010, suprafața de teren arabil 

utilizat este de 468,64 ha și reprezintă un procent de 5,16% din suprafața gricolă totală. 

Tabel 6 – Suprafața arabilă utilizată, după modul de deținere 

În 

proprietate 

În 

concesiune 

În 

arendă 

În 

parte 

Utilizat cu 

titlu gratuit 

Alte 

moduri 

TOTAL 

459,07 ha 0,02 ha - - 9,29 ha 0,26 ha 468,64 ha 

Sursa: Recensământul Agricol 2010 

Suprafața terenului agricol se cultivă o parte cu cereale, pentru boabe, astfel: cu grâu comun și grâu 

spelt 4,45 ha (conform Recensământului Agricol din 2010), cu orz și orzoaică 0,05 ha, cu ovăz 

19,07 ha și cu porumb 56,98 ha. 

Figura 39 – Suprafețe cultivate cu principalele culturi în anul 2010 la nivelul Comunei Ocna Șugatag 

 

Sursa: Recensământul Agricol 2010 

Suprafața agricolă dominantă a comunei Ocna Șugatag este ocupată cu fânețe și reprezinta 78,76% 

din suprafața terenului agricol. Restul terenului agricol (21,24%) se împarte între terenurile arabile, 

pășuni și livezi. 

Tabel 7 – Suprafața agricolă după modul de folosință, în comuna Ocna Șugatag 

Arabil Pășuni Fânețe Livezi Vii 

135,54 ha 296,36 ha 7157,30 ha 102,10 ha 0,00 ha 

Sursa: Planul Urbanistic General al Comunei Ocna Șugatag 2017 
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Terenul neagricol al Comunei Ocna Șugatag ocupă 1731,07 ha (19,05% din suprafața totală a 

comunei) și se împarte în păduri (1027,03 ha), ape (82,15 ha),  curți construcții (460,29 ha), drumuri 

(161,59 ha) și terenuri neproductive (0,01 ha). 

Tabel 8 – Suprafața neagricolă după modul de folosință, în comuna Ocna Șugatag 

Păduri Ape Canale 

de 

irigație 

Curți 

construcții 

Drumuri Terenuri 

neproductive 

1027,03 ha 82,15 ha 0,00 ha 460,29 161,59 0,01 ha 

Sursa: Planul Urbanistic General al Comunei Ocna Șugatag 2017 

În ceea ce privește efectivele de animale și familiile de albine, conform Recensământului General 

Agricol, situația din anul 2010 în Comuna Ocna Șugatag confirmă tradiția locală pentru creșterea 

bovinelor, ovinelor și a păsărilor.  

Tabel 9 – Efective de animale / Familii de albine, în comuna Ocna Șugatag 

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Măgari 

și 

Catâri 

Iepuri 

de 

casă 

Familii 

de 

albine 

1812 3962 95 861 5789 214 0 40 - 

Sursa: Recensământul Agricol 2010 

▪ Prestări servicii și comerț 

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (G) este 

domeniul care prezintă cel mai mare număr al firmelor (14 firme – 27 % din numărul total de firme 

din comuna Ocna Șugatag). 

Acesta este urmat de Hoteluri și restaurante (I) şi de domeniul Construcții (F) cu 10, respectiv 8 

firme fiecare – 25 % și 20% din numărul total din comună. 

▪ Turism 

„Pe baza studiilor și cercetărilor realizate de Institutul Național de Recuperarea, Mediciă Fizică 

și Balneoclimatologie, s-a stabilit că apele sărate de la Ocna Șugatag sunt recomandate a se utiliza 

în tratamentul curativ, în cură externă, pentru: 

o Afecțiuni ale aparatului locomotor de natură reumatismală degnerativă, postraumatică, 

neurologică; spondiloză cervicală, dorsală, lombară, în stadiu incipient, fără complicații; 

artroze localizate la nivelul articulațiilor membrelor în stadiu incipient, fără complicații; 

artroze localizate la nivelul articulațiilor membrelor în stadiu incipient, fără deficit 

funcțional; periartită scapulo-humerală, forma umăr dureros simplu; stări de 

convalescență după entorse, fracturi ale oaselor membrelor tratate ortopedico-chirurgical 

și videcate, fără sechele funcțional; sechele vechi de poliomielită pentru modificările 

artrozice supraadăugate; 
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o Afecțiuni vasculare; varice stadiu incipient; sechele după flebita venelor superficiale la 

minimum 3-4 săptămâni după episodul acut. 

În scop profilactic, apele minerale de la Ocna Șugatag sunt recomandarte pentru: persoane 

sănătoase sau aparent sănătoase, cu factori predispozanți pentru îmbolnăvire, constituționali din 

mediul extern sau intern; deficiențe constituționale la nivelul aparatului locomotr, la copii, 

adolescenți și tineri (devieri ale coloanei vertebrale, membrelor inferioare), hiperlaxitate și 

instabilitate capsulo-ligamentară și muscolo-articulară; adaptare defectuoasă la contraste 

termice; activități în condiții de frig și umezeală; sedentarism; obezitate, poziții vicioase în procesul 

de muncă, favorizante pentru solicitare musculară statică, activitate cu unelte generatoare de 

vibrații, trepidații, microtraumatisme prin unelte pneumatice, meteorosensibilitate; potențial 

crescut pentru afecțiuni ORL, de natură microbiană sau virotică; stări prebuerale la copii, cu 

tendință la exces ponderal și temperament hiporeactiv; tulburări funcționale genitale la femei, pe 

fond nervos hiperreactiv. 

Ultimele analize fizico-chimice, microbiologice și farmacodinamice realizate în șuna ianuarie 2016 

de către Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie, recomandă 

utilizarea apelor sărate din foraj (din salină) în cura externă, pentru tratarea următoarelor 

afecțiuni: 

o Reumatismele degenerative cronice; 

o Reumatismele abarticulare cronice; 

o Posttraumatice ale aparatului locomotor; 

o Neurologic e periferice cronice; 

o Respiratorii și ORL; 

o Ginecologice cronice. 

Apa minerală din izvorul Olga, din satul Breb, este recomandată de medicii balneologi în tratarea 

afecțiunilor gastrointestinale, hepatobiliare și de nutriție, alergii alimentare.” 22 

De asemenea, luând în considerare elementele climatice, topoclimatice, bioclimatice și de fizica 

atmosferei, rezultă că stațiunea turistică Ocna Șugatag are un bioclimat sedativ, indiferent, de 

curțare pentru organism, cu unele nunațe tonice, benefic pentru climatoterapie. 

Valorificarea elementelor de bioclimat se realizează prin plimbări în natură, odihnă și relaxare, cură 

de aer, proceduri care pot fi practicate în parcul balnear al stațiunii, prin parcurgerea de trasee de 

drumeție montană omologate și de trasee de cicloturism pentru cei care doresc mai multă mișcare; 

de asemenea, în sezonul cald, piscinele exterioare și ștrandul au amenajări și dotări pentru plajă și 

implicit pentru băi de soare. 

 
22 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în turism, Studiu de fundamentare pentru atestarea unui areal al comunei 

Ocna Șugatag ca stațiune climatică 
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Stațiunea Ocna Șugatag pune la dispoziția celor sosiți la tratament balnear sau pentru odihnă, un 

cadru natural peisagistic plăcut, atractiv și curat. Zonele unde sunt amenajate piscinele și ștrandul 

au expunere la soare, fiind favorabile pentru aerohelioterapie. 

În afara resurselor minerale și climatice ce oferă un caracter terapeutic, în comuna Ocna Șugatag 

există și alte elemente care îi oferă potențial turistic și care reprezintă puncte de atracție pentru cei 

care sosesc în stațiune fie pentru curele balneoclimaterice, fie în scop turistic, comuna fiind 

declarată stațiune climatică.  

Teritoriul administrativ al comunei se află amplasat în Depresiunea Maramureșului, într-un areal 

montan ce oferă forme de relief diverse și deosebite, fapt ce sporește potențialul turistic al așezării. 

Varietatea formelor de relief este asociată diverselor tipuri de vegetație specifică unei rețele 

hidrografice atractive, dispunând de elemente de biodiversitate și de peisaje naturale unice. 

Valoarea, unicitatea și diversitatea acestor elemente de cadru natural a determinat instituirea 

statutului de arie protejată pentru mai multe areale din zonă, prin diverse acte normative. 

În plus, comuna Ocna Șugatag face parte dintr-un areal turistic cu autentice valori etnoculturale și 

istorice, areal consacrat sub numele de Maramureșul Istoric, recunoscut nu doar la nivel național, 

ci și european. 

Comuna Ocna Șugatag este un loc care prezintă atracție turistică pe tot parcursul anului și datorită 

patrimoniului cultural, precum: 

▪ Obiecte de tehnică populară – în satul Șugatag se găsesc unelte de tehnică țărănească, vechea 

moară de apă, construită în anul 1869, două vâltori de apă; 

▪ Evenimente culturale, manifestări populare tradiționale, anuale, cu dată fixă, repetabile, ce 

atrag un număr crescut de turiști, promovând astfel valorile etnoculturale ale comunei, 

costumul popular, folcorul, datinile și obiceiurile: 

o „Tânjaua de la Hoteni” – se sărbătorește primul gospodar al satului care a ieșit cu 

plugul la arat; este o sărbătoare anuală, are loc la începutul primăverii – luna mai – 

și se află la a XLVIII-a ediție; participă mii de persoane, venite din localitățile 

învecinate, din alte județe și chiar din afara țării; 

o „Festivalul gulașului” – se desfășoară din anul 2001, în luna august (cu unele 

întreruperi) și este la ediția a VIII-a; 

o „Jocul la Șopru” – o reluare a vechilor tradiții populare, pe cale de dispariție, un 

eveniment ce a fost organizat din anul 2005, în toate satele comunei; 

o Tradiții maramureșene de Paști, Crăciun, Rusalii, Sânziene; 

▪ Meșteșuguri tradiționale: 

o Prelucrarea lemnului – sunt renumite porțile maramureșene sculptate în lemn și 

meșterul popular lemnar Petru Pop, căruia i s-a conferit „Diploma de Membru al 

Academiei Tradiționale – meșter lemnar în Artă Tradițională”, ale cărui exponate se 

află în multe expoziții internaționale; are amenajat acasă un atelier și o expoziție 

într-o casă de lemn, care numără peste 500 de exponate; 

o Costum popular, specific maramureșean; 

o Cusături, țesături, între care și cergile maramureșene; 
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o Cojocărie – se păstrează și azi acest meșteșug, sunt renumite cojoacele purtate de 

sărbători sau pe timp de iarnă; 

o Icoane pictate – atelierul de creație Elena Tamaș, o vestită pictoriță de icoane 

religioase pe lemn și sticlă, pe stil vechi, rit ortodox și catolic, cunoscută în țară și 

peste hotare. 

Dezvoltarea turistică a comunei Ocna Șugatag este susținută de infrastructură specific turistică, 

de facilități pentru cazare, alimentație publică, instalații și structuri pentru valorificarea factorilor 

naturali terapeutici (baze de tratament). 

Capacitatea de cazare a stațiunii Ocna Șugatag a cunoscut o evoluție oscilantă în perioada 2011-

2016, iar numărul de locuri de cazare a crescut per ansamblu din anul 2011 până în 2016, în mod 

special datorită creșterii numărului de structuri de mici dimensiuni (pensiuni și camere de închiriat). 

Stațiunea Ocna Șugatag este, alături de Borșa, Vișeu de Sus și Zona Șuior – Baia Sprie, una 

din cele 4 stațiuni turistice din județul Maramureș care deține 6,8% din numărul de structuri 

de primire turistice cu funcțiuni de cazare și 8,9% din număul de locuri de cazare din județ. 

Tabel 10 – Evoluția capacității de cazare în stațiunea Ocna Șugatag (2011-2016) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Unități 26 23 25 25 26 28 

Hoteluri 3 3 4 4 4 4 

Pensiuni turistice / agroturistice 14 12 13 16 17 17 

Vile turistice 6 6 6 1 1 1 

Camere de închiriat - - - 1 1 3 

Cabane turistice 1 1 1 1 1 1 

Camping / căsuțe 1 - 1 2 2 2 

Popas turistic 1 1 - - - - 

Locuri existente 593 536 592 668 682 669 

Hoteluri 285 285 333 333 333 288 

Pensiuni turistice / agroturistice 218 177 185 243 257 257 

Vile turistice 34 34 34 6 6 6 

Camere de închiriat - - - 6 6 38 

Cabane turistice 28 28 28 28 28 28 

Camping / căsuțe 16 - 12 52 52 52 

Popas turistic 12 12 - - - - 

Sursa: baza de date a Autorității Naționale pentru Turism, 2011-2016 

La nivelul anului 2016 în comuna Ocna Șugatag erau clasificate un număr de 38 structuri de primire 

turistice cu funcțiuni de cazare, cu un total de 789 locuri. 
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În satul Ocna Șugatag, atestat ca stațiune turistică de interes local și stațiune climatică au fost 

înregistrate 28 de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, cu un total de 669 

locuri. 

Tabel 11 – Operatori economici care dețin unități de cazare clasificate  în stațiunea Ocna Șugatag – iunie 2016 

Nr. crt. Operatorul economic Denumirea unității de 

cazare deținute 

Tip 

operator 

1. S.C. FLAMINGO PENSION S.R.L. Hotel Eurosind SRL 

2. S.C. BN SIND BALNEO TURISM S.R.L. Hotel Crăiasa SRL 

3. S.C. RABACO PROD S.R.L. Hotel Salina SRL 

4. S.C. SNEPS GROUPE S.R.L. Hotel Will’s SRL 

5. S.C. HOLIDAY TOUR S..R.L. Pensiunea Holiday Dream SRL 

6. S.C. MANOLO IMPEX S.R.L. Pensiunea Manolo SRL 

7. S.C. MILLER TURCONSTRUCT S.R.L. Pensiunea N&D Crystal SRL 

8. S.C. VULCAN PG S.R.L. Pensiunea Poarta 

Maramureșului 

SRL 

9. S.C. PENSIUNEA TELEPTAN S.R.L. Pensiunea Tleptan SRL 

10. S.C. POPASUL DIN DEAL S.R.L. Pensiunea Popasul din 

Deal 

SRL 

11. S.C. PENSIUNEA SANDRA S.R.L. Pensiunea Sandra SRL 

12. S.C. S-MT-2000 S.R.L. Pensiunea Țiplea SRL 

13. S.C. HOLIDAY TOUR S.R.L. Vila Dalia SRL 

14. S.C. STANA S.R.L. Cabana Stâna SRL 

15. S.C. HOTEL SALZBURG S.R.L. Camping Salzburg SRL 

16. S.C. MANOLO IMPEX S.R.L. Căsuțe tip camping Manolo SRL 

17. S.C. PLAZZA & ATTILA S.R.L. Camere de închiriat Casa 

Atilla 

SRL 

18. S.C. VLAD ALEX S.RL. Camere de închiriat Casa 

Vlad Alex 

SRL 

19. S.C. MARGINE S.R.L. Camere de închiriat Hanul 

Margine 

SRL 

20. Lazu Constantin Ioan Pensiunea Casa 

Maramureșeană 

ÎI 

21. Kindriș Buciuman Vasile Pensiunea Maia ÎI 

22. Bud N. Ileana Pensiunea Select ÎI 

23. Botezatu Radu Pensiunea Iedera ÎI 

24. Tamaș J. Janos Joysef Pensiunea Larisa ÎF 

25. Puti I. Petru Pensiunea Mariana ÎF 

26. Zan Ștefan Vihelm Casa Zan ÎF 

27. Pohl Alexandru Zoltan Pensiunea Pohl AF 

Sursa: baza de date a Autorității Naționale pentru Turism, iunie 2016 

Din totalul locurilor de cazare clasificate (exclusiv camping), 59,5% sunt încadrate la 3 stele / 

margarete, 39,9% la 2 stele / margarete și doar 0,6% la 1 stea / margaretă. 
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Din punct de vedere al structurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică 

clasificate, în stațiunea Ocna Șugatag sunt consemnate la nivelul anului 2016 16 structuri de primire 

turistică, cu un număr de 1.624 de locuri la mese. 

Tabel 12 – Structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică în stațiunea Ocna Șugatag (2016) 

 unități locuri 

 total 3* 2* 1* total 3* 2* 1* 

Restaurant clasic 5 1 4 - 1.047 160 887 - 

Restaurant 

pensiune 

3 3 - - 270 270 - - 

Grădină de vară 1 1 - - 30 30 - - 

Berărie 1 - 1 - 70 - 70 - 

Bar de zi 4 1 2 1 107 12 55 40 

Disco bar 1 - 1 - 50 - 50 - 

Cofetărie 1 - 1 - 50 - 50 - 

TOTAL 16 6 9 1 1.624 472 1.112 40 

Sursa: baza de date a Autorității Naționale pentru Turism, 2016 

Raportul dintre numărul locurilor la masă clasificate și numărul locurilor de cazare clasificate este 

de 2,6 – dacă nu se includ structurile de tip camping și de 2,4 dacă sunt luate în considerare și aceste 

structuri de cazare. Valoarea raportului arată acoperirea în bune condiții a cererii pentru acest tip 

de serviciu turistic. 

Pe de altă parte, structurile de agrement sunt reprezentate în stațiunea Ocna Șugatag de: 

▪ Baza de agrement a Hotelului Crăaiasa, dat în folosintă în 1972m cu ștrandul cu apă 

minerală, format din 3 bazine, terenuri de sport (fotbal, handbal, tenis de câmp); 

▪ Baza de agrement a Complexului turistic Lacul Sărat – cu 2 piscine exterioare, cu apă 

încălzită (1 cu apă sărată și 1 cu apă sulce) dotate fiecare cu plajă și șezlonguri și Lacul 

Gavrilă, utilizay pentru agrement nautic (skijet și hidrobicilete), pescuit, balneație liberă; 

▪ Baza de agrement Lacul Roșu, un lac antroposalin cu apă sărată și un strat de apă dulce la 

suprafață, unde se face balneație liberă, pescuit (crap, șalău); este dotat cu plajă de nisip și 

iarbă; 

▪ Baza de agrement și activități recreaționale Ocna Sport: teren de sport multifuncțional cu 

instalație de nocturnă; teren de tenis; patinoar artificial nocturi; sală tenis de masă; centru 

de închiriere biciclete; 

▪ Sală de sport polivalentă cu 150 locuri; 

▪ Stadion de fotbal; 

▪ Parcul balnear al stațiunii; 

▪ Dotări de agrement în cadrul unităților de cazare; 

▪ Patru trasee turistice omologate în Munții Gutâiului; 
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▪ Traseul „Drumul moștenirii maramureșene”, primul Greenway (drum verde) din România, 

inaugurat în anul 2006, având ca punct de plecare Băile Vechi din Ocna Șugatag; traseul 

poate fi parcurs pe jos sau cu bicicleta. 

Structurile de primire turistică cu funcțiuni de tratament se identifică în cadrul Hotelului Crăiasa, 

care este amenajată ca o bază de tratament, în cadrul căreia se aplică mai multe tipuri de proceduri, 

bazate pe utilizarea apei sărate – hidroterapie și hidrokinetoterapie, pe electroterapie, termoterapie, 

masoterapie, grupate astfel: 

▪ Proceduri majore: balneație cu ape minerale, hidroterapie, hidrokinetoterapie în bazin, 

masoterapie, băi galvanice, aplicații cu parafină; 

▪ Proceduri adiacente: terapie respiratorie, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, solux, 

laser, kinetoterapie de grup la sală. 

Baza de tratament beneficiază de Autorizație de funcționare eliberată, conform HG 1.154/2004, de 

Ministerul Sănătății. 

Pe de altă parte, circulația turistică în comuna Ocna Șugatag se prezintă astfel: 

Tabel 13 – Evoluția principalilor indicatori ai circulației turistice în comuna Ocna Șugatag 

An Număr turiști Număr înnoptări Durata sejurului 

2011 6.146 28.319 4,6 

2012 3.912 8.128 2,1 

2013 4.904 9.711 2,0 

2014 5.639 9.975 1,8 

2015 6.896 14.523 2,1 

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2016 

▪ Numărul de turiști a înregistrat o reducere consistentă în primul an analizat (-36,3%), urmată 

de o creștere aproape constantă în perioada 2012-2015, cu o medie anuală de +20,8%; în 

aceste condiții, numărul de turiști sosiți în localitate a crescut de la 6.146 în anul 2011 la 

6.896 în anul 2015 (+12,2%); 

▪ Numărul de înnoptări a înregistrat evoluție asemănătoare, doar că scăderea din perioada 

2011-2012 a fost mult mai consistentă (-71,3%), comparativ cu creșterea din partea a doua 

a intervalului (o medie anuală de +21,3%), fapt ce a făcut ca numărul total al înnoptărilor 

din anul 2015 să fie cu 48,7% mai mic decât în anul 2011. 

Acești doi indicatori nu reflectă realitatea, întrucât aceste date de la INS înregistrează la nivelul 

anului 2015 date de la doar 15 structuri, cu un total de 366 locuri, dintre care un singur hotel cu 76 

locuri de cazare, în timp ce la nivelul întregii localități, în baza de date a Autorității Naționale pentru 

Turism sunt consemnate un număr de 33 de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare 

clasificare, cu un număr de 772 locuri, între care numai cele 4 hoteluri au un total de 333 de locuri. 

Din cauza taxelor fiscale mari raportările statistice pe care le fac proprietarii de structuri de cazare 

sunt de cele mai multe ori subevaluate. Astfel, se apreciază că valorile reale pentru cei doi indicatori 

sunt cel puțin duble în perioada 2012-2015.  
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Durata medie a sejurului a înregistrat o reducere evidentă în perioada 2012-2015 comparativ cu 

anul 2011, de la 4,6 zile la 1,8-2,1 zile. În anul 2015 s-a înregistrat o durată medie a sejurului de 

2,1 zile, indicator aflat în ușoară creștere față de anul precedent. 

Existența unor resurse turistice naturale cu o diversitate foarte mare și cu valoare turistică ridicată, 

unele reprezentative la nivel național și internațional (factori naturali de cură balneară – ape 

minerale clorosodice, nămol terapuetic, bioclimatul sedativ, cadrul natural pitoresc, elemente de 

biodiversitate, patrimoniu cultural), la care se adaugă realizarea de investiții importante, în ultimii 

ani, în structuri turistice de cazare, alimentație, agrement și de tratament balnear, constituie premise 

pentru recâștigarea locului pe care stațiunea l-a deținut pe piața turistică națională. 

 

2.5. POPULAȚIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE 

Populația stabilă a Comunei Ocna Șugatag a cunoscut fluctuații în perioada 2006 – 2016, după 

anul 2010 fiind remarcată o tendință generală de scădere a numărului de locuitori, chiar dacă pe 

parcursul anilor, au fost observate și creșteri ale numărului de locuitori. În anii 2006, 2009 şi 2013 

s-au înregistrat creșteri izolate ale populației, dar cu un impact mic asupra tendinței generale. 

Trendul demografic descendent a făcut ca numărul locuitorilor sa ajungă de la 4233 (anul 2006) la 

4171 de persoane (anul 2016) – scădere cu 1,5% din 2006 până în 2016. 

Tabel 14 – Evoluția populației comunei Ocna Şugatag, în perioada 2006-2016 la 1 iulie 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

4233 4228 4244 4260 4232 4207 4233 4242 4223 4168 4171 

Sursa: www.statistici.insse.ro 

Figura 40– Evoluția populației Comunei Ocna Şugatag, în perioada 2006-2016 

Sursa: prelucrare proiectant în baza datelor statistice disponibile pe www.statistici.insse.ro 
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 Evoluția populației Comunei Ocna Șugatag din perioada 2006-2016 se înscrie în trendul 

demografic al Județului Maramureș, acesta fiind unul în constantă scădere. În cadrul Comunei Ocna 

Șugatag, populația a scăzut în 10 de ani cu 1,5%.  

În anul 2016, populația comunei Ocna Șugatag înregistrează un număr de 4171 persoane, în ușoară 

scădere față de anul anterior (4168 persoane), dar și față de ultimii 5 ani (de exemplu, în anul 2011, 

populația Comunei Ocna Șugatag era de 4207 persoane). În ultimii 5 ani, populația a crescut doar 

în anul 2013, restul trendului fiind unul descendent.  

Dintre cele 4171 persoane, în anul 2016, 2082 erau bărbați și 2089 erau femei. 

Pe de altă parte, densitatea populaţiei este de aproximativ 2,05 locuitori pe km². Densitatea 

Comunei Ocna Șugatag este mai mică decât media pe județul Maramureș(13,54 locuitori pe km²). 

Figura 41 – Dinamica creșterii  populației la nivelul județului Maramureş în anul 2014 

Sursa: www.observator.mdrap.ro 
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 Figura 42 – Piramida vârstelor la nivelul Comunei Ocna Şugatag, în anul 2016 

 

Sursa: prelucrare proiectant în baza datelor statistice disponibile pe www.statistici.insse.ro 

Analizând piramida vârstelor Comunei Ocna Şugatag în detaliu, se observă diferențe între cele 2 

sexe și în cadrul categoriilor de vârstă. Astfel bărbații fac parte din tipul de piramidă ”amorfă”, ce 

corespunde unei populații care are, după un proces accentuat de îmbătrânire demografică, un proces 

de reîntinerire demografică. Totuși, procesul nu este foarte pregant, baza piramidei fiind încă 

îngustă. Femeile, însă, fac parte din tipul de piramidă ”clopot” (baza în comprimare și vârful 

îngroșat), urmare a scăderii natalității și a reducerii moralității.  

Tabel 15 – Rata sporului natural al Comunei Ocna Şugatag, în perioada 2012-2016 

 
Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Rata natalității 6.37 5,41 7,81 8,39 10,54 

Rata mortalității 10,39 12,72 15,15 14,15 16,30 

Rata sporului 

natural 

-4,02 -7,31 -7,34 -5,76 -5,76 

Sursa: www.statistici.insse.ro 

Rata sporului natural înregistrată la nivelul Comunei Ocna Şugatag este negativă și are o tendință 

de creștere, între 2013-2014 rata sporului natural ajungând de la -4,02 la -7,34 după această perioadă 

rata sporului natural creşte până la -5,76 în anul 2016. Rata sporului natural negativ este determinată 

de o scădere a populației. În anul 2014 acest indicator atinge cea mai mică valoare din ultimii 5 ani 

(-7,34), rata moratlității având o creștere mai mare. În anul 2016, rata sporului natural înregistrează 

o creștere, în acest an înregistrându-se 10,54 născuți vii la 1000 de locuitori, dar 16,30 de decese 

la 1000 de locuitori.  
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 Figura 43– Evoluția ratei sporului natural a Comunei Ocna Şugatag, în perioada 2012-2016 

 

Sursa: prelucrare proiectant în baza datelor statistice disponibile pe www.statistici.insse.ro 

 

Rata sporului natural al Comunei Ocna Şugatag este de 4-5 ori mai mare decât cea calculată la 

nivelul județului Maramureş. Diferența cea mai mare se observă în anul 2014 (-7,34 la nivelul 

comunei și 5 la nivel județean), iar cea mai mică în anul 2011 (-4,02 la nivelul comunei și -5,4 la 

nivel județean).  

Tabel 16 – Migrația în Comuna Ocna Şugatag, în perioada 2012-2016 

 
Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Stabiliri de 

domiciliu 89 75 46 65 68 

Plecări cu 

domiciliu 42 47 61 50 44 

Soldul schimbării 

de domiciliu 
47 28 -15 15 24 

Sursa: www.statistici.insse.ro 

Mișcarea migratorie ia în considerare atât stabilirile și plecările cu domiciliul sau reședința, cât și 

numărul de emigranti sau imigranți.  

Mișcarea migratorie a populației Comunei Ocna Şugatag nu este un factor care modifică 

considerabil numărul locuitorilor, soldul mișcării migratorii fiind în anii 2014 negativ, iar în restul 

anilor pozituv. Din 2012 până în 2014 tendinţa soldului mişcării migratorii păstrează tendinţa 

decendentă a evoluţiei populaţiei. 
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 Figura 44 – Evoluția soldului miscării migratorii a Comunei Ocna Şugatag, în perioada 2011-2015 

 

Sursa: prelucrare proiectant în baza datelor statistice disponibile pe www.statistici.insse.ro 

 

Evoluția soldului mișcării migratorii a Comunei Ocna Şugatag se înscrie în tendința înregistrată 

la nivelul județului Maramureş, deși valorile sunt mult diferite, raportat la dimensiunea populației 

(în 2015, în comună – 15 locuitori, adică 0,56% din populația totală și în județ -809 locuitori, adică 

0,21% din populația totală). 

Figura 45 – Localități rurale cu zone marginalizate din județul Maramureş, în anul 2011 

 

   
Sursa: Atlasul zonelor rurale marginalizate și al dezvoltării umane locale în România 
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În urma analizării datelor existente în documentul oficial “Atlasul zonelor rurale marginalizate și 

al dezvoltării umane locale în România”, la nivelul anului 2011 în Comuna Ocna Şugatag nu 

existau comunități marginalizate. 

 

2.6. CIRCULAȚIA; ELEMENTE DE MOBILITATE URBANĂ EXISTENTE 

Ocna Şugatag este o comună din judeţul Maramureş, Transilvania, România, situată la 

poalele munţilor Ţibleş si Gutin şi cuprinde 4 sate - Breb, Hoteni, Ocna Şugatag (reşedinţa) şi Sat-

Şugatag. Aceasta este străbătută de drumul național DN18 ce leagă orașele Baia Mare şi Sighetul 

Marmaţiei. Acesta străbate un singur sat din cele 4 ale comunei (Sat Şugatag), și, intersectându-se 

cu DJ 185, iar mai departe cu DJ 109F, se formează o reţea ce funcționează ca străzi în interiorul 

lor, deplasarea fiind astfel mult mai fluentă .  

 Profilul drumului DN18 în interiorul intravilanului este variabil, de la 9,00 m, până la 11,00 

m.  

 În afară de drumul național care asigură conexiunea comunei Ocna Şugatag cu localitățile 

învecinate, aceasta beneficiază de o rețea de străzi și ulițe din intravilan, care asigură accesul la 

terenurile din domeniul public, domeniul local și proprietățile private ale locuitorilor. Acestea au 

profile foarte variate și în prezent deservesc în mare măsură întravilanul existent nu irigă în totalitate 

terenurile din intravilanul existent, fiind identificat un număr redus de proprietăți care nu au acces 

la un drum public. Cu toate acestea, este necesară configurarea unei trame stradale coerente, care 

să asigure în primul rând accesul la toate proprietățile și în al doilea rând, desfășurarea fluentă a 

traficului rutier. Profilele străzilor din intravilan sunt foarte variate și au dimensiuni între 3,00 m și 

10,50 m. 

 Totodată, în intravilan sunt fundături care depășesc lungimea de 100 m și care necesită 

racordarea la trama stradală existentă. Pe de altă parte, există și fundături care au lungimea cuprinsă 

între 30-100 m și nu au amenajat în capăt loc de întoarcere. Mai mult de atat, multe dintre ele nu 

respectă gabaritele corespunzătoare, majoritatea fiind de aproximativ 3,00 m. 

 Drumurile de exploatare sunt circulații din extravilan care asigură accesul la terenurile 

agricole și au profil redus, de aproximativ 3,00 – 6,00 m, fiind utilizate doar de localnicii care 

cultivă terenurile.  

Circulaţia pietonală şi circulaţia bicicliştilor nu este amenajată corespunzător pe niciuna 

dintre străzile din intravilan. Din această cauză, această circulaţie se desfăşoară pe suprafaţa 

carosabilă. 

Din punct de vedere al transportului în comun, în prezent există o posibilitate de deplasare 

a locuitorilor Comunei Ocna Şugatag: 

- Transport public rutier: prin microbuze, ce prezintă staţii în ¾ sate cu: 

• traseul Poienile de sub munte – Baia Mare (dus-întors), ce are oprire în SAT 

ŞUGATAG 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
108 / 204  

• traseele Borsa – Baia Mare (dus-întors) şi traseul Botoşani – Baia Mare (doar dus), 

ce au oprire în OCNA ŞUGATAG 

• traseul Breb – Sighetul Marmaţiei , ce are oprire în BREB 

în HOTENI accesul se face doar cu maşina personal 
  

Figura 46–Accesibilitatea Comunei Ocna Şugatag la nivelul Judeţului Maramureş 

 
Sursa: prelucrare proiectant 

Sursa: prelucrare proiectant 

Figura 47-  Transportul public rutier în si dinspre Comuna Ocna Şugatag  

Oprire în Ocna Şugatag 
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 Figura 48 -  Transportul public rutier în si dinspre Comuna Ocna Şugatag 

Oprire în Sat Şugatag 

  

Sursa: prelucrare proiectant 

Figura 49-  Transportul public rutier în si dinspre Comuna Ocna Şugatag 

Oprire în Breb 

 

  

Sursa: prelucrare proiectant 

 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL 

▪ Intravilan existent 

Intravilanul existent al Comunei Ocna Şugatag este cel aprobat prin ultima variantă de Plan 

Urbanistic General. Suprafața totală ocupată de cele 4 sate componente, respectiv satul Hoteni, 

Breb, Ocna Şugatag si Sat-Şugatag, este de 585,63 ha. 

Conform Planului Urbanistic General aprobat al comunei Ocna Şugatag, teritoriul intravilan a fost 

împărțit în 19 trupuri, determinate de funcțiunea dominantă a zonei, fiind repartizate astfel: 

- TRUP 1 – Intravilan sat Șugatag – nord-vest; 

- TRUP 2 – Intravilan sat Șugatag; 

- TRUP 3 – Intravilan sat Șugatag; 

- TRUP 4 – Intravilan sat Ocna Șugatag; 

- TRUP 5 – Intravilan sat Ocna Șugatag – sud-est; 

- TRUP 6 – Intravilan sat Ocna Șugatag – sud-est; 
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- TRUP 7 – Intravilan sat Ocna Șugatag – sud-est; 

- TRUP 8 – Intravilan sat Ocna Șugatag - sud-vest; 

- TRUP 9 – Intravilan sat Hoteni; 

- TRUP 10 – Intravilan sat Breb; 

- TRUP 11 – Intravilan sat Șugatag; 

- TRUP 12 – Intravilan sat Șugatag; 

- TRUP 13 – Intravilan sat Șugatag; 

- TRUP 14 – Intravilan sat Șugatag; 

- TRUP 15 – Intravilan sat Ocna Șugatag – sud-est; 

- TRUP 16 – Intravilan sat Breb; 

- TRUP 17 – Intravilan sat Breb; 

- TRUP 18 – Intravilan sat Șugatag. 

Figura 50– Trupurile de intravilan existent din Comuna Ocna Şugatag, Judeţul Maramureş 

 

 
 

Sursa: prelucrare proiectant 
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Tabel 17 – Bilanțul teritorial al folosințelor terenurilor din intravilanul și extravilanul existent al Comunei Ocna 

Șugatag 

 

 
Sursa: prelucrare proiectant 

 

▪ Caracteristici ale zonelor funcționale 

Locuințele. Funcțiunea majoră a localității este cea de locuire individuală, de tip tradițional, rural, 

iar majoritatea locuințelor sunt proprietate privată. Suprafața ocupată de zona de locuire individuală 

cu regim mic de înălțime în situația existentă este de 201,96 ha, reprezentând 34,49 % din totalul 

suprafeței intravilanului existent. Pe lângă acest tip de locuire, în satul reședință de comună, Ocna 

Șugatag, este întâlnită și locuirea colectivă, amplasată în centrul satului. Aceasta este mixată cu 

zona de servicii și ocupă 0,61 ha, 0,10% din suprafața intravilanului existent. 

Instituțiile publice și serviciile sunt funcțiuni care se regăsesc în mod special în zonele centrale 

ale satelor componente – Ocna Șugatag, Șugatag, Breb și Hoteni și sunt reprezentate de unități de 

învățământ, primărie, farmacii, cabinete medicale, spații comerciale, poște, cămine culturale etc. 

Suprafața pe care o ocupă această zonă funcțională este de 17,46 ha, reprezentând 2,98 % din 

teritoriul intravilan. 

Unitățile industriale ocupă 0,61 ha, adică 0,10 % din intravilanul existent și se regăsesc în 

interiorul satului Ocna Șugatag, reprezentate de foste C.A.P.-uri și de depozite de materiale de 

construcție. 

În prezent, în Comuna Ocna Șugatag nu există unități agro-zootehnice și nici unități agricole / de 

producție și de depozitare în nici unul dintre satele componente: Ocna Șugatag, Șugatag, Hoteni și 

Breb (0,00ha, reprezentând 0,00%). 

Din categoria obiectivelor de destinație specială fac parte sediul poliției și stația meteo din satul 

Ocna Șugatag și are o suprafață de 0,90 ha, reprezentând 0,15 %. 

Gospodărie comunală. La nivelul comunei există patru cimitire, două în sat Șugatag, unul în Ocna 

Șugatag și unul în satul Breb. Dintre acestea, 3 sunt înscrise în Registrul local al spațiilor verzi. 

Doar unul din cele două cimitire din satul Șugatag nu este înscris și este încadrat la categoria de 

gospodărie comunală. Suprafața acestuia este de 0,32 ha, respectiv 0,05 % din intravilanul existent. 

Echipare edilitară. Suprafețele ocupate de echipamentele aferente sistemului centralizat de 

alimentare cu apă și canalizare însumează o suprafață de 0,27 ha, adică 0,05 % din intravilan. 

Aceste terenuri sunt ocupate cu puțuri forate, bazine și stații de epurare. Localizarea acestora este 

identificată în toate cele patru sate ale comunei. 
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Spații verzi. Acestea sunt spațiile verzi înscrise în Registrul local al spațiilor verzi realizat în 

decembrie 2019 pentru comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș. În situația existentă, la nivelul 

comunei sunt amenajate mai multe spații verzi publice, care au amenajate atât locuri de joacă pentru 

copii, cât și spații de relaxare. Spațiile reprezentative la nivelul comunei sunt terenurile de sport, 

Suprafața ocupată de spațiile verzi și terenurile de sport înscrise în Registrul local al spațiilor verzi 

al comunei Ocna Șugatag este de 6,73 ha, reprezentând 1,15 % din totalul intravilanului existent. 

Zona pentru agrement și sport este în situația existentă localizată doar la nivelul satului Ocna 

Șugatag. Suprafața aestei zonei funcționale este de 2,78 ha, reprezentând 0,47 % din totalul 

intravilanului existent. 

Pădurile existente din intravilan sunt în nord-vestul satului Ocna Șugatag și fac parte din aria 

natural protejată de interes local, Pădurea Crăiască. Suprafața aferentă acestora este de 7,60 ha, 

reprezentând 1,30 % din totalul intravilanului existent. 

Zona canalelor și irigațiilor din intravilan / a apelor din intravilan ocupă o suprafață de 1,17 

ha, adică 0,20 % din totalul intravilanului existent. Această suprafață este reprezentată de râul Mara 

care străbate trei dintre satele comunei, Șugatag, Breb și Hoteni, fiind astfel inclus în limita 

intravilanului existent furnizat de O.C.P.I, împreună cu lacul Tăul fără fund din satul Ocna Șugatag. 

Căi de comunicație rutieră. Această zonă funcțională ocupă un procent de 6,82 % (39,87 ha) din 

totalul suprafeței din intravilan.  

O suprafață considerabilă de teren neconstruit din intravilan este ocupată și de terenul agricol 

(arabil, livezi, fânețe și pășuni), localizat dispersat printre terenurile construite din intravilan, dar 

predominant în zonele periferice ale satelor. Dintre toate satele componente, satul Breb deține cea 

mai mare suprafață de teren agricol în intravilan. Suprafața ocupată de aceste terenuri este de 305,35 

ha, respectiv 52,14 % din intravilanul întregii comune. 

▪ Bilanț teritorial 

Bilanțul teritorial al intravilanului existent, conform situației din teren, se prezintă astfel: 

Tabel 18 – Bilanțul teritorial al intravilanului existent al Comunei Ocna Șugatag 

Zone funcționale Suprafață Procent 

Zonă pentru locuințe – regim mic de înălțime  201,96 ha 34,49 % 

Zonă mixtă – locuințe colective cu regim mic de 

înălțime și servicii 

0,61 ha 0,10 % 

Zonă instituții publice și servicii 17,46 ha 2,98 % 

Zonă unități industriale 0,61 ha 0,10 % 

Zonă terenuri cu destinație specială 0,90 ha 0,15 % 

Zonă gospodărie comunală 0,32 ha 0,05 % 

Zonă terenuri arabile în intravilan 30,66 ha 5,24 % 

Zonă terenuri cu livezi în intravilan 27,70 ha 4,73 % 

Zonă terenuri cu fânețe în intravilan 246,95 ha 42,17 % 

Zonă terenuri cu pășuni în intravilan 0,04 ha 0,00 % 

Zonă construcții aferente lucărilor edilitare 0,27 ha 0,05 % 
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Zonă canale de irigații / ape în intravilan 1,17 ha 0,20 % 

Zonă păduri în intravilan 7,60 ha 1,30 % 

Zonă spații verzi (total tereuri spații verzi existente 

înscrise în Registrul local al spațiilor verzi – 

decembrie 2019 - și iventariate conform Legii 

24/2007, cuprinzând inclusiv cimitirele și terenurile de 

sport) 

6,73 ha 1,15 % 

Zonă agrement și sport 2,78 ha 0,47 % 

Căi de comunicații 39,87 ha 6,82 % 

   

Total intravilan existent 585,63 ha 100,00 % 

Bilanțul existent al spațiilor verzi publice, conform Legii 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările și modificările 

ulterioare, se prezintă astfel: 

Tabel 19 – Bilanțul teritorial al spațiilor verzi existente în intravilanul existent al Comunei Ocna Șugatag 

Categorie Suprafață Procent din 

intravilanul 

existent 

Spații verzi publice cu acces nelimitat - - 

Spații verzi publice de folosință specializată (spații 

verzi aferente dotărilor publice) 

2,80 ha 0,47 % 

Spații verzi publice de folosință specializată 

(edificii de cult și cimitire) 

2,87 ha 0,49 % 

Terenuri de sport 1,06 ha 0,18 % 

Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor 

de apă 

- - 

Culoare de protecție față de infrastructura tehnică 

(spații verzi aferente circulațiilor rutiere și 

feroviare) 

- - 

Păduri de agrement - - 

Pepiniere și sere - - 

Total spații verzi existente 6,73 ha* 1,14 % 

*Suprafața spațiilor verzi din situația existentă este conform datelor înregistrate în Registrul local 

al spațiilor verzi – comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș realizat în decembrie 2019 

Având în vedere că în anul 2019, în Comuna Ocna Șugatag, populația stabilă era de 4.180 persoane, 

conform Institutului Național de Statistică, rezultă că spațiile verzi pe cap de locuitor inventariate 

și înregistrate pentru situația existentă în Registrul local al spațiilor verzi – comuna Ocna Șugatag, 

județul Maramureș sunt de 16,10 mp/locuitor, mai puțin decât standardele europene, care impun 

un minim de 26,00 mp/locuitor spațiu verde public. 
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2.8. ZONE CU RISCURI  NATURALE 

În Comuna Ocna Şugatag au fost identificate mai multe categorii de riscuri, conform studiului 

Geotehnic și hidrogeologic întocmit de S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L, astfel: 

▪ Risc siesmic 

Din punct de vedere seismic comuna Ocna Şugatag se încadrează în zona de macroseismicitate I = 

61 – 72  pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, iar 2 

corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani,  conform S.R.1100/1– 93. 

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare 

pentru clădiri, indicativ P 100 /1- 2013 teritoriul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului 

ag = 0.15 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani. 

 Figura 51– Macrozonarea seismică a României S.R. 1100/1-93 

Sursa: S.R. 1100/1-93 

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0.7 sec. 

Zona este influențată de seismele mai puternice ce se produc în epicentrul de la curbura 

Carpaților (Vrancea) și a celor Bănățene. 

Cutremurele făgărășene, tipic polikinetice, au o durată lungă de manifestare, dar energie 

moderată. 

 

 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
115 / 204  

 Figura 52– Cod de proiectare seismică – valoare de vârf a accelerației terenului 

 

Figura 53– Perioada de colț a spectrului de răspuns 

 

Sursa: Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 /1- 2013 

 

▪ Risc de inundabilitate 

Pe teritoriul comunei Ocna Șugatag fenomenele de sunt aproape inexistente. Regularizarea 

râurilor a condus la eliminarea acestor fenomene. 

În zonele depresionare și cu substrat format predominant din roci argiloase, apa din precipitații 

băltește dar fara afectarea unor suprafețe semnificative. 
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În perioadele cu precipitații abundente și viituri se produce eroziunea talvegului rețelei hidrografice 

în zonele fară amenajari hidrotehnice. 

Un alt fenomen ce se produce la viituri este reprezentat de eroziunea malurilor, lucru ce duce la 

modificarea cursului râului și uneori la declansarea fenomenelor de instabilitate. 

▪ Risc de instabilitate  

În cadrul teritoriului administrativ al comunei Ocna Șugatag, fenomenele de instabilitate se pot 

manifesta pe zonele de versant. Aceste zone prezintă valori de pantă cuprinse între 5 și 90 grade, în 

zonele cu formaţiuni geologice la zi. 

Potențialul de instabilitate a fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potențialului și 

probabilității de producere a alunecărilor de teren din „Ghid pentru identificarea și monitorizarea 

alunecărilor de teren și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție asupra terenurilor pentru prevenirea 

și reducerea efectelor acestora în vederea satisfacerii cerințelor de siguranță în exploatare a 

construcțiilor, refacere și protecție a mediului”.  

Baza de lucru este oferită de “LEGEA nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a - Zone de risc natural”. 

Modul de întocmire este reglementat de Norme Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 

2003 – privind modul de elaborare si conținutul harților de risc natural la alunecări de teren. 

Pentru realizarea hărții cu distributia coeficientului mediu de hazard (Km) s-au întocmit 8 griduri 

corespunzatoare celor 8 factori care determină sau reduc stabilitatea terenului. 

Realizarea harții s-a făcut prin prelucrarea asistată de calculator cu programe profesionale de tip 

G.I.S.  

Acestea au fost suprapuse ulterior după formula:   

)(
6

*
KhKgKfKeKdKc

KbKa
Km +++++=

 

Factorii care stau la baza probabilității de producere a alunecărilor de teren sunt următorii:  

- Factorul litologic (Ka), cuantifică influența pe care o are litologia întâlnită asupra 

fenomenelor de instabilitate. Pe teritoriul comunei  predomină rocile sedimentare de vârstă 

precuaternar, detritice, consolidate sau neconsolidate, uneori slab cimentate, precum și roci 

vulcanice – magmatice. Astfel factorul litologic are valoari de la 0.1 la 0.5 funcție de varsta 

și faciesul formațiunilor întâlnite. 

- Factorul geomorfologic (Kb), exprimă probabilitatea de producere a alunecărilor de teren 

în funcție de energia de relief a zonei respective. Acest factor are la baza harta pantelor  și 

are valori ce variază de la 0, pentru zonele plane ajungând până la 1 pentru zonele cu pante 
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ce depășesc 30 grade. Teritoriul comunei înglobeaza suprafețe semnificative unde panta 

terenului depasește 20 grade. 

- Factorul structural (Kc), caracterizează starea de evoluție tectonică a zonei investigate. Din 

acest punct de vedere teritoriul comunei Ocna Șugatag se   caracterizează prin strate 

cvasiorizontale pentru depozitele cuaternare și înclinări mari pentru roca de bază antrenată 

într – o tectonică complicată cu sinclinale și anticlinale. Prin urmare factorul structural are 

valori cuprinse în intervalul 0.1 – 0.8. 

- Factorul hidrologic și climatic (Kd), este introdus în formulă pentru a cuantifica influența 

precipitațiilor asupra condițiilor de stabilitate ale versanților. Conform hărtilor de raionare a 

precipitațiilor valoarea  precipitațiilor medii anuale este de peste 800 mm, ceea ce se traduce 

într – o valoare unitara a acestui factor.  

- Factorul hidrogeologic (Ke), cuantifică probabilitatea de producere a alunecărilor de teren, 

prin influența pe care o are poziția nivelului hidrostatic față de suprafața terenului, precum 

și prin regimul de curgere. Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mici de cca. 3m pe 

zonele de luncă și terasă joasă, și la adancimi variabile pe versanți. Astfel factorul 

hidrogeologic are valori cuprinse între 0.1 și 1, functie de pozitia nivelului hidrostatic si 

regimul de curgere.    

- Factorul seismic (Kf). Din punct de vedere seismic comuna Ocna Şugatag se încadrează 

conform STAS 11.100/1993, în zona de intensitate macroseismică I = 6 (șase) – 7 (șapte) 

pe scara MSK. Conform anexei C din „Norme Metodologice ale legii 575/2001, din 10 

aprilie 2003 - privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari 

de teren”, zona studiată se încadrează la un factor seismic egal cu 0.1. 

- Factorul silvic (Kg), are ca punct de plecare gradul de acoperire cu vegetație arboricolă a 

teritoriului. Astfel factorul silvic are valori ce pornesc de la 0.01 pentru zonele cu vegetație 

arboricolă, deasă și poate ajunge la valoarea 1 pentru zonele din intravilan.  

- Factorul antropic (Kh), este cuprins în intervalul 0.01 pentru zonele din extravilan și 1 

pentru  zonele ocupate de construcții și conducte de alimentare cu apă. 

Cu ajutorul gridurilor aferente celor 8 criterii a fost obținut prin introducerea acestora în formula 

mai sus menționată gridul factorului mediu de hazard – Km. 

În concluzie, în Comuna Ocna Şugatag, zonele cu potențial de producere a fenomenelor de 

instabilitate sunt reprezentate prin zonele cu pantă foarte mare (fenomene de prăbușiri de roci) și 

zone unde apar fenomene de instabilitate asociate exploatărilor de sare în subteran și zone 

despădurite cu panta de peste 30 de grade. 

▪ Risc de eroziune 

Prin eroziune se înțelege procesul de degradare fizică sau chimică a solurilor sau a rocilor, 

caracterizat prin desprinderea particulelor neconsolidate și transportul lor sub acțiunea apei din 

precipitații și a vântului.  
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Eroziunea este un proces natural ai cărui principali factori sunt: ploile (în special cele în aversă), 

morfologia terenului, conținutul redus de materie organică din sol și gradul de acoperire cu 

vegetație.  

Pentru estimarea și cuantificarea eroziunii au fost dezvoltate în timp o serie de modele. Dintre 

acestea cele mai utilizate sunt: USLE (Universal Soil Loss Equation), RUSLE (Revised Universal 

Soil Loss Equation), MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation), MMF (Morgan, Morgan 

and Finney Model), WEPP (Water Erosion Prediction Project Model).  

Medoda RUSLE, (Renard et al., 1997) este cel mai utilizat model empiric pentru estimarea 

eroziunii solului. A fost dezvoltat în special pentru zonele agricole și dealuri. Formula modelului 

este: 

A = (R)(K)(LS)(C)(P),        în care: 

A - pierderea potențială medie anuală de sol pe termen lung (tone/acru/an); 

R - factorul ce cuantifică eroziunea dată de precipitații într-o locație dată; 

K - factorul de erodabilitate a solului; 

LS - factorul gradient pantă – lungime a versantului; 

C - factorul de acoperire cu vegetație; 

P - factorul de practică agricolă.  

Aplicand această formulă la scara intregii comune a reieșit că fenomenele de eroziune nu 

sunt de neglijat, fiind localizate pe zonele cu litologie ce nu permite dezvoltarea unui strat de sol, 

unde pantele sunt mari, iar vegetația ierboasă și arboricolă lipsește. 

 

Pe teritoriul comunei Ocna Șugatag fenomenele de eroziune se manifestă în perioadele cu 

precipitații abundente, când organismele torențiale transportă rocile dezagregate. 

▪ Risc geotehnic 

A fost evaluat conform normativului privind principiile, exigențele și metodele cercetării 

geotehnice, indicativ NP 074/2014.  

Terenul de fundare: Teritoriul comunei Ocna Șugatag sunt identificate următoarele 

categorii de pământuri ce pot constitui strat de fundare: 

- teren dificil de fundare pentru zonele de versant cu pantă mare și potențial de risc la 

fenomenele de instabilitate mediu – foarte mare, pentru pământurile constituite din 

argile active / foarte active cu potențial de umflare – contracție mare; 

- teren mediu de fundare, pe zonele de la baza versanților cu pantă de până la 15 grade 

și pământuri argiloase – prăfoase – nisipoase, cu indicele de consistență în domeniul 

plastic consistent; 

- teren bun de fundare, pe zonele depresionare creeate de rețeau hidrografca și pe 

culmile deluroase, cu relief aproximativ plan și stabil, sau cu pantă mică și depozite 
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constituite din pietrișuri cu bolovăniș și nisip, pământuri argiloase – prăfoase – 

nisipoase, plastic vârtoase – tari, nisipuri îndesate – rocă de bază.    

Apa subterană: Nivelul apei este situat la adâncimi variabile funcție de zonă și de precipitații, de 

aceea la executarea excavațiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuizmente normale. 

La încadrarea în categoria geotehnică pentru terenurile din comuna Ocna Şugatag, s-au avut în 

vedere următoarele elemente: 

Tabel 20 – Elemente avute în vedere la încadrarea în categoria geotehnică pentru terenurile din comuna Ocna 

Șugatag 

Factori avuți în vedere Categorii Punctaj 

Condițiile de teren Terenuri bune – dificile  2 - 6 

Apa subterană Lucrări cu / fără epuizmente normale  1- 2 

Clasificarea construcției după 

categoria de importanta 
redusă - deosebită  2 - 5 

Vecinatăți funcție de amplasament  1 - 4 

Zona seismică ag = 0.15g 1  

TOTAL puncte 7–18 

Sursa: NP 074/2014 

Conform punctajului rezultat din cumularea factorilor prezentați în tabelul de mai sus, intervalul de 

valori se situează între 7 – 18 puncte, iar funcție de amplasament și categoria de importanță a 

construcției riscul geotehnic este redus  - major.  

▪ Risc antropic 

- La amplasarea construcțiilor în apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de la autoritățile 

aparținătoare. 

- La sistematizarea teritoriului se va ține cont de traseele de utilități și zonele de protecție ale 

diferitelor obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare.  

- La autorizarea proiectelor de construcție se va solicita avizul de la instituțiile componente 

Viitoarele constucții vor fi amplasate la o distanță corespunzătoare față de acestea. Distanța minimă 

este stabilitată de autoritatea aparținătoare.    

 

2.9. ECHIPARE EDILITARĂ    

▪ Gospdărirea apelor 

Comuna Ocna Șugatag este amplasată în bazinul hidrografic al râului Iza.  
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Rețeaua hidrografică a comunei Ocna Șugatag este compusă din cursuri de apă, lacuri 

antroposaline și izvoare de ape minerale. 

Teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag este străbătut de următoarele cursuri de apă: 

valea Tătarului, Runcului, Brazilor, Tâlhărașul, Vidrisca, Podului, Răchiții, Izvorul Pietrelor, 

Izvorul Obîrșiei, Vidrisca, Văscoii, Speteaza, Misărasului, Prelucilor. 

Zonele de protecție ale cursurilor de apă, prevăzute de art. 40 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu 

completările și modificările ulterioare, Anexa 2, lit. a) și b), în scopul asigurării protecției albiilor, 

malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere a apelor, care trebuie 

figurate obligatoriu pe planuri, se instituie pentru albia minoră a cursurilor de apă.  

Lățimea zonelor de protecție în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și altor 

lucrări hidrotehnice conform Legii Apelor nr. 107/1996, sunt următoarele: 

Tabel 21 – Lățimea zonei de protecție a cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și altor lucrări 

hidrotehnice 

Lățimea cursului de apă      (m) sub 10 10-50 peste 51 

Lățimea zonei de protecție    (m) 5 15 20 

Cursuri de apă regularizate    (m) 2 3 5 

Cursuri de apă îndiguite         (m) toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 

m. 

Sursa: Legea Apelor nr. 107/1996, Anexa 2 

Astfel, pentru sectoarele neamenajate ale râurilor care străbat teritoriul U.A.T. Ocna Șugatag, 

în conformitate cu prevederile Legii Apelor, zona de protecție a albiei minore, măsurată de la limita 

albiei minore, este stabilită în funcție de lățimea cursului de apă, astfel: văile râurilor care au o 

lățime variabilă sub 10 m, vor avea o zonă de protecție de 5 m. Zonele de protecţie se măsoară 

începând de la limita albiei minore. 

În zonele de protecţie precizate anterior, este interzisă amplasarea de noi abiective economice 

sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora. Fac excepţie de la aceste prevederi 

pentru zona inundabilă a abiei majore, cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva 

inundaţiilor, dimensionate corespunzător clasei de importanţă. Lucrările efectuate în zona 

inundabilă se vor executa numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii. 

Lacurile antroposaline s-au format prin prăbușirea vecjilor ocne de sare. Datorită infiltrațiilor 

de apă subterană în galeriile de exploatare și a dizolvării pilonilor de susținere, minele au fost 

inundate succesiv și în final au apărut surpările de tavan, ceea ce a determinat închiderea exploatării. 

Au luat astfel naștere mai multe lacuri de dimensiuni variabile, grupate în trei zone: 

1. Zona de sud cu: 
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▪ Lacul Gavrilă – este cel mai întins, are adâncime maximă de 29,5 m, suprafața 

de 2,35 ha; la suprafața lacului s-a format un strat de apă dulce, din scurgerile de 

pe versanți, populat cu pești și în care și-au găsit habitat diverse specii de păsări 

sălbatice (de ex. rațe sălbatice); 

▪ Tăul fără Fund – este cel mai adânc lac de mină din zona Maramureș, cu 32,9 m 

adâncime și o suprafață de 0,10 ha, dar în mare parte colmatat; 

2. Zona nord-estică, în care se găsesc: 

▪ Lacul Roșu – adâncime 2m, suprafață 0,79 ha, în prezent utilizat în scop de 

agrement, pentru balneația liberă, în sezonul cald; 

▪ Lacul Bătrân – adâncime 15,7 m, suprafața 0,62 ha, parțial colmatat cu vegetație 

specifică de baltă (papură); 

▪ Lacul Vrăjitoarei – adâncimea de 5,8 m, suprafața 0,135 ha, în bună parte 

acoperit de vegetație arborescentă; 

3. Zona Pipiriga, spre nord-vest, cu mai multe lacuri de dimensiuni mici, formate în 

dolinele de dizolvare (Mihai, Vorsig, Pipiriga, Lacul Alb etc.). 

Gradul de mineralizare al apei diferă de la un lac la altul; pentru alimentarea cu apă sărată a 

bazei de tratament a stațiunii (Complexul balnear BN SIND România) a fost realizat un foraj care 

pătrunde în galeria inundată a Minei Dragoș. Forajul mai alimentează ștrandurile din zona „Băile 

Vechi” și câteva piscine din incinta unor structuri de primire turistică (pensiunile Poarta 

Maramureșului, Iedera, Sandra, Hotel Salina etc.). 

Izvoarele minerale carbogazoase de la Breb sunt cunoscute de peste o sută de ani (din anul 

1866), ape carbogazoase, denumite local „borcuțuri”. Sunt ape subterane clorosodice, 

bromiodurate, bicarbonate și sulfuroase, aflate în aureloa mofetică a munților vulcanici Oraș – Gutâi 

– Țibleș, cu calități terapeutice dovedite, fiind printre primele surse hidrominerale ]mbuteliate din 

zona Maramureș. În perioada 1866-1918, în partea de sud-vest a satului Breb, în apropierea șoselei 

Sighet-Cavnic, erau cunoscute trei izvoare minerale: două dintre ele au fost utilizate în cura 

balneară, iar al treilea, denumit izvorul Olga, se îmbutelia. Locul izvoarelor este menționat pe harta 

editată de Direcția Topografică Militară sub numele „La Borcuț”. Izvorul Olga debita o apă 

sulfuroasă, bicarbonată, sulfurată, clorurată, calcică, magneizană, sodică, carbogazoasă, cu o 

mineralizare totală de 7,9 g/l, din care concentrația de CO2 este de 1,3 g/l, având un debit de 0,5 l/s. 

Stațiile balneologice o recomandau pentru tratarea agecțiunilor gastrointestinale, hepatobiliare, boli 

de nutriție și alergii alimentare. În prezent, apa izvorului Olga, cunoscut pe plan local sub numele 

de „Borcuț”, este utilizată pentru băut în mod curent de localnici, fiind amenajată o captare 

rudimentară, iar un indicator din drumul județean DJ 109F semnalizează poteca ce duce spre acesta 

(de circa 1 km lungime). 

 

▪ Alimentarea cu apă 

Cele patru sate ale Comunei Ocna Șugatag (satul Șugatag, satul Ocna Șugatag, satul Hoteni și 

satul Breb) aveau în anul 2016 un număr de 4.171 locuitori23, precum și clădiri socio-culturale, 

 
23 Conf. Bază de date statistice oficiale TEMPO-Online disponibile pe www.statistici.insse.ro: POP107D - 

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de vârsta, sexe, județe și localități 
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pensiuni și comerț, existând probabilitatea ca la nivelul anului 2026 să se înregistreze o populație 

de cca. 4.241 locuitori.24 Conform informațiilor transmise de Primăria Comunei Ocna Șugatag, 

rețeaua de alimentare cu apă a fost proiectată și realizată pentru toate satele componente: Sat 

Șugatag, Ocna Șugatag, Breb și Hoteni. 

Totuși, în vederea asigurării necesarului de apă actual, în scop potabil și menajer, o parte din 

locuitorii comunei folosesc încă preluări locale de apă din fântâni săpate de tip rural, la mică 

adâncime, în curtea gospodăriilor, care captează stratul freatic de suprafață. Aceste modalități de 

alimentare cu apă  nu corespund din punct de vedere bacteriologic cerințelor de potabilitate.  

Descrierea funcțională și tehnologică a sistemului de alimentare cu apă din satele Ocna 

Șugatag și Breb: 

1. Captarea  

Apa subterană captată prezintă o calitate ce se situează, pentru majoritatea indicatorilor, în 

limitele admisibile de utilizare în scop potabil și menajer. 

Alimentarea cu apă, în scop potabil și menajer a locuitorilor satelor Ocna Șugatag și Breb, se 

realizează prin captarea stratelor acvifere de mare adâncime, prin intermediul a trei cămine de 

captare (3 izvoare), pentru asigurarea necesarului de apă precum și a unei rețele de distribuție care 

să urmeze trama stradală. Apa captată prin toate cele trei cămine de captare se colectează prin 

conducte dren, cu L=2200 m și Ø 250 mm și se transportă într-un cămin colector. Cele trei izvoare 

de captare sunt amplasate în afara Comunei Ocna Șugatag, pe vârful Gutinului. 

2. Aducțiunea: 

Transportul apei de la căminul colector la zona rezervoarelor de înmagazinare se realizează 

printr-o conductă de aducțiune cu L=5.700 m și Ø 110 mm.  

3. Înmagazinarea și tratarea apei: 

Apa transportată prin conducta de aducțiune de la căminele de captare, se înmagazinează în 3 

rezervoare cu o capacitate de 50 mc. În aceste rezervoare se va realiza și tratarea apei în vederea 

potabilizării. De la rezervoare se va distribui apa către consumatori prin rețeaua de distribuție a 

apei. 

4. Rețeaua de distribuție a apei în scop potabil a satului Ocna Șugatag cuprinde :  

- rețeaua de conducte de ditribuție ce acoperă în procent de 90% zonele de consum ale satului, 

este compusă din conducte din PEHD, PE80, Pn 6 și OL cu izolație tip “întărită”; 

- căime de vane; 

- cămin apometru; 

 
24 Conf. variantei recomandate pentru Planul Urbanistic General în cadrul Studiului de fundamentare privind evoluția 

socio-demografică pentru reactulizarea P.U.G. al comunei Ocna Șugatag, elaborat de către proiectant ca și condiție 

obligatorie impusă prin Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism. 
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- hidranți de incendiu subterani amplasați în intersecții, pe conductele principale, pentru 

stingerea unui eventual incendiu; 

- cișmele stradale. 

5. Rețeaua de distribuție a apei în scop potabil a satului Breb cuprinde :  

- rețeaua de conducte de distribuție ce acoperă zonele de consum ale satului, este compusă 

din conducte din PEHD 100-SRD (11-17) – Pn 6 atm; Diametrele conductelor sunt 

variabile, respectiv Ø 63 mm, Ø 110 mmm, Ø 110 mmm, Ø 160 mm; 

- căime de vane din beton monolit cu secțiunea circulară, Di = 1,50 m; 

- bazin de rupere a presiunii; 

- hidranți de incendiu subterani amplasați în intersecții, pe conductele principale, pentru 

stingerea unui eventual incendiu; 

- cișmele stradale; 

Distribuția apei la consumatori se realizează prin branșamente individuale. 

Rețelele de distribuție a apei sunt de tip mixt: atât inelare, cât și ramificate, în funcție de 

topografia zonei și de modul de repartizare al gospodăriilor pe aliniamentele stradale, acestea fiind 

dimensionate pentru asigurarea debitului necesar populației, consumatorilor casnici și economici și 

a debitului necesar pentru stingerea incendiilor. Execuția rețelelor de distribuție a apei s-a realizat 

în prima etapă în satele Ocna Șugatag și Breb, în mod special pe străzile principale, urmând ca într-

o etapă ulterioară rețeaua să se extindă pe toate străzile și în celelalte două sate: Șugatag și Hoteni, 

asigurând racordarea și pentru alți consumatori la conductele proiectate.  

 Figura 54 – Schema tehnologică de alimentare cu apă a Comunei Ocna Șugatag 

 

 

 

 

Sursa: Proiect Nr. 1.787 din 2011, Alimentarea cu apă în localitatea Breb, Comuna Ocna Șugatag / Proiect din 2016, 

Alimentarea cu apă în localitatea Ocna Șugatag, Comuna Ocna Șugatag; 

 

 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
124 / 204  

Descrierea funcțională și tehnologică a sistemului de alimentare cu apă din satele Șugatag și 

Hoteni: 

Alimentarea cu apă în satul Șugatag se asigură din puțurile existente în nordul satului (captare 

subterană). Apa captată este înmagazinată apoi în rezervoare de înmagazinare și este distribuită 

către locuitori. 

Alimentarea cu apă în satul Hoteni este asigurată prin captare subterană. Apa astfel captată este 

depozitată în rezervorul de înmagazinare din estul satului Hoteni și ulterior este distribuită către 

populație. 

Descrierea funcțională și tehnologică a sistemului de canalizare: 

Comuna dispune în momentul de față de un sistem de canalizare și stație de epurare doar 

pentru satele Ocna Șugatag și Breb. Satele Șugatag și Hoteni nu dețin sistem centralizat de 

canalizare, iar evacuarea apelor uzate menajere casnice și de la agenții economici se realizează în 

prezent în haznale de tip rural, nepermeabilizate. 

Apele pluviale sunt colectate prin rigole stradale și descărcate în rețeaua hidrografică din zonă.  

Descrierea funcțională și tehnologică a sistemului centralizat de canalizare din satele Șugatag 

și Hoteni: 

- rețeaua de canalizare existentă, formată din conducte PVC Ø 200 mm, SN 4, PVC Ø 250 

mm, SN 4, PVC Ø 315 mm, SN 4 și conducte PEHD, PE100, Pn10; 

- cămine de vizitare; 

- stații pompare (5 în satul Ocna Șugatag – una la stația de epurare și 4 în interiorul satului - 

și una în satul Breb); 

- stație de epurare în satul Ocna Șugatag, având sistem modular de epurare mecanico-

biologică și stație de epurare pentru satul Breb, în capacitate de Q = 525 m3/zi, având sistem 

modular de epurare mecanico-biologică; 

- conductă refulare canalizare (de la stația de epurare către emisar – asigură deversarea apei 

epurate): în satul Ocna Șugatag deversarea se realizează într-un pârâu, iar în satul Breb 

deversarea se realizează în valea Breboaia. 

Stația de epurare din satul Breb este existentă. Fiind amplasată deja într-o zonă de 

locuințe se impune interdicție de construire în zona de protecție a stației de epurare de 50m, 

conform Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. 

▪ Alimentare cu energie electrică 

Conform adresei nr. 3416 din 05.04.2018 emisă de TRANSELECTRICA S.A. SUCURSALA 

DE TRANSPORT CLUJ, pe teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag Județul Maramureș 

nu există instalații electrice de transport al energiei electrice. De asemenea, C.N.T.E.E. 
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Transelectrica S.A. nu are prinse în Planul de Dezvoltare lucrări pe teritoriul administrativ al 

Comunei Ocna Șugata. 

De asemenea, satele Comunei Ocna Șugatag (Șugatag, Ocna Șugatag, Hoteni și Breb) sunt 

alimentate cu energie electrică din sistemul energetic național, prin intermediul posturilor de 

transformare alimentate din linii electrice aeriene de medie tensiune (20kV cu conductoare 

neizolate), respectiv linii electrice aeriene de joasă tensiune (0,4kV cu conductoare izolate și 

neizolate). Posturile de transformare sunt de tip aerian (echipate cu transformatori 20/0,4 kV cu 

ulei). 

 

▪ Alimentare cu gaze naturale 

Comuna Ocna Șugatag nu deține rețele de alimentare cu gaze naturale a locuințelor.  

▪ Telecomunicații  

Conform Avizului Nr. 78 din 06.02.2018, emis de Telekom România Communications S.A., în 

comuna Ocna Șugatag există rețele și echipamente de comunicații electronice. Rețelele de 

telecomunicații sunt în principal existente pe străzile principale. În satul Șugatag există rețea de 

telecomunicații pe DN 18. În satul Ocna Șugatag există rețele pe Strada Unirii, Strada Ilie Lazăr, 

Strada Dragoș Vodă, Strada Lunca și Strada Handal. De asemenea, pe Strada Unirii există și un site 

Telekom. În satul Breb există rețea de telecomunicații pe strada principală și asigură conexiunea 

pentru principalele obiective de utilitate publică dispuse de-a lungul acesteia. Totodată, la capătul 

acestei rețele există un site Telekom. În satul Hoteni există rețea pe două străzi principale, precum 

și un site Telekom, am plasat aproape de intersecția celor două străzi cu rețea de telecomunicații. 

Amplasarea în teren a rețelelor de comunicații electronice este reglementată de SR8591/1997 

și SR831/2002. 

Zona de potecție pentru rețelele de comunicații electronice pozate subteran nu este 

reglementată, dar în general se stabilește la 1m. 

▪ Gospodăria comunală 

Operatorul de salubritate care realizează colectarea și transportul deșeurilor la depozite în vederea 

eliminării, pentru Comuna Ocna Șugatag, este Primăria Comunei Ocna Șugatag. 

Conform adresei furnizate de Primăria Comunei Ocna Șugatag pentru luna septembrie și octombrie 

a anului 2017 au fost colectate următoarele cantități de deșeuri: 

Tabel 22 – Cantitatea colectată de deșeuri menajere și asimilabile (kilograme) în perioada 04.09.2017-20.10.2017 

Id kilograme 

Deșeuri menajere de la populație, în amestec 226.000 

Deșeuri menajere și asimilabile din unitățile economice, 

comerț, instituții, unități sanitare 

109.300 

Deșeuri menajere și asimilabile colectate separat (cu 

excepția deșeurilor din construcții) 

49.200 
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Hârtie, carton 5.400 

Sticlă 8.900 

Plastic 15.800 

Metale 5.300 

Biodegradabile - 

Lemn 13.800 

Alte deșeuri - 

Deșeuri voluminoase - 

Sursa: Primăria Comunei Ocna Șugatag 

Tabel 23 – Cantitatea valorificată de deșeuri menajere și asimilabile (kilograme) în perioada 04.09.2017-20.10.2017 

Id kilograme 

Deșeuri menajere de la populație, în amestec - 

Deșeuri menajere și asimilabile din unitățile economice, 

comerț, instituții, unități sanitare 

- 

Deșeuri menajere și asimilabile colectate separat (cu 

excepția deșeurilor din construcții) 

49.200 

Hârtie, carton 5.400 

Sticlă 8.900 

Plastic 15.800 

Metale 5.300 

Biodegradabile - 

Lemn 13.800 

Alte deșeuri - 

Deșeuri voluminoase - 

Sursa: Primăria Comunei Ocna Șugatag 

 

2.10. PROBLEME DE MEDIU 

▪ Cadru natural  

Nu există probleme din punct de vedere climatic, localitatea fiind situată în zona cu climă temperat-

continentală moderată, cu influenţe oceanice datorită deschiderii deschiderii Depresiunii 

Maramureşului spre vest,  valoare medie fiind de +8 grade Celsius, însă scade până la +3,5 grade 

Celsius în Munţii Gutâi. 

▪ Resurse naturale 

Resursele naturale ale solului sunt reprezentate de suprafețe împădurie și cursuri de apă.  

Pădurile, situate în extravilanul localității, adăpostesc numeroase specii de animale, ajută la reglarea 

căderilor de precipitații, constituie surse de masă lemnoasă și contribuie la menținerea unui 

microclimat favorabil.  

Risc seismic. Din punct de vedere seismic comuna Ocna Şugatag se încadrează în zona de 

macroseismicitate I = 61 – 72  pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de 
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revenire de 50 ani, iar 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 de ani, conform 

S.R.1100/1– 93. Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi 

de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 /1- 2013 teritoriul prezintă o valoare de vârf a 

accelerației terenului ag = 0,15 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani 

și perioada de control (colţ) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.. 

Risc de inundabilitate. Pe teritoriul comunei fenomenele de inundabilitate sunt aproape 

inexistente. Regularizarea râurilot a condus la eliminarea acestor fenomene. În zonele depresionare 

si cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitaţii bălteşte dar fara afectarea unor 

suprafete semnificative. De asemenea, în perioadele cu precipitaţii abundente şi viituri se produce 

eroziunea talvegului reţelei hidrografice în zonele fără amenajări hidrotehnice.  

Un alt fenomen ce se produce la viituri  este reprezentat de eroziunea malurilor, lucru ce duce la 

modificarea cursului râului şi uneori la declanşarea fenomenelor de instabilitate. 

Risc de instabilitate. În cadrul teritoriului administrativ al comunei Ocna Şugatag, fenomenele de 

instabilitate se pot manifesta pe zonele de versant aferente rețelei hidrografice. Aceste zone prezintă 

valori de pantă cuprinse între 5 și 90 grade, în zonele cu formaţiuni geologice la zi. 

Risc de eroziune. În cadrul comunei Ocna Şugatag fenomenele de eroziune sunt întălnite în 

perioadele cu precipitaţii abundent, atunci când organismele torenţiale transportă rocile 

dezagregate.  

Risc geotehnic. Prin cumularea factorilor prezentati în Tabelul 14, intervalul de valori se situează 

între 7 – 18 puncte, iar în funcţie de de amplasament şi de categoria de importanţă a construcţiei, 

ricul geotehnic variază de la redus la major. 

▪ Monumente ale naturii și istorice 

Monumentele și siturile arheologice protejate25 de pe raza comunei Ocna Șugatag sunt: 

Tabel 24 – Lista monumentelor istorice din comuna Ocna Șugatag, aprobată cu Ordonanța nr. 2.828 din 2015 

Nr. 

crt. 

Cod L.M.I. 2015 Denumire Localitate Adresă Datare 

1. MM-II-a-A-04529 
Ansamblul "Sf. 

Arhangheli", Breb 

sat BREB; comuna 

OCNA ŞUGATAG 
26-27 

sec. XVI - 

XVII 

1.1 MM-II-m-A-04529.01 
Biserica de lemn "Sf. 

Arhangheli” 

sat BREB; comuna 

OCNA ŞUGATAG 
27 sec. XVI 

1.2 MM-II-m-B-04529.02 
Casa parohială 

ortodoxă  

sat BREB; comuna 

OCNA ŞUGATAG 
26 sec. XVIII 

2. MM-II-m-A-04585 

Biserica de lemn "Sf. 

Arhangheli Mihail şi 

Gavril” 

sat HOTENI; 

comuna OCNA 

ŞUGATAG 

80 1657 

 
25 Conform Listei 

 monumentelor Istorice aprobate prin Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.828 din 2015 Sursa: https://patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice 
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3. MM-II-m-A-04627 

Biserica de lemn 

"Cuvioasa 

Paraschiva” 

sat ŞUGATAG; 

comuna OCNA 

ŞUGATAG  

86 1642 

 

Tabel 25 – Lista siturilor arheologice înscrise să fie incluse în Repertoriul Arheologic Național 

Nr. 

crt. 

Cod RAN Localitate Adresă Datare 

1. 108419.03 Aşezarea preistorică de la 

Ocna Şugatag - Handal 

sat OCNA ȘUGATAG, 

comuna OCNA ȘUGATAG 

Hallstatt 

2. 108419.02 Salina de la Ocna Şugatag sat OCNA ȘUGATAG, 

comuna OCNA ȘUGATAG 

Epoca medieval 

târzie 

Sursa: Sursa: http://ran.cimec.ro/sel.asp 

De asemenea, pe teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag se află zone naturale protejate, 

definite ca suprafeţe delimitate geografic, cu elemente naturale rare în procent ridicat şi cuprind 

parcuri naţionale, rezervaţii naturale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii (conform Legii 

265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005). 

Figura 55 – Ariile naturale protejate de pe teritoriul Comunei Ocna Șugatag și din vecinătate 

 
Sursa: prelucrare proiectant  
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Aria naturală protejată 26 este o zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu perimetru legal stabilit 

și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale 

sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice 

sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită (conform Legii 265/2006 

pentru aprobarea O.U.G. 195/2005). 

Siturile Natura 2000 protejează un complex important de ecosisteme cum ar fi zone umede şi păduri 

limitrofe acestora, fiind un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor de floră şi faună sălbatică. 

Pe teritoriul comunei Ocna Șugatag se regăsesc numeroase obiective naturale și elemente ale 

biodiversității cu valoare științifică deosebită, peste 34% din suprafața teritoriului administrativ 

al comunei Ocna Șugatag fiind inclusă în aria de protecție a unor zone protejate de interes național 

și comunitar.  

Conform actelor normative, zonele protejate au fost instituite astfel: 

Prin Legea nr.5/2000 a fost instituit regimul de arie protejată pentru: 

- Lacul Morărenilor, sat Breb, suprafață 20ha; 

- Pădurea Crăiască, sat Ocna Șugatag, suprafață 44ha; 

- Tăurile și turbăria, sat Hoteni, suprafață 2,51 ha. 

Prin Ordinul nr 1964/2007 a fost instituit regimul de arie naturală protejată a Siturilor de 

Importanță Comunitară de pe teritoriul României27, pe Lista siturilor incluse în rețeaua Natura 2000 

fiind incluse trei zone ce cuprind și suprafețe din teritoriului administrativ al comunei Ocna 

Șugatag: 

- ROSPA0134 Munții Gutâi (de protecție avifaunistică SPA), având o suprafață totlă 

de 28.406 ha și se întinde pe teritoriul județului Maramureș pe teritoriul a treisprezece 

UAT-uri: Ocna Șugataș, Săpânța, Câmpulung la Tisa, Săraru, Sighetu Marmației, 

Giulești, Desești, Budești, Cavnic, Sisești, Baiasprie, Baia Mare și Remeți. În cadrul 

teritoriului comunei Ocna Șugatag se află o suprafață de 2.743,367ha, reprezentând 

aproximativ 30,20% din suprafața teritoriului administrativ al comunei Ocna Șugatag; 

- ROSCI0092 Igniș (de interes comunitar SCI), având o suprafață totală de 19,598 ha 

și se întinde pe teritoriul județului Maramureș pe teritoriul a opt UAT-uri: Ocna Șugataș, 

Săpânța, Câmpulung la Tisa, Sărasau, Sighetu Marmației, Giulești, Desești. În cadrul 

teritoriului comunei Ocna Șugatag se află o suprafață de 3.001,669ha, reprezentând 

aproximativ 33% din suprafața teritoriului administrativ al comunei Ocna Șugatag; 

- ROSCI0089 Gutâi - Creasta Cocoșului (de interes comunitar SCI), având o 

suprafață totală de 684 ha și se întinde pe teritoriul județului Maramureș pe teritoriul a 

cinci UAT-uri: Ocna Șugataș, Budești, Cavnic, Sisești și Desești. În cadrul teritoriului 

 
26 Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, art.2 
27un instrument al Uniunii Europene pentru protecția și conservarea unor habitate și a unor specii de flora și fauna în 

țările member, ca parte integrate a rețelei ecologice Natura 2000; siturile protejează elemente naturale cu valoare 

deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, avifaunistic, peisagistic și geologic. 
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comunei Ocna Șugatag se află o suprafață de 119,784ha, reprezentând aproximativ 

1,34% din suprafața teritoriului administrativ al comunei Ocna Șugatag. 

Limitele Ariilor Naționale Protejate (A.N.P.) au fost stabilite prin actele normative prin care au fost 

înființate. Acestea au fost obținute de pe pagina web a Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), 

în format shapefile, având sistemul național de referință geografică în sistemul național de proiecție 

Stereografic 1970. 

Existența unor arii cu regim de protecție sau a unor monumente ale naturii, impune obligativitatea 

respectării regimului ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice, în conformitate cu O.U.G. nr.236/2000, aprobată și modificată prin Legea 462/2001 cu 

toate modificările ulterioare (OM 1198/2005, Legea 345/2006 și O.U.G. 57/2007). 

Arii Naturale Protejate de interes local 

1. Aria Naturală Protejată de interes local, Lacul Morărenilor, sat Breb 

Pe teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag se află Aria Naturală Protejată, Lacul 

Morărenilor, care este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN 

(rezervație naturală de tip mixt): 

- coordonate: N 47º 43' 06''; E 23º 51' 37''; 

- suprafața sitului: 20,00 ha; 

- altitudine: 882,00 m. 

Această arie naturală protejată este cunoscută și sub denumirea de Tăul Brebului și se află în partea 

central-nordică a județului Maramureș, în nordul Munților Gutâi, pe teritoriul sud-vestic al satului 

Breb, în imediata apropiere a drumului național DN18. 

Localizată sub Creasta Cocoşului la altitudinea de 882 m, rezervația se întinde pe o suprafaţă de 20 

ha. Lacul aflat la început de formare a sfagnetelor este un habitat rar în România, conservat în 

condiții aproape naturale. Zona limitrofă lacului este formată de o asociaţie vegetală complexă, 

specifică intersecţiilor de habitate – câmpie, deal, munte – cu arin negru, arin alb şi arin de munte. 

Plantele de zonă umedă ca otrăţelul de baltă, roua cerului (carnivore), trifoiul de baltă, vuietoarea, 

muşchi, şi-au găsit aici condiţii propice dezvoltării. 

2. Aria Naturală Protejată de interes local, Pădurea Crăiască, sat Ocna Șugatag 

Pe teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag se află Aria Naturală Protejată, Pădurea 

Crăiască, o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație 

naturală de tip forestier): 

- coordonate: N 47º 47' 36''; E 23º 56' 10''; 

- suprafața sitului: 44,00 ha; 

- altitudine: - m. 
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Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în 

Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare 

a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 44 ha. 

Pădurea Crăiască se află în partea central-nordică a județului Maramureș în nordul Munților Gutâi 

pe teritoriul nord-vestic al satului Ocna Șugatag, în imediata apropiere a drumului național DN1F, 

care leagă municipiul Zalău de orașul Carei și reprezintă o zonă împădurită, cu rol de protecție 

pentru arboret de gorun (Qercus petrea) și larice (Larix decidua), care vegetează în asociere cu 

specii de stejar pendunculat (Quercus robur cu vârste de cca. 140 de ani), tei (Tilia) și carpen 

(Carpinus betulus). 

3. Aria Naturală Protejată de interes local, Tăurile și turbăria de la Hoteni 

Pe teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag se află Aria Naturală Protejată, Tăurile și 

turbăria de la Hoteni, o arie protejată de interes local ce corespunde categoriei a III-a IUCN 

(rezervație naturală de tip zonă umedă): 

- coordonate: -; 

- suprafața sitului: 2,51 ha; 

- altitudine: 530,00 m. 

Rezervația naturală a fost constituită astfel prin Hotărârea nr. 04/26.01.2006 a Consiliului Local 

Ocna Șugatag și se întinde pe o suprafață de 2,51 ha. 

Rezervaţia de interes local Tăurile şi turbăria de la Hoteni este numită și „Tinoavele plutitoare de 

la Hoteni” și cuprinde mlaștina și tăurile de la Hoteni. Tăurile sunt situate în zona numită 

„Piemontul Săcel - Șugatag” a Piemontului Gutâi formându-se prin alunecări de teren, acum 

stabilizate. Particularitatea lor constă în stratul de turbă care plutește peste un strat de apă. Această 

arie protejată este singurul loc din Maramureș în care vegetează exemplare de stejar (Quercus robur) 

și lintiță (Spirodela polyrrhiza). 

În plus, rezervația adăpostește floră și faună specifice zonelor umede, cum ar fi rogozul, trifoiul și 

mărarul de baltă, broscărița care vegetează, împreună cu două plante carnivore, roua cerului 

(Drosera rotundifolia) și otrățelul de baltă (Utricularia vulgaris). Roua cerului poate fi uşor 

recunoscută; este o plantă de 10-25 cm înălțime, cu frunze în formă de rozete, cu diametru de cca. 

2 cm, așezate la baza tulpinii şi acoperite cu o mulțime de glande roșiatice. Aceste glande secretă 

sucurile cu care planta prinde, omoară și digeră insectele şi tot ele strălucesc în bătaia soarelui ca 

picăturile de rouă şi dau astfel numele plantei. Roua cerului se înfrumusețează din iunie până în 

august cu niște floricele albe. 

La marginea mlaștinilor începe o vegetație deasă de arini negri, sălcii şi plop tremurător. Apa este 

populată de peștii proveniți din populări periodice, de broaște de lac, dar și de speciile protejate de  

șerpi de casă (Natrix natrix) și broaște țestoase de apă (Emys orbicularis). 

Pe teritoriul administrativ al comunei Ocna Șugatag se află trei Situri Natura 2000: 
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4. Situl Natura 2000 ROSPA0134 Munții Gutâi (de protecție avifaunistică SPA), declarată 

ca arie naturală protejată în. 10.2011 prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor 

de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în România. 

o Coordonate: N 47º 48' 25''; E 23º 45' 21'';  

o Suprafața sitului (ha): 28.406 ha; 

o Altitudine (m): minimă 289; maximă 1428; medie 894; 

o Regiunea biogeografică: Alpină (90.63%), Continentală (9.37%) 

o Regiunile administrative: Judeţul Maramureș (100%) – NUTS: RO064. 

Situl Natura 2000 ROSPA 0134 Gutâi a fost desemnat prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 

pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declarea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, este în 

administrarea Agenției de Protecție a Mediului Maramureș și include parțial ROSCI0092 Igniș 

(27.778 ha fiind suprafața totală a celor două situri suprapuse). 

Situl se încadrează în regiunea biogeografică continentală și alpină, cuprinzând Munții Gutâi. 

Extremitatea vestică a sitului este mărginită de valea Pârâului Firiza, la nord de terenurile agricole 

din vecintatea localității Spânța,la nord-est localitatea Sighetu-Marmației, la est localitățile Mara și 

Desești, iar în extremitatea sudică localitatea Cavnic. Cuprinde în principal zone forestiere și 

importante zone de pajiște. 

Specii de păsări enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

- Tip rezidență: P - permanentă, R - reproducere, C – concentrare, I – iernat 

- Unitate - i = individual, p = pereche 

- Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă; 

- Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – 

nesemnificativă; 

- Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă; 

- Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de 

distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; 

- Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

Tabel 26 – Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 

Cod Pop. 

rezidentă 

Cuibărit Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare 

globală 

A236 Dryocopus 

martius 
40-45 p    C B C B 

A103 Falco peregrinus 1-2 p    B B C B 

A104 Bonasa bonasia 90-110 p    C B C B 

A246 Lullula arborea  
500-550 

p 
  C B C B 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
133 / 204  

A338 Lanius collurio  
1400-

1600 p 
  D    

A122 Crex crex  10-12 p   D    

A321 Ficedula 

albicollis 
 

5000-

6000 p 
  C B C B 

A320 Ficedula parva  
800-

8500 p 
  C B C B 

A234 Picus canus 85-95 p    C B C B 

A220 Strix uralensis 40-50 p    C B C B 

A091 Aquila 

chrysaetos 
1-2 p    C B C B 

A072 Pernis apivorus  25-35 p   C B C B 

A215 Bubo bubo 2 p    C B C B 

A030 Ciconia nigra  1-2 p   D    

A224 Caprimulgus 

europaeus 
 70-90 p   C B C B 

A239 Dendrocopos 

leucotos 
80-110 p    C B C B 

A241 Picoides 

tridactylus 
15-20 p    C  C C 

A108 Tetrao urogallus 10-15 i    C C  C 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0134.pdf 

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

- Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă; 

- Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – 

nesemnificativă; 

- Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă; 

- Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de 

distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; 

- Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

Tabel 27 – Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 

Cod Nume Populație Evaluarea sitului 

Residentă Migratoare Populație Conservare Izolare Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

1335 Spermophilus 

citellus 

P 
   

C B C B 

1337 Castor fiber 70-100 i 
   

B B B B 

1355 Lutra lutra P 
   

C B C B 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0290.pdf 

Specii de păsări enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

- Tip rezidență: P - permanentă, R - reproducere, C – concentrare, I – iernat 

- Unitate - i = individual, p = pereche 

- Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă; 

mailto:laura.tucan@gmail.com
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1335
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1337
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=1355


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
134 / 204  

- Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – 

nesemnificativă; 

- Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă; 

- Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de 

distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; 

- Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

Tabel 28 – Specii de păsări cu migrație regulată enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 

Cod Pop. 

rezidentă 

Cuibărit Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare 

globală 

A359 Fringilla coelebs C    D    

A360 Fringilla 

montifringilla 
  A  D    

A369 Loxia 

curvirostra 
C    D    

A270 Luscinia luscinia  RC   D    

A383 Miliaria 

calandra 
RC    D    

A262 Motacilla alba  A   D    

A261 Motacilla 

cinerea 
 RC   D    

A319 Muscicapa 

striata 
 A   D    

A277 Oenanthe 

oenanthe 
 A   D    

A315 Phylloscopus 

collybita 
 A   D    

A266 Prunella 

modularis 
 RC   D    

A372 Pyrrhula 

pyrrhula 
C    D    

A318 Regulus 

ignicapillus 
 A   D    

A317 Regulus regulus  A   D    

A276 Saxicola 

torquata 
 A   D    

A155 Scolopax 

rusticola 
 R   D    

A361 Serinus serinus  A   D    

A311 Sylvia atricapilla  A   D    

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0134.pdf 
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Caracteristici generale ale sitului 

Tabel 29 – Caracteristici generale ale sitului 

Clase de habitat pondere in % 

N09 - Pajiti naturale, stepe 23.00 

N14 - Pășuni 4.00 

N16 - Păduri de foioase 51.00 

N17 - Păduri de conifere 4.00 

N19 - Păduri de amestec 6.00 

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)  12.00 

TOTAL SUPRAFAȚĂ HABITAT 
 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rospa0134.pdf 

Alte caracteristici ale sitului: Situl se încadrează în regiunea biogeografică continentală și alpină, 

cuprinzând Munții Gutâi. Extremitatea vestică a sitului este mărginită de valea Pârâului Firiza, la 

nord de terenurile agricole din vecinătatea localitții Săpânța, la nord-est de localitatea Sighetu-

Marmației, la est localitățile Mara și Desești iar în extremitatea sudică de localitatea Cavnic. 

Cuprinde în principal zone forestiere și importante zone de pajite. 

Calitate și importanță: Populații cuibritoare importante pentru speciile de interes conservativ 

european: muscar gulerat (Ficedula albicollis), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix 

uralensis), șoim călător (Falco peregrinus), acvilă de munte (Aquila chrysaetos) și ciocnitoare cu 

spate alb (Dendrocopos leucotos). Situl asigură o mai bună acoperire a arealului național de 

distribuție al acestor specii. 

Vulnerabilitate: 1. turismul necontrolat 2. turismul în masă 3. schimbarea habitatului semi-natural 

(fânețe, pășuni) datorit încetrii activităților agricole precum cositul sau pășnatul 4. lucrări 

îndelungate în vecintatea cuibului în perioada de reproducere 5. vântoarea în zona locurilor de 

cuibărire a speciilor periclitate 6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapant, 

enduro, motor de cross, mașini de teren 7. amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibritului a 

speciilor periclitate 8. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 9. deranjarea păsărilor în timpul 

cuibritului 10. prinderea păsărilor cu capcane 11. scoaterea puilor pentru comerț ilegal 12. braconaj 

13. defșăirile, tăierile ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe mari 

14. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 15. împăduririle zonelor naturale sau 

seminaturale (pășuni, fânațe etc.) 16. industrializare și crșeterea zonelor urbane 17. arderea 

vegetației (a miriștii și a pârloagelor). 

5. Situl Natura 2000 ROSCI0092 Igniș (de interes comunitar SCI), având o suprafață totală 

de 19.598 ha. 

o Coordonate: N 47º 50' 13''; E 23º 46' 16'';  

o Suprafața sitului (ha): 19.598 ha; 

o Altitudine (m): minimă 321; maximă 1297; medie 888; 

mailto:laura.tucan@gmail.com
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N06
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N14
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N16
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N16
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N16
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N26


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
136 / 204  

o Regiunea biogeografică: Alpină (95.71%), Continentală (4.29%); 

o Regiunile administrative: Judeţul Maramureș (100%) - NUTS: RO064. 

Situl de importanță comunitară ROSCI0092 Igniș a fost desemnat prin Ordinul 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie natural protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrate 

a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, a fost preluat în custodie de către 

Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului prin convenția de custodie nr. 

0284/30.06.2010. 

Situl Natura 2000 ROSCI0092 Igniș se află în partea central-nordică a județului Maramureș, pe 

teritoriile administrative ale următoarelor localități: Baia Mare, Câmpulung Tisa, Desești, Giulești, 

Ocna Șugatag, Sarasău, Săpânța și Sighetul Marmației, în proximitatea drumului national DN 18 și 

se remarcă prin diversitate biologică ridicată, habitate variate și stabile din punct de vedere ecologic: 

păduri, pajiști, pășuni și fânețe, mlaștini, stâncării. Relieful ce constă într-o alternanță de versanți 

cu expoziții variate, coame domoale de platou, căderi de ape, mlaștini oligotrofe și eutrofe, precum 

și bogăția de habitate originale și de specii, crează o remarcabilă frumusețe a peisajului. 

Situl reprezintă o zonă naturală încadrată în bioregiunea alpină nord-vestică a munților Gutâi - Igniș 

(grupă muntoasă ce face parte din Carpaților Maramureșului și cei ai Bucovinei, parte din  lanțul 

carpatic al Orientalilor) și cea continentală a Depresiunii Baia Mare. Acesta include rezervațiile 

naturale: Cheile Tătarului, Mlaștina Poiana Brazilor, Mlaștina Iezerul Mare și Tăul lui Dumitru. 

Tipuri de habitate: 

 

Tabel 30 – Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește 

Cod % Reprez. Supr. Rel. Conserv Evaluare 

globală 

7110 Turbării active 0,1 B C B B 

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor 

montane 
1 B C B B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 15 B C B B 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 7 C C B B 

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, 

turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) 
1 B C B B 

7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării 

oscilante (nefixate de substrat) 
1 B C B B 

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte 

higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 

montan și alpin 

1 B C B B 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

- Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă; 

- Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – 

nesemnificativă; 
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- Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă; 

- Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de 

distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; 

- Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

Tabel 31 – Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Pop. 

rezidentă 

Reproduc

ere 

Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare 

globală 

2612 Microtus tatricus P    A B B B 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

Specii de amfibieni enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

- Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă; 

- Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – 

nesemnificativă; 

- Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă; 

- Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de 

distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; 

- Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

 

Tabel 32 – Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Pop. 

rezidentă 

Reproduc

ere 

Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare 

globală 

2001 Triturus 

montandoni 
P    C B C B 

1193 Bombina 

variegata 
P    C B C B 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

 

Tabel 33 – Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Pop. 

rezidentă 

Reproduc

ere 

Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare 

globală 

1758 Ligularia sibirica P    D    

4070 Campanula 

serrata 
R    C B C B 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

Alte specii importante de floră și faună: 

 

Tabel 34 – Alte specii importante de floră și faună 

Cat. Specia Pop. Motiv  Cat. Specia Pop. Motiv 

A Bufo bufo P A  A Rana temporaria P A 

M Martes martes P A  P Carex echinata P D 
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P Carex limosa P D  P Carex pauciflora P D 

P 
Empetrum nigrum ssp. 

nigrum P B  P Gladiolus imbricatus P A 

P 
Molinia caerulea ssp. 

caerulea P D  P Pinus mugo P B 

R Anguis fragilis P A  R Vipera berus P A 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

Caracteristici generale ale sitului 

Tabel 35 – Caracteristici generale ale sitului 

Clase de habitat pondere in % 

N09 - Pajiti naturale, stepe 27.00 

N14 - Pășuni 3.00 

N16 - Păduri de foioase 53.00 

N17 - Păduri de conifere 3.00 

N19 - Păduri de amestec 5.00 

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)  9.00 

TOTAL SUPRAFAȚĂ HABITAT 
 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

Alte caracteristici ale sitului: Turbăria Tăul lui Dumitru este situată pe platoul constituit din 

andezite piroxenice, situat pe culmea dintre V. Sturului și V. Brazilor, având dimensiuni de 15 x 20 

m, cu deversare spre vest (V. Sturului). Acesta este o turbărie oligotrofă care este drenată și spre 

est (spre V. Brazilor). 

Mlaștina Poiana Brazilor este amplasată într-o zonă depresionară, craterială de pe cursul superior 

al Văii Brazilor. Zona craterială are diametrul de aproximativ 2 km și umplutura vulcanică este 

constituită din andezitele piroxenice de Valea Brazilor (cu o grosime de peste 800 m) și intruziuni 

polistadiale. Această mlaștină este un fragment situat la bifurcația a 2 mlaștini extinse: mlaștina 

împădurită V. Brazilor Stângă (lungime 1 km, lățime 100-150 m) și mlaștina cu turbă V. Brazilor 

Dreaptă (lungime 1 km, lățime 150-200 m). Mlaștinile se dispun de-alungul cursurilor de apă. 

Calitate și importanță: Situl propus cuprinde zone umede (turbării active, mlaștini) cu o mare 

valoare ecologică și științifică, zone cu stâncării, pășuni și fânețe montane, păduri naturale de fag 

și păduri de molid. 

Mlaștina Poiana Brazilor este stațiunea cea mai joasă în care vegetează jneapănul în România (970 

m), interpretată ca o stațiune relictă, la cca 80 km de cea mai apropiată stațiune spre est, situată în 

mijlocul pădurii de fag. 

Vulnerabilitate: Importante aspecte de deteriorare le constituie activitățile de defrișări sporadice 
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Documentație: Proiectul One Europe More Nature documentație privind ariile protejate: Mlaștina 

Vlăștinescu, Poiana Brazilor, Tăul lui Dumitru, Tăurile de la Hoteni, Iezerul Mare, Tăul 

Chendroaiei, Lacul Morărenilor, Tăul Negru. 

Activitățile antropice și efectele lor în sit și în vecinătate 

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată: 

Tabel 36 – Activități și consecințe în interiorul sitului 

Cod Activitate Intensitate % Influență 

940 Catastrofe naturale B 20 - 

421 Depozitarea deseurilor menajere B - - 

240 Luare / Indepartare de fauna B 10  

160 Managementul forestier general B 15  

422 Depozitarea deseurilor industriale B   

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

Tabel 37 – Activități și consecințe în jurul sitului 

Cod Activitate Intensitate % Influență 

167 Exploatare fara replantare B - - 

240 Luare / Indepartare de fauna B 10 - 

190 Activitati Pasunat agricole si silvice care 

nu se refera la cele de mai sus 
B 20 0 

940 Catastrofe naturale B 20  

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0092.pdf 

6. Situl Natura 2000 ROSCI0089 Gutâi - Creasta Cocoșului (de interes comunitar SCI), 

având o suprafață totală de 684 ha. 

o Coordonate: N 47º 42' 7''; E 23º 50' 59'';  

o Suprafața sitului (ha): 684 ha; 

o Altitudine (m): minimă 838; maximă 1428; medie 1214; 

o Regiunea biogeografică: Alpină (100.00%); 

o Regiunile administrative: Judeţul Maramureș (100%) – NUTS: RO064. 

Rezervația Creasta Cocoșului înființată în anul 1954 prin Hotrârea Consiliului de Miniștrii nr. 

514, reconfirmat prin Hotrârea Consiliului Județean nr. 207 din 1977 și nr. 37 din 14.11.1994, este 

arie naturală protejată încadrată la categoria monumente ale naturii corespunzătoare categoriei a 

III-a I.U.C.N. Zona tampon a fost instaurată pe baza Hotrârii de Consiliu Local nr. 26 din 

23.12.2003 al Comunei Desești, extinderea acesteia fiind confirmată de Hotrârea de Consiliu Local 

nr. 4 din 26.01.2006 al Comunei Ocna Șugatag, iar atribuirea statutului zona de conservare specială 

pentru turbăria Tăurile Chendroaiei fiind confirmată de Hotrârea de Consiliu Local nr. 8 din 

26.04.2006. 
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Situl ce include Rezervația Creasta Cocoșului și zona tampon care cuprinde două zone de 

conservare specială, tinovul Tăurile Chendroaei și Lacul Morărenilor se află pe teritoriul 

administrativ al comunelor Desești și Ocna Șugatag – proprietate comunală. 

Formațiunea stâncoasă Cresta Cocoșului este principalul element de interes conservativ de tip 

abiotic regăsit în teritoriul sitului, un valoros monument geologic atât prin aspectul unic, cât și prin 

procesele vulcanogenetice, fiind constituita din cele mai tinere roci extruzive din acest areal muntos 

(aproximativ 9.0 Ma). 

Situl este principala arie naturala protejata din destinatia de ecoturism Eco Maramureș (Mara-

Cosău-Creasta Cocoșului) – prima destinație de ecoturism la nivelul țării, desemnată de Autoritatea 

Națională pentru Turism în 2014. 

Tipuri de habitate: 

 

Tabel 38 – Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește 

Cod % Reprez. Supr. Rel. Conserv Evaluare 

globală 

6230 * Pajiști montane de Nardus bogate în specii 

pe substraturi silicioase 
1 B B B B 

4060 Tufrișuri alpine și boreale 16 A C A A 

6430 Comuniti de lizier cu ierburi înalte higrofile 

de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și cel 

alpin 

0,5 B C B B 

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, 

turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) 
0,1 B C B B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 71 A C B B 

7110 * Turbrii active 1 A C B B 

7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării 

oscilante (nefixate de substrat) 
0,1 C C A B 

4030 Tufrișuri uscate europene 1 B C B B 

7230 Mlaștini alcaline 0,1 A C A A 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

- Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă; 

- Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – 

nesemnificativă; 

- Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă; 

- Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de 

distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; 

- Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 
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Tabel 39 – Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Pop. 

rezidentă 

Reproduc

ere 

Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare 

globală 

1361 Lynx lynx P    C B C B 

1354 Ursus arctos P    D    

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

- Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă; 

- Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – 

nesemnificativă; 

- Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă; 

- Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de 

distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă; 

- Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

 

Tabel 40 – Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Pop. 

rezidentă 

Reproduc

ere 

Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare 

globală 

1193 Bombina 

variegata 
P    D    

2001 Triturus 

montandoni 
P    D    

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE: 

 

Tabel 41 – Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Cod Pop. 

rezidentă 

Reprodu

cere 

Iernat Peisaj Sit. pop Conserv Izolare Evaluare globală 

4070 Campanula serrata P    C B C B 

1758 Ligularia sibirica V    C B C B 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Alte specii importante de floră și faună: 

 

Tabel 42 – Alte specii importante de floră și faună 

Cat. Specia Pop. Motiv  Cat. Specia Pop. Motiv 

A Rana dalmatina  P D  A Rana temporaria P A 

A Salamandra salamandra P D  A Triturus alpestris P D 

M Capreolus capreolus P A  M Cervus elaphus P D 

M Felis silvestris P A  M Lepus europaeus C D 

M Martes martes P A  M Meles meles P A 
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M 
Muscardinus 

avellanarius 
P A  M Mustela erminea P A 

M Mustela nivalis P A  M Nyctalus noctula P A 

M Pipistrellus pipistrellus P D  M Plecotus auritus P A 

M Sciurus vulgaris P A  M Sus scrofa P A 

M Vulpes vulpes P A  P Andromeda polifolia P D 

P Angelica archangelica P D  P Arnica montana P C 

P Cardamine glanduligera P D  P Dactylorhiza maculata P D 

P 
Diphasiastrum 

complanatum 
P C  P Drosera rotundifolia P D 

P Epipactis helleborine P D  P Galanthus nivalis P C 

P Gladiolus imbricatus P D  P Huperzia selago P C 

P Lilium martagon P D  P Lycopodiella inundata P A 

P Lycopodium annotinum P C  P Lycopodium clavatum P C 

P Melampyrum saxosum P D  P Phyteuma tetramerum P B 

P Pinus mugo P D  P Platanthera bifolia P D 

P Scheuchzeria palustris P D  P Symphytum cordatum P D 

P Telekia speciosa P D  P Trollius europaeus P D 

P Vaccinium oxycoccos P D  P Vaccinium uliginosum P A 

R Elaphe longissima P A  R Lacerta vivipara P A 

R Vipera berus P D      

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Caracteristici generale ale sitului 

Tabel 43 – Caracteristici generale ale sitului 

Clase de habitat pondere in % 

N09 - Pajiti naturale, stepe 3.00 

N16 - Păduri de foioase 68.00 

N19 - Păduri de amestec 13.00 

N26 - Stâncrii, zone srace în vegetație  16.00 

TOTAL SUPRAFAȚĂ HABITAT 
 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Alte caracteristici ale sitului: Creasta Cocoșului este o formă de relief mai bizară, o colină ascuită, 

crenelată, de cca. 200 m lungime, cu pereții fisurați, cu aspect de fierstru și o diferență de nivel de 

40 m (vest), 80 m (est) și 150 m (nord). Roca este reprezentată de andezite cu piroxeni, hornblend, 

biotit și cuarț de Gutâi, curgeri de lave de grosime remarcabilă (peste 400 m), ce apar pe un areal 

eliptic, cu lungime E-V de cca. 3 km și N-S de 1-2 km, între vârfurile Sectura și Gutâiul Mic 

(Apostolii). Se consideră că există o structură vulcanică de tip “dom de lavă”, de mari dimensiuni, 

sau o îngemănare a produselor vulcanice puse în loc prin aparate de tip centrală (Sectura, Gutâiul 
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Doamnei, Gutâiul Mare). În ambele interpretări geologice, Creasta Cocoșului reprezintă un rest de 

curgere de lavă situată la nivelul platoului, dar afectat de eroziunea diferențial pe flancuri, un martor 

de eroziune. 

Calitate și importanță: Aria protejată Creasta Cocoșului, prin complexul de factori geologici, 

botanici, faunistici, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase teritorii din județul Maramureș. 

Aceasta arie cuprinde pintenul de stânci acoperit de vegetație scundă de tufărișuri subalpine, dar și 

zonele învecinate ocupate de brâul de pădure tampon, edificată de făgete, cât și de suprafețele de 

pajiști care ocupă colinele mărginașe. De asemenea, pe suprafața ariei protejate se găsesc, ca 

habitate semnificative și de mare importanță ecologică, tinoave stabilizate cu o floră caracteristică. 

Ponderea cea mai mare o ocupă tufărișurile subalpine edificate de afin și merișor încadrate în 

categoria de habitat a tufărișurilor sud-est carpatice de afin. Față de situațiile obișnuite, acestea se 

găsesc la altitudini ceva mai mici, nedepășind 1100-1300 m. Versanții sunt înclinați puternic până 

la moderat cu substrate acide din roci silicioase. Speciile edificatoare sunt cele două de Vaccinium, 

însoțite de ierburi precum: Nardus stricta, Luyula luzuloides, Deschampsia flexuosa, Campanula 

abietina, Campanulla serrata, Potentilla ternata, Anntenaria dioca, Melampyrum saxosum, 

Homogyne alpina, Soldanella hungarica, Geum montanum, Melampyrum sylvaticum etc. Parțial 

aceste fitocenoze s-au instalat pe locul unor foste jnepenișuri. Rămășițe ale acestor formațiuni 

vegetale de maximă valoare ecologică se mai văd pe versantul orientat spre Cavnic. Din păcate, 

specia edificatoare, Pinus mugo este prezentă doar prin trunchiurile carbonizate, vechi de mai multe 

decenii. Ca specii de amestec găsindu-se Alnus viridis, Juniperus sibirica etc. Făgetul instalat sub 

creastă nu ocupă suprafețe semnificative, constituind doar o fâșie relativ disjunctă față de pădurile 

de fag de pe cuprinsul Munțior Gutâi. Este bine închegat, cu un strat arborescent asiv sub care se 

dezvoltă un strat regenerativ din puieți de diferite vârste. Stratul arbustiv este constituit din Daphne 

mezereum, Sambucus racemosus, Lonicera xylosteum, Ligustrum vulgare etc. Fiind un făget 

instalat pe un sol scheletic, moderat acid stratul ierbos destul de modest ca și închegare este 

constituit din specii acidofile: Luyula luyuloides, Calamagrostis arundinaceea, Vaccinium 

myrtyllus, dar și Cardamine glanduligera, Rubus hirtus, Galium odoratum Dicranum scoparium, 

Rhytiadelphus triquetrum etc.  

În preajma Crestei Cocoșului, incluse în aria protejat sunt și habitatele praticole, pajiști edificate 

atât de Nardus strictă, cât și de Festuca rubra și Agrostis capillaris. Sunt pajiști tipice cu compoziție 

floristică relativ diversă, în bună stare de conservare. O atenție sporită merită tinoavele cuprinse pe 

teritoriul ariei protejate. Tăul Chendroaiei, aflat chiar la baza Crestei, dar și tările de la Hoteni. Sunt 

edificate de sphagnete și au o compoziție floristică foarte tipică acestor formațiuni vegetale, 

prezente fiind: Vaccinium ulliginosum, Drosera rotundifolia, Scheuyeria palustris, etc. 

Vulnerabilitate: Activitatea antropică în zona de referință este relativ restrânsă, manifestată în 

special, prin activitățile turistice din zonă. Acestea sunt la nivel mediu și datorită unui management 

adecvat al ariei protejate, prin amplasarea de panouri, amenajarea de poteci și locuri de popas, s-a 

redus mult impactul negativ. De asemenea, în porțiunea de pajiște se găsește o stână, dar impactul 

este relativ restrâns, datorit numărului mic de animale și implicării proprietarilor în acțiuni de 

popularizare și conștientizare asupra rolului ariei protejate Cresta Cocoșului în ambianța ecologică 

și turistică a regiunii. Considerăm că gradul de vulnerabilitate este unul diminuat. 
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Documentație: Studiul de fundamentare științifică realizat de Asociația EcoLogic, în cadrul 

proiectului “Conservarea integrată a biodiversitții prin dezvoltarea de forme alternative generatoare 

de venit pentru comunitățile din jurul Rezervației Creasta Cocoșului”, finanțat prin Programul GEF 

de Granturi Mici. Consultanți: Dr. Marian Monica – Universitatea de Nord, Beres Iosif și Chis Ioan 

– Muzeul Științelor Naturii, Muzeul Maramureșului. 

Activitățile antropice și efectele lor în sit și în vecinătate 

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată: 

Tabel 44 – Activități și consecințe în interiorul sitului 

Cod Activitate Intensitate % Influență 

502 Drumuri, drumuri auto B 20 - 

626 Ski in afara pistelor C 10 0 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Tabel 45 – Activități și consecințe în jurul sitului 

Cod Activitate Intensitate % Influență 

502 Drumuri, drumuri auto B 10 - 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0089.pdf 

Coridoare ecologice 

1. Coridorul ecologic Cavnic 

Pe lângă obiectivele naturale menționate, în cadrul teritoriului comunei Ocna Șugatag mai este 

amplasat și coridorul ecologic Cavnic, localizat în zona de sud a Unității Administrativ Teritoriale, 

din care ocupă o suprafață de 61 ha, reprezentând din suprafața teritoriului administrativ al comunei 

Ocna Șugatag un procent de 0,7%. 

Conform Ordonanței de urgență nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, art.52, alin (2) și 

(3), în ariile naturale protejate și în vecinătatea acestora este interzisă: 

a. desfășurarea programelor, proiectelor și activităților care contravin planurilor de 

management sau regulamentelor ariilor naturale protejate sau care sunt susceptibile să 

genereze un impact asupra acestora; 

b. schimbarea destinației terenurilor; 

c. pășunatul și amplasarea de stâne și locuri de târlire; 

d. activități comerciale de tip comerț ambulant. 

Pe teritoriul ariilor naturale protejate, pe lângă interdicțiile prevăzute în planurile de management 

și regulamente, sunt interzise: 

a. distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, construcțiile, 

împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări aflate 

în inventarul ariilor naturale protejate; 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
145 / 204  

b. aprinderea și folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate și semnalizate în 

acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate; 

c. abandonarea deșeurilor în afara locurilor special amenajate și semnalizate pentru colectare 

dacă există; 

d. accesul pe suprafața ariilor naturale protejate și practicarea de sporturi în afara drumurilor 

permise accesului public cu mijloace motorizate care utilizează carburanți 

fosili;Modificări (1) 

e. exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile din parcurile naționale, rezervațiile 

naturale, rezervațiile științifice, monumentele naturii și din zonele de conservare specială 

ale parcurilor naturale. În parcurile naturale în afara zonelor de conservare specială, 

exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile este permisă numai dacă acest lucru 

este prevăzut în mod explicit în planurile de management și regulamentele acestora. 

 

▪ Zone de recreere, odihnă, agrement 

Pe teritoriul Comunei Ocna Șugatag, în satul reședință, există un complex sportiv și două terenuri 

de sport, care servesc drept zone de recreere și relaxare pentru locuitori. În plus în această localitate 

există și un ștrand termal ce deservește aceluiași scop În restul localității, spațiile verzi publice și 

verzi amenajate, sunt slab reprezentate și insuficiente. 

 

▪ Obiective industriale și zone periculoase 

În cadrul comunei există zone industriale și de servicii (depozite materiale de construcție, foste 

C.A.P.-uri) și un târg de animale în estul satului Ocna Șugatag pentru care se impune respectarea 

zone de protecție sanitare conform Ordinului Ministerului Sănătății 119 din 2014. 

 

▪ Rețeaua principală de căi de comunicație 

Traficul rutier nu este foarte intens și nu are valori foarte mari, în concluzie acesta nu reprezintă o 

sursă majoră de poluare cu noxe. 

 

▪ Depozitarea deșeurilor menajere 

Implementarea în România a politicii U.E. privind gestiunea deșeurilor se asigură prin Strategia 

Națională de gestionare a deșeurilor și Planul național de gestionare a deșeurilor – PNGD, 

documente care au fost aprobate prin H.G. nr. 1570/2004. 

În prezent, la nivel local, deșeurile comunale sunt colectate de către Primăria Comunei Ocna 

Șugatag. 
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2.11. DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI (LA NIVELUL TERITORIULUI ȘI 

LOCALITĂȚII); DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROSPECTIV 

În urma analizei situației existente, pe mai multe domenii, au rezultat o serie de disfuncții și de 

priorități ce trebuie eliminate sau ameliorate prin propunerile prezentului Plan Urbanistic General: 

▪ Disfuncționalități 

Circulație o  Intersecții amenajate necorespunzător: lipsa semnalizării 

corespunzătoare cu deosebire a intersecțiilor dintre străzile 

secundare și drumul național; 

o Distanța minimă normală dintre intersecții la același nivel 

nerespectată conform Ordinului nr. 49 din 27 ianuarie 1998 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și 

realizarea strazilor în localitățile urbane; 

o Parametrii aleilor tip fundături neconforme, unele 

subdimensionate iar altele cu lungimi prevăzute mai mari de 

100m; 

o Toate străzile secundare sunt neamenajate cu trotuare; 

o Ampriza insuficientă a unor drumurilor secundare; 

o  Zone ale intravilanului existent fără asigurarea unei trame 

stradale coerente; 

o Circulații neasfaltate ce necesită modernizare; 

o Profilele existente nu corespund cu cele reglementate prin 

Ordinul nr. 50/27.01.1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale; 

o  Lipsa unor puncte de informare cu privire la traseele de 

transport în comun și localitățile cu care realizează conexiuni 

cu aceste  rute; 

o Lipsa pistelor de biciclete și a unor trasee specifice. 

Fond construit și 

utilizarea 

terenurilor 

o  O parte din construcțiile existente, prin materialele și paletele 

de culori folosite, au depreciat aspectul general al zonei; 

o O parte din imobile folosesc drept material pentru 

împrejmuirea proprietăților tabla, element complet nespecific 

zonei; 

o  Degradarea unor elemente reprezentative prin intervenții care 

nu respectă specificul arhitectural sau modalitățile tradiționale 

de construcție specifice zonei; 

o Diminuarea coerenței vizuale a peisajului antropic prin inserții 

noi, ce nu se încadrează în context și nu respectă forma, scara, 

proporțiile, materialele de construcții sau cromatica;  

o  Degradarea unor elemente simbolice, culturale și de peisaj 

prin extinderea plantațiilor agricole.  

 

Spații plantate, 

agrement, sport 

o Inexistența unor terenuri de sport în Satele Șugatag, Hoteni și 

Breb; 

o  Perdele de protecție și plantații de aliniamet prezente doar de-

a lungul drumului național, ce prezintă discontinuitate în 

teritoriu; 
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o  Inexistența unor perdele de protecție și inexistența plantațiilor 

de aliniament pe străzile secundare;  

o  Insuficiența spațiilor verzi plantate conform Legii 

24/15.01.2007, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

764 din 10.11.2009, privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările și 

modificările ulterioare;  

o Insuficiența locurilor de joacă pentru copii; 

o Insuficiența spațiilor verzi publice amenajate corespunzător 

(Conform OUG 114/2007, privind protecția mediului și Legii 

24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi 

din intravilanul localității). 

Probleme de mediu o  Existența în intravilan a unei suprafețe de pădure (Aria 

Naturală protejată de interes local Pădurea Crăiasa) ; 

o Principalul factor poluant al aerului îl constituie noxele 

produse de circulația rutieră; 

o Calitatea apei freatice este afectată de poluare, datorită 

nerespectării distanțelor sanitare dintre puțurile de apă, 

haznalele de tip rural și fosele septice din gospodării; 

o Lipsa sistemelor de preepurare a apelor meteorice colectate de 

pe carosabilul asfaltat, apele evacuându-se natural pe teren; 

o În prezent comuna Ocna Șugatag nu dispune de instalații de 

stingere a unui eventual incendiu cu hidranți exteriori de 

incendiu; 

o În prezent comuna Ocna Șugatag nu dispune de alimentare cu 

gaze natural; 

o  Poluare cu praf din cauza străzilor neasfaltate. 

Protejarea zonelor: 

- Cu valoare de 

patrimoniu; 

- Pe baza normelor 

sanitare în vigoare 

- Față de construcții 

și culoare tehnice 

- Cu destinație 

specială 

- Zone poluate 

o Absența zonelor de protecție a monumentelor istorice; 

o Zonă de protecție a monumentele din satele Șugatag, Breb 

și Hoteni nu sunt nedelimitate în coordonate stereo ’70 pe 

limite de proprietate;  

o Construcții tradiționale, aflate în stare rea, fiind nevalorificate 

sau care au avut intervenții recente care depreciază valoarea 

aestora;  

o  Linii electrice de medie tensiune care tranzitează zona 

construită și impun interdicții / restricții de construire;  

o  Locuințe existente în zona de protecție a cimitirelor și în zona 

de protecție a liniilor electrice;  

o Zona construită protejată ce include construcții cu valoare 

arhitecturală, tradițională și gospodării tradiționale neinstiuită; 
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▪ Priorități 

Circulație o  Propuneri de drumuri noi pentru completarea tramei stradale 

existente; 

o Propuneri de reglementare a unor alei, în prezent fundături, 

prin transformarea acestora în străzi; 

o Configurarea circulațiilor astfel încât să repectă Ordinul nr. 

50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale;  

o Modernizarea și asfaltarea tuturor circulațiilor din intavilan, 

mai puțin în Sat Breb; 

o Ierarhizarea circulațiilor în vederea asigurării unei trame 

stradale principale și secundare; 

o Amenajarea intersecțiilor conflictuale astfel încât să fie 

asigurată fluența traficului rutier;  

o Realizarea unor hărți de transport în comun și afișarea acestora 

în stațiile de transport în comun, astfel încât populația comunei 

să fie informată cu privirela opțiunile de deplasare existente;  

o  Amenajarea pistelor de bicilete și configurarea unor trasee 

care să conecteze cât mai mult elemente de interes din 

intravilan si extravilan. 

Fond construit și 

utilizarea 

terenurilor 

o Eliberarea de autorizații de construire emise pe baza 

proiectelor de specialitate; 

o Susținerea proprietarilor cu construcții ce necesită reabilitare 

prin reducerea impozitelor care trebuie plătite pentru aceste 

construcții;  

o Instituirea unor reguli de construire pentru noile clădiri care să 

ia în considerare contextul existent și să fie în simbioză atât cu 

cadrul natural, cât și cu cadrul construit;  

o Protejarea construcțiilor cu valoare arhitecturală și urbanistică 

și interzicerea intervențiilor care pot să deprecieze valoarea 

acestora.  

Spații plantate, 

agrement, sport 

o o Amenajarea unor spații verzi publice de tip parc, completarea 

plantațiilor de aliniament prezente de-a lungul drumului 

național și amenajarea spațiilor verzi de aliniament și de-a 

lungul tramei stradale secundară;   

Probleme de mediu o  Extinderea rețelelor de alimentare cu gaze naturale pe toate 

străzile existente a comunei Ocna Șugatag, atât în zonele 

construite, cât și în zonele preconizate a se dezvolta;  

o Asfaltarea tuturor străzilor, în primă etapă în zonele construite 

și ulterior în zonele ce se vor dezvolta, concomitent cu 

extinderea rețelelor edilitare. 

Protejarea zonelor: 

- Cu valoare de 

patrimoniu; 

- Pe baza normelor 

sanitare în vigoare 

o  Delimitarea zonei de protecție a monumentelor din satele 

Șugatag, Breb și Hoteni în funcție de relațiile de vizibilitate 

care se stabilesc atât cu obiectul de patrimoniu, cât și cu 

elementele de cadru natural valoroase din imediata 

proximitate, în coordonate stereo ’70 și pe limite de 

proprietate;  
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- Față de construcții 

și culoare tehnice 

- Cu destinație 

specială 

- Zone poluate 

o  Identificarea construcțiilor care pot fi propuse spre clasare și 

instituirea unor reguli mai stricte de intervenție asupra lor și de 

construire în imediata lor vecinătate;  

o Identificarea construcțiilor tradiționale cu valoare arhitecturală 

și urbanstică și a elementelor care le conferă valoare și 

stabilirea unor reguli specifice de construire pe terenul aferent 

acestora și în imediata lor vecinătate;  

o  Instituirea interdicției de construire definitivă sau temporară în 

zonele de siguranță și protecție a magistralelor de linii 

electrice;  

o  Devierea rețelelor edilitare magistrale care tranzitează zonele 

de locuit sau mutarea acestor construcții dacă acestea sunt în 

număr redus. 

 

▪ Diagnostic prospectiv 

Comuna Ocna Șugatag este amplasată în centrul judeţului Maramureş, în marea unitate de relief, 

Carpații Orientali, Grupa nordică (Carpații Maramureșului și ai Bucovinei), cu subdiviziunile 

Depresiunea Maramureșului și Munții Gutâi. Se află la 52 km distanţă de municipiul Baia Mare 

(reședința de județ) şi la 19 km de municipiul Sighetul Marmației și este una dintre cele 62 de 

comune ale judeţului. Teritoriul administrativ al Comunei Ocna Șugatag se învecinează cu: la nord 

– Comuna Giulești, Județul Maramureş, la vest – Municiăiul Baia Mare, Comuna Desești, Județul 

Maramureş, la sud-vest – Comuna Sisești, Județul Maramureş, la sud – Comuna Cavnic, la est – 

Comuna Budești și Comuna Călinești, Județul Maramureş.  

Datorită existenței lacurilor antroposaline și a apei sărate din izvoarele adiacente pârâului 

Sărata, satul Ocna Șugatag este declarat stațiune turistică de interes local. Stațiunea Ocna 

Șugatag este, alături de Borșa, Vișeu de Sus și Zona Șuior – Baia Sprie, una din cele 4 stațiuni 

turistice din județul Maramureș. Mai mult, datorită factorilor climatici benefici care asigură 

condițiile pentru menținerea și ameliorarea sănătății și a capacității de muncă, precum și a odihnei 

și a reconfortării, un areal din cadrul localității Ocna Șugatag este declarat și stațiune climatică. 

Arealul declarat stațiune climatică include zona lacurilor antroposaline cu instalațiile de captare a 

apei sărate, zona amenajărilor balneare și a amenajărilor turistice, cu structuri clasificate pentru 

cazare și alimentație, dotările de agrement și de relaxare. 

Comuna Ocna Șugatag are în componenţă satele Ocna Șugatag (reședința de comună), Șugatag, 

Hoteni și Breb, o suprafață totală a teritoriului administrativ de 9087,46 ha și o suprafață de 585,46 

ha a teritoriului intravilan existent. În anul 2016 populația comunei Ocna Șugatag era de 4.171 de 

locuitori. 

Comuna Ocna Șugatag este străbătută în zona de nord-vest de drumul național DN18, care 

realizează legătura între municipiul Baia Mare și municipiul Sighetul Marmației și traversează satul 

Șugatag. De asemenea, comuna este străbătută de două drumuri județene, DJ 109F și DJ185 care 

fac legătura între satul Ocna Șugatag și satele Hoteni și Breb. Drumul județean DJ109F traversează 

satul Ocna Șugatag pe direcția nord-sud și trece tangențial pe lângă satul Breb, iar drumul județean 

DJ185 traversează satul Hoteni pe direcția est-vest. Proximitatea față de municipiul Baia Mare și 
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față de municipiul Sighetul Marmației precum și amplasarea echidistantă față de acestea îi conferă 

comunei potențial ridicat de dezvoltare a activităților economice complementare zonelor urbane, 

dar și a activităților turistice, care asigură refugiul locuitorilor din zonele urbane în weekenduri.  

Elementele valoroase de cadru natural – Siturile ROSCI0089 Gutâi – Creasta Cocoșului, 

ROSCI0092 Igniș și ROSPA0134 Munții Gutâi incluse în rețeaua Natura 2000, ariile naturale 

protejate de interes local, Lacul Morărenilor, Pădurea Crăiască și tăurile și turbăria împreună cu 

suprafețele de terenuri forestiere, constituie resurse importante care pot fi valorificate în special 

pentru activități turistice și de agrement. 

Conform datelor oficiale ANAF, economia Comunei Ocna Șugatag este susținută preponderent de 

industria prelucrătoare, întrucât acestea înregistrează cea mai mare cifră de afaceri din toata comuna 

și cel mai mare număr de angajați. Cu toate acestea, industria prelucrătoare nu se clasează printre 

domeniile economice care generează cel mai mare profit apreciindu-se astfel că acest domeniu, deși 

produce cifră de afaceri mare, nu este foarte profitabil. Totuși, deși industria prelucrătoare 

înregistrează cea mai mare cifră de afaceri, se apreciază că domeniul serviciilor turistice (pensiuni 

și restaurante) este cel care are cea mai mare contribuție în economia locală, dar sunt foarte multe 

pensiuni sau restaurante care desfășoară activități nefiscalizate. 

O altă problemă a comunei din punct de vedere economic este faptul că numărul mediu de salariați 

este unul scăzut și reprezintă o pondere foarte mică din totalul populației comunei, fiind într-o 

continuă scădere. 

Echiparea edilitară cu alimentare cu apă și canalizare care nu deservește în totalitate zonele 

construire constituie o altă problemă curentă care trebuie rezolvată, întrucât aceasta are efecte în 

primul rând asupra mediului și în al doilea rând asupra sănătății populației. Totodată, străzile 

secundare din satele componente nu sunt asfaltate sau configurate cu trotuare sau piste de biciclete, 

generându-se astfel deplasări motorizate și nemotorizate deficitare. 

Valorile patrimoniului construit existente, precum construcțiile reprezentative pentru arhitectura 

maramureșană sau gospodăriile tradiționale sunt în stare medie (unele în stare de degradare), nu 

sunt renovate corespunzător și nici nu sunt puse în valoare prin includerea acestora într-un circuit 

turistic. 

Astfel, sunt necesare intervenții pe termen scurt, mediu și lung, atât în plan fizic, cât și în plan social 

și economic, astfel încât Comuna Ocna Șugatag să devină o localitate competitivă specializată, cu 

identitate bine conturată, recognoscibilă la nivel județean. 

2.12. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

În vederea creșterii calității vieții populației din Ocna Şugatag, sunt necesare următoarele:  

- Amplificarea şi diversificarea locurilor de muncă, prin atragerea investitorilor 

privați sau a unor parteneriate publice-private; 

- Amenajarea de spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii cu scopul  de a spori 

activitaţile in aer liber  
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- Dezvoltarea accesibilitaţii în comună prin crearea de noi cabinete medicale şi spaţii 

destinate alimentaţiei publice, devenind astfel convenabilă tuturor locuitorilor 

- Asigurarea echipării tehnico-edilitare a teritoriului în toate zonele construite din 

intravilanul existent, precum și în zonele preconizate a se dezvolta: extinderea 

rețelelor în sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a apelor 

uzate, extinderea rețeleleor de energie electrică, telefonie, alimentarea cu energie 

termică şi gaze; 

- Realizarea unei strategii de drumuri la nivelul comunei, care sa deservească în mod 

coerent terenurile care nu au acces la nici un drum public; 

- Modernizarea străzilor (asfaltarea tuturor drumurilor din satele Ocna Șugatag, 

Șugatag și Hoteni) în primă etapă în zonele construite și ulterior în zonele ce se vor 

dezvolta, concomitent cu extinderea rețelelor edilitare și realizarea trotuarelor de-a 

lungul circulațiilor) şi semnalizarea intersecţiilor conflictuale astfel încât să fie 

asigurată fluența traficului rutier; 

- Amenajarea pistelor de biciclete și configurarea unor trasee care să conecteze cât 

mai mult elemente de interes din intravilan și extravilan;  

- Asigurarea unei rețele eficiente de transport public, care prin parteneriat cu 

localitățile vecine, să asigure o bună legătură și mobilitate în teritoriu a populației 

comunei;  

- Realizarea unor hărți de transport în comun și afișarea acestora în stațiile de transport 

în comun, astfel încât populația comunei să fie informată cu privire la opțiunile de 

deplasare existente (cu atât mai mult cu cât se dorește valorificarea potențialului 

turistic);  

- Susținerea proprietarilor cu construcții cu valoare arhitecturală sau tradiționale ce 

necesită reabilitare prin reducerea impozitelor care trebuie plătite pentru aceste 

construcții;  

- Amenajarea unor spații verzi publice de tip perdea de protecție de-a lungul râurilor 

și a lacurilor, a spațiilor verzi publice de tip parc și amenajarea spațiilor verzi de 

aliniament și de-a lungul tramei stradale secundară. 
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CAPITOLUL III – PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE - SINTEZĂ 

▪ Studiu de fundamentare privind analiza factorilor interesați, anchete sociale 

Studiul de fundamentare – Studiul privind analiza factorilor interesați, anchete sociale aferent 

Planului Urbanistic General al Comunei Ocna Şugatag, Județul Maramureş a fost elaborat ca și 

condiție obligatorie impusă prin Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbnismul și de 

elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism. Studiul privind analiza factorilor 

interesați, anchete sociale este un studiu de fundamentare cu caracter consultativ și este realizat 

pentru un UAT de rang IV, aflat în afara zonelor metropolitane sau periurbane. 

Pentru a putea obţine o imagine cât mai relevantă în ceea ce privește percepţia și nevoile locuitorilor 

Comunei Ocna Șugatag din Judeţul Maramureș, s-a realizat o anchetă socială, utilizând drept 

instrument chestionarul. Pentru acest studiu s-au aplicat chestionare unui eşantion de 163 de 

locuitori care include respondenți din toate categoriile sociale (din toate categoriile de vârste, cu 

sau fără studii, cu venituri mici, medii sau peste medie). Întrebările chestionarului au fost realizate 

astfel încât să acopere principalele paliere privind datele generale referitoare la respondenţi, la 

percepţia generală asupra comunei, la calitatea locuirii în comună, la calitatea serviciilor publice 

din comună, la mobilitate, dar şi la petrecerea timpului liber, având drept scop obținerea unei păreri 

cât mai fidele asupra localității și asupra principalelor probleme, reușind, în final, să rezulte o 

prioritizare a unor proiecte ce urmează a fi implementate. 

Chestionarea populaţiei comunei Ocna Şugatag a relevat o serie de disfuncţionalităţi care conduc 

pe de o parte la scăderea calității locuirii și implicit a vieții locuitorilor și pe de altă parte scad 

atractivitatea comunei: 

▪ Calitatea spațiilor verzi este apreciată ca fiind nesatisfăcătoare și foarte nesatisfăcătoare de 

un procent de 50,92% dintre respondenți; 

▪ Locurile de joacă pentru copii sunt apreciate ca fiind nesatisfăcătoare și foarte 

nesatisfăcătoare de către aproximativ 61,96% dintre cei chestionați; 

▪ Calitatea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare este nemulţumitor (49,69% dintre 

cei chestionaţi declară acest lucru) 

▪ Gradul de accesibilitate la serviciile publice din zona (aproximativ 20% dintre locuitori sunt 

nemultumiţi – neavând acces la şcoala, cabinet medical, farmacie sau la spaţiile destinate 

alimentaţiei publice);  

▪ Grad redus de dotare al școlilor și al grădinițelor (32,51% dintre respondenți se declară 

nemulțumiți și foarte nemulțumiți de dotarea școlilor și 6,74% de dotarea grădinițelor); 
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▪ Calitate scăzută a serviciilor medicale și număr redus al cabinetelor medicale din zonă 

(17,79% dintre cei care au participat la ancheta socială se declară nemulțumiți și foarte 

nemulțumiți de numărul cabinetelor medicale); 

 

▪ Localitate nesigură, percepută astfel de 41,71% dintre respondenți ce nu se simt în siguranță 

pe parcursul nopții, dacă se deplasează pe jos, fapt rezultat şi din iluminatul stradal 

nesatisfăcător (84 de perosane acordând nota 2 acestui aspect) 

 

▪ Încălzirea locuinței este serviciul social considerat de 70,55% dintre respondenți ca fiind cu 

prioritate. Cantina săracilor este cea mai putin utilă (15,95% dintre oameni considerând-o 

ca fiind o investiţie inutilă; 

 

▪ Infrastructură rutieră deficitară, din cauza îmbrăcăminții în stare nesatisfăcătoare 

(majoritatea străzilor sunt neasfaltate și nemodernizate) – 11,5% din totalul respondenților 

au acordat nota cea mai mică aleilor, trotuarului și carosabilului; 

Recomandarea acestui studiu este ca nevoile locuitorilor să fie luate în considerare în Planul 

Urbanistic General și să fie armonizate cu prognozele și scenariile de dezvoltare identificate, astfel 

încât Comuna Ocna Şugatag să răspundă necesităților actuale și totodată să fie pregătită și pentru 

provocările viitoare. 

În cazul în care nu vor fi adoptate măsurile adecvate pentru eliminarea sau cel puțin pentru 

diminuarea disfuncționalităților rezultate din ancheta socială, riscul major este ca localitatea să își 

accentueze trendul actual de scădere a populației, din cauza migrărilor către zone care răspund și 

asigură mult mai bine necesitățile locuitorilor. 

 

▪ Studiu de fundamentare privind evoluția socio-demografică 

Studiul de fundamentare – Studiul privind evoluția socio-demografică aferent Planului Urbanistic 

General al Comunei Ocna Şugatag, Județul Maramureş a fost elaborat ca și condiție obligatorie 

impusă prin Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbnismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism. Studiul privind evoluția socio-demografică este un studiu de 

fundamentare cu caracter prospectiv și este realizat pentru un U.A.T.  de rang IV, aflat în afara 

zonelor metropolitane sau periurbane. 

 

În urma analizării situației actuale din punct de vedere social și demografic a Comunei Ocna 

Şugatag, cât și a evoluției în ultimii 5 ani, prin raportare la valorile înregistrate la nivel național și 

la nivelul Județului Maramureş, au fost identificate următoarele disfuncționalități: 

▪ Evoluţia populației fluctuează în perioada 2006-2015, însă trendul ultimilor ani (2011-2016) 

este unul descendent, ajungând de la 4207 (în 2011) la 4171 persoane (în 2016);  
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▪ Distribuția pe sexe a populației comunei Ocna Șugatag prezintă un ușor dezechilibru 

(49,88% bărbați și 50,11% femei), asemenea situației existente la nivelul județului 

Maramureș (49,11% bărbați și 50,89% femei); 

▪ Rata sporul natural negativ, este determinată de rata natalității scăzute și a ratei mortalității 

ridicate în comună, în perioada 2011-2016; 

▪ Tendinţa descendentă a evoluţiei populaţiei în perioada 2011-2016 este determinată atât de 

natalitatea redusă raportată la mortalitatea din comună, cât şi de migraţia populaţiei, soldul 

mișcării migratorii fiind negativ în majoritatea anilor; 

▪ Scăderea sporului natural indică o îmbătrânire a populației, grupele de vârstă tinere fiind 

mai puțin numeroase; 

▪ Sporul mişcării migratorii negativ este  rezultatul numărului mare de plecări cu domiciliul; 

▪ Unitățile de învățământ au dotări insuficiente în ceea ce privește materialele didactice; 

▪ Pondere scăzută a absolvenților examenului de capacitate din numărul celor care 

promovează ciclul gimnazial (aproximativ 15-20% din promovați). 

 

▪ Studiu de fundamentare privind activitățile economice 

Studiul de fundamentare - Studiul privind evoluția activităților economice aferent Planului 

Urbanistic General al Comunei Ocna Şugatag, Județul Maramureş a fost elaborat în baza Ordinului 

233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350 din 2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism. Studiul privind evoluția activităților economice este un studiu de fundamentare cu 

caracter prospectiv și este realizat pentru un U.A.T. de rang IV, aflat în afara zonelor metropolitane 

sau periurbane. 

Prin analiza critică a situației economiei actuale și a evoluției acesteia în ultimii 5 ani la nivelul 

Comunei Ocna Şugatag și prin raportarea constantă la indicatorii economici înregistrați la nivelul 

Județului Maramureş, au rezultat următoarele disfuncționalități: 

▪ Economia Comunei Ocna Șugatag este susținută preponderent de industria prelucrătoare, 

întrucât acestea înregistrează cea mai mare cifră de afaceri din toata comuna (3,220,283 

RON – 35% din cifra de afaceri totală a comunei în anul 2016) și cei mai multi angajați (40 

angajați -  35% din totalul celor angajați); Cu toate acestea, industria prelucrătoare nu se 

clasează printre domeniile economice care generează cel mai mare profit; Așadar, se poate 

aprecia că acest domeniu, deși produce rulaj mare, nu este foarte profitabil. 

▪ Numărul total scăzut al întreprinderilor din perioada analizată (38 întreprinderi în anul 2011 

şi 49 în anul 2016). 

▪ Număr scăzut al angajaților la nivelul comunei, în toată perioada analizată (247 de angajați 

în anul 2016), reprezentând o pondere foarte scăzută din totalul populației comunei (5,9% 

din totalul populației comunei Ocna Șugatag); în plus, numărul mediul al salariaților 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
155 / 204  

prezintă o tendință de scădere în perioada 2011-2016 (de la 320 în anul 2011, la 247 în anul 

2016, o scădere de 22,8%). 

 

Pentru a diminua și poate chiar pentru a elimina disfuncționalitățile semnalate anterior, 

recomandăm ca în Planul Urbanistic General să fie incluse următoarele măsuri care vizează 

creșterea și dezvoltarea economiei locale și a prosperității locuitorilor: 

▪ Atragerea unor mari agenți economici, cu cifră de afaceri și profit mari, care pot să asigure 

un număr mare de locuri de muncă pentru locuitorii comunei; atragerea marilor societăți 

comerciale se poate realiza prin oferirea unor avantaje precum terenuri pe care să își 

localizeze noile zone de activități, scutirea de impozite sau acordarea unor reduceri la 

impozite etc; 

▪ Oferirea mijloacelor de specializare a populației comunei în vederea calificării în domeniile 

economice de interes, de exemplu pentru a putea ocupa un loc de muncă în marile  

întreprinderi industrial şi societăți comerciale care pot fi atrase conform punctului anterior; 

▪ Sprijinirea agricultorilor localității să se asocieze, în vederea achiziționării unor utilaje 

performante și pentru a dezvolta anumite puncte comune de colectare și de desfacere.  

▪ Încurajarea valorificării resurselor de terenuri agricole cu destinaţie fâneţe şi păşuni, prin 

dezvoltarea activităţilor zootehnice. 

Pe lângă încurajarea dezvoltării industriei prelucrătoare, domeniu economic consacrat al comunei 

se propune și dezvoltarea domeniului economic hoteluri și restaurant, luând în considerare faptul 

că Ocna Șugatag își va consolida statutul de stațiune turistică. 

 

▪ Studiu de fundamentare privind impactul schimbărilor climatice 

Studiul de fundamentare – Studiul privind impactul schimbărilor climatice aferent Planului 

Urbanistic General al Comunei Ocna Şugatag, Județul Maramureş, este un studiu cu caracter 

prospectiv și a fost elaborat ca cerință obligatorie impusă prin Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbnismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism. 

Analiza critică a situației actuale din punct de vedere al temperaturii și precipitațiilor medii și a 

abaterilor acestora în perioada 2012-2016 față de perioadele de referință, și raportarea la valorile 

înregistrate la nivel național și la nivelul Județului Maramureş, au evidențiat următoarele 

disfuncționalități: 

▪ Tendința de creștere a temperaturii în perioada analizată, prin raportare la perioada de 

referință 1961-1990 și 1981-2010, cu o creștere mai accentuată a temperaturilor în perioada 

de vară și o accentuare a extremelor în perioadele de vară și de iarnă; 

▪ Tendință de accenture a fenomenelor extreme din punct de vedere a analizei precipitațiilor: 

scăderea cantităților în anumite perioade (în lunile martie – 2016, august – 2012, noiembrie 

– 2014 şi decembrie – 2013, 2015) și creșterea considerabilă a acestora în alte perioade 

(martie – 2013, mai – 2012, 2015, iunie – 2012, 2013, 2016, iulie – 2014, 2016, august – 

2014, noiembrie – 2015); 
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▪ Scăderea cantităților de precipitații din perioadele de primăvară şi de vară produce secete 

frecvente, afectând, în consecinţă, producția agricolă; 

▪ Creșterea cantităților de precipitații din prioadele de toamnă și primăvară produce frecvent 

inundații. 

Pentru a răspunde provocărilor schimbărilor climatice, sunt necesare două tipuri de măsuri: pe 

de o parte de atenuare a schimbărilor climatice și pe de altă parte de adaptare la aceste schimbări. 

1. Atenuarea schimbărilor climatice: o abordare locală pentru reducerea impacturilor 

Măsurile de atenuare a schimbărilor climatice sunt definite ca acțiuni de limitare sau control al 

emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Prin gestionarea surselor unor astfel de emisii, aceste 

măsuri contribuie la limitarea acumulării totale de GES în atmosferă. Acțiunile de reducere au în 

mod inevitabil o dimensiune globală, deoarece măsurile de reducere a emisiilor la nivel local reduc 

în mod inerent emisiile globale totale și au impact asupra climatului proporțional cu contribuția lor 

la ținta globală. De asemena reducerile emisiilor au și un impact local. Acestea apar din beneficiile 

conexe asociate reducerii GES, care includ îmbunătățirea sănătății prin reducerea poluanților locali 

asociați, precum și stimulentele fiscale acordate unor sectoare economice prin introducerea unor 

noi tehnologii și procese. Aceste beneficii conexe pot fi substanțiale și trebuie incluse în orice 

analiză a costurilor și beneficiilor unor astfel de acțiuni. 

2. Adaptarea la schimbările climatice: un răspuns local la impacturile reziduale. 

Măsurile de adaptare sunt ajustări ale sistemelor naturale și umane realizate ca răspuns al stimulilor 

climatici actuali sau estimați sau a efectelor acestora, care moderează sau exploatează oportunitățile 

benefice. Se pot identifica mai multe tipuri de adaptare la schimbările climatice, inclusiv adaptarea 

anticipativă și reactivă, adaptarea privată și publică și adaptarea autonomă și planificată. Opțiunile 

politicii de adaptare reprezintă moduri esențiale de promovare a schimbărilor în modul în care 

răspundem la efectele adverse cauzate de schimbările climatice, cum ar fi utilizarea mai eficientă a 

resurselor limitate de apă sau adaptarea normelor din construcții pentru a face clădirile rezistente la 

viitoare condiții climatice și la fenomenele meteorologice extreme. Măsurile de adaptare trebuie să 

fie evaluate ca o soluție locală care generează beneficii locale. 

 

▪ Studiu de fundamentare geotehnic și hidrogeologic 

Studiul de fundamentare geotehnic și hidrogeologic aferent Planului Urbanistic General al 

Comunei Ocna Şugatag, Județul Maramureş a fost elaborat ca și condiție obligatorie impusă prin 

Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350 

din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbnismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor 

de urbanism. Studiul de fundamentare geotehnic și hidrogeologic este un studiu de fundamentare 

cu caracter analitic și este realizat pentru un UAT de rang IV, aflat în afara zonelor metropolitane 

sau periurbane. 

Studiul de fundamentare geotehnic și hidrogeologic nu este un studiu geotehnic și nu poate fi 

folosit pentru proiectarea infrastructurilor. Pentru orice tip de investiție se recomandă întocmirea 

unui studiu geotehnic specific tipului de obiectiv.  
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Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice generale, specifice teritoriului comunei Ocna Şugatag 

s-a efectuat o prospecțiune geologică, s-au consultat lucrările din literatura de specialitate, 

documentațiile de specialitate existente pentru această zonă, normativele și standardele în vigoare. 

Din punct de vedere morfologic teritoriul administrativ al comunei Ocna Şugatag  prezintă parţial 

un relief specific zonelor de deal – munte, în cadrul căreia reţeaua hidrografică a creat zone 

depresionare. 

În cadrul zonei depreionare panta terenului are valori cuprinse între 0 – 5 grade şi ocupă cca. 26,01% 

din teritoriu. 

Pe baza datelor din literature de specialitate, pământurile care formează terenul de fundare și zona 

active a viitoarelor fundații sunt constituite din:  

- depozite aluvionare – pietriș cu bolovăniș și nisip uneori argilos;  

- depozite proluvial – deluviale, complex argilos – prăfos nisipos, neomogen cu elemente de 

pietriș;   

- depozite eluviale rezultate în urma alterării rocii de bază; 

- roca de bază constituită din marne, argile, nisipuri, conglomerate, gresii, etc. 

 

Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi variabile în funcţie de poziţia în cadrul formelor de relief. 

Conform normativului privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice, indicativ 

NP 074/2014, anexa A.1, tabele A.1.1 și A.1.2 A.1.3 și  STAS 1243-88, Clasificarea şi identificarea 

pământurilor, pământurile din comuna Ocna Şugatag se incadrează astfel: 

▪ complex argilos - prăfos - nisipos, plastic vârtos – tare, nisipuri îndesate sau depozite 

aluvionare cu stratificaţia cvasiorizontală şi relieful zonei cu pantă redusă, roca de bază – 

terenuri bune de fundare; 

▪ complex argilos - prăfos – nisipos, plastic consistent, nisipuri cu îndesare medie cu 

stratificaţia cvasiorizontală şi relieful zonei cu pantă redusă – terenuri medii de fundare; 

▪ depozite deluviale, argile active cu potenţial de umflare contracţie mare – foarte mare şi 

relieful zonei cu pantă medie – mare, terenuri deficile de fundare. 

Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural şi antropic identificate 

pe teritoriul comunei Ocna Şugatag, s-au conturat următoarele zone (plansa 6.1 – 6.6):  

- Zone improprii amplasării construcțiilor  reprezentate prin:  

• zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim permanent cu banda de protecție 

delimitată conform Legii Apelor completată cu Legea 112/2006; 

• zonele inundabile aferente rețelei hidrografice cu caracter permanent; 

• zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim nepermanent; 

• zonele cu probabilitate de producere a alunecărilorde teren mare – foarte mare 

prezente în general pe versanţii cu pantă mai mare de 25 grade 

• zonele afectate de trasee de utilități (linii electrice) etc; 
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- Zone bune de construit cu amenajări speciale reprezentate prin: 

• zonele de versant cu pantă de maxim 25 grade unde amenajările constau din 

realizarea de platforme şi ziduri de sprijin; 

• zonele cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren medie – medie mare – 

mare; 

• zone cu drenaj insuficient unde amenajările ce urmează a fi executate constau din 

lucrări de drenare a apei pluviale sau ridicarea cotei amplasamentului constructiilor. 

- Zone  bune  de construit fară amenajări speciale, ocupă zone semnificative din teritoriul 

comunei şi sunt reprezentate prin terasele cu relief plan si stabil fără potenţial de risc cu 

privire la fenomenele de inundabilitate. 

La proiectarea fundațiilor viitoarelor construcții se vor avea în vedere următoarele recomandări. 

Amenajarea terenului, se va face de așa manieră încât să asigure evacuarea rapidă a apelor din 

precipitații către emisarii din zonă.  

Adâncime de fundare va fi cea impusă constructiv începând cu 1,00 m, funcție de caracteristicile 

terenului de fundare. 

În cazul construcțiilor de importanță normală – deosebită, terenul de fundare va fi îmbunătățit prin 

realizarea unei perne de loess. 

Presiunea de calcul pentru dimensionarea fundațiilor va fi stabilită la faza de proiect de execuție 

(P.E.) funcție de caracteristicile constructive ale fiecărui obiectiv în parte.  

 

▪ Studiu istoric de delimitare a zonelor protejate și de protecție a monumentelor  

Scopul Studiului istoric de delimitare a zonelor protejate și de protecție a monumentelor, întocmit 

în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Ocna Şugatag, Județul Maramureş, 

constă în identificarea substanţei istorice a aşezărilor sale, necesar a fi luată în considerare pentru 

păstrarea identităţii cultural-istorice. În acest sens, cu precădere, componentele semnificative ale 

patrimoniului natural și construit al așezărilor din cadrul unității administrativ-teritoriale, 

identificate prin evidenţe oficiale sau pe baza observării directe au făcut obiectul unei analize 

multicriteriale cuprinzătoare care a urmărit apariţia şi existenţa lor istorică până la nivelul de astăzi. 

Selectarea valorilor importante a urmat unei analize a aspectelor esențiale de natură spațial-

configurativă, socială, economică, cultural-istorică, de mediu ce au marcat evoluția actualei 

comune. 

Analizele aferente acestui studiu servesc ca fundament noului Plan Urbanistic General, atât din 

punct de vedere strategic, cât și operațional, susținând stabilirea unui diagnostic realist, urmat de 

elaborarea de propuneri pentru prescripții aferente Regulamentului Local de Urbanism. În acest 

sens, reperarea concentrărilor de valori patrimoniale a urmărit interesul pentru utilizarea acestora 

ca simboluri identitare și prefigurarea cadrului lor de conservare integrată și valorificare. 
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Cercetarea și analiza evoluției istorice a așezărilor comunei Ocna Șugatag elaborate prin acest 

studiu au ca scop susținerea unei viitoare evoluții coerente și unitare în ansamblul său. Elementele 

specifice, cu valoare arhitecturală sau ambientală identificate și analiza situației actuale reprezintă 

cadrul în contextul căruia se vor face recomandări cât mai obiective legate de modul în care se poate 

construi sau interveni asupra patrimoniului, sau a măsurilor de prezervare a spațiului rural în 

ansamblu. 

Aspectele pozitive identificate sunt:  

▪ Conservarea documentelor istorice, mărturii ce facilitează înțelegerea contextuală a 

dezvoltării localităților în raport cu teritoriul, județul și regiunea; 

▪ Cadrul geografic favorabil, specific Maramureșului, în care s-au dezvoltat cele patru așezări 

studiate, Sat Șugatag, Ocna Șugatag, Hoteni și Breb; 

▪ Conservarea și prezervarea unor gospodării autentice, cu construcții și elemente 

arhitecturale și compoziționale specifice; 

▪ Prezervarea unor elemente reprezentative pentru comunitate. 

Imaginea și identitatea teritoriului, dobândite în timp, sunt formate dintr-un ansamblu de elemente 

vechi, noi sau reinterpretate, care în ansamblu sunt subminate de o abordare necorespunzătoare, 

haotică în ceea ce privește patrimoniul construit, de la nivelul comunității locale pâna la nivelul 

cetățeanului de rând, acțiuni ale cărui efecte sunt evidente: 

▪ Degradarea unor elemente reprezentative prin intervenții care nu respectă specificul 

arhitectural sau modalitățile tradiționale de construcție specifice zonei; 

▪ Diminuarea coerenței vizuale a peisajului antropic prin inserții noi, ce nu se încadrează în 

context și nu respectă forma, scara, proporțiile, materialele de construcții sau cromatica. 

Prin Studiul istoric de delimitare a zonelor protejate și de protecție a monumentelor au fost 

delimitate zone care stau la baza definirii unor Unități Teritoriale de Referință diferențiate pe de o 

parte pentru zonele de protecție ale monumentelor clasate în Lista Monumentelor Istorice, pentru 

situri arheologice clasate / propuse spre clasare și pentru zonele de protecție ale acestora și pe de 

altă parte pentru așezări rurale tradiționale cu specific local puternic conturat în integralitatea lor 

(satele Breb și Hoteni). Prevederile U.T.R.-urilor astfel definite vor lua în considerare 

recomandările realizate în studiu cu privire la:  

▪ Peisaj. Așezare; 

▪ Spațiul public; 

▪ Gospodăria tradițională; 

▪ Construcțiile clasate în L.M.I. ca monument istoric și construcțiile cu valoare arhitecturală; 

▪ Zona construită protejată definită și delimitată în planșele anexe ale studiului. 

 

▪ Studiu istoric de delimitare a siturilor arheologice și a zonelor lor de protecție 

Prin Studiul istoric de delimitare a siturilor arheologice și a zonelor lor de protecție, elaborat de 

S.C. VANDALAY IND S.R.L., au fost delimitate siturile arheologice clasate în Repertoriul 

Arheologic Național, dar și situri arheologice care nu sunt clasate nici în Lista Monumentelor 
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Istorice și nici în Repertoriul Arheologic Național. Astfel, au fost delimitate două situri arheologice 

care coincid și au fost propuse 5 situri arheologice să fie incluse în Repertoriul Arheologic Național: 

▪ Situl arheologic din satul Ocna Șugatag – Punct Eurosind; 

▪ Situl arheologic din satul Breb - Punctul Măsărnia Turcului; 

▪ Situl arheologic din satul Breb - Punctul la Dâmburel; 

▪ Situl arheologic din satul Breb - Punctul Copăciș; 

▪ Situl arheologic din satul Hoteni - Punctul sit medieval. 

 

▪ Studiu de fundamentare privind identificarea tipurilor de proprietate 

Studiu de fundamentare – Studiul privind tipurile de proprietate asupra terenurilor aferent 

Planului Urbanistic General al Comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureş a fost elaborat ca o 

condiție obligatorie impusă prin Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și 

de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism. Studiul privind tipurile de proprietate 

asupra terenurilor este un studiu de fundamentare cu caracter analitic și este realizat pentru un UAT 

de rang IV, aflat în afara zonelor metropolitane sau periurbane. 

La nivelul comunei Ocna Șugatag, prin realizarea Studiului de fundamentare privind tipurile de 

proprietate asupra imobilelor, au fost identificate următoarele disfuncționalități: 

▪ Insuficiența terenurilor aflate în domeniu public sau privat al Unității Administrativ 

Teritoriale a Comunei Ocna Șugatag, necesare pentru extinderea dotărilor publice existente 

sau pentru realizarea unor dotări noi; 

▪ Situația neclară a regimului juridic anumitor proprietăți, din cauza inexistenței cadastrului 

și a intabulării la O.C.P.I. a acestora. 

Prin elaborarea acestui studiu de fundamentare a fost evidențiată situația actuală a tuturor tipurilor 

de proprietate asupra terenurilor din cadrul U.A.T. al comunei, remarcându-se totodată și alte 

operațiuni posibile viitoare cu privire la circulația terenurilor (exemplu: concesionări de terenuri, 

treceri din proprietatea privată în proprietatea publică de interes local/județean în cazul lărgirii 

secțiunii transversale a drumurilor etc.).  

Însă, cea mai importantă operațiune necesară la nivelul proprităților comunei Ocna Șugatag este 

clarificarea situației juridice privind tipul de proprietate asupra terenurilor. 

De asemenea, sunt necesare intervenții la nivelul proprietăților comunei Ocna Șugatag pentru noile 

obiective de interes local, care presupun circulația terenurilor în scopul: 

▪ Trecerea în domeniul privat al terenului pe locul căruia era amplasată o moară pentru 

realizarea unui cămin pentru bătrâni – teren situat în vecinătatea cimitirului din satul Malu 

cu acces la drumul național DN2A; 

▪ Terenuri din domeniul privat de interes local destinate concesionării fie pentru realizarea de 

locuințe, fie pentru desfășurarea și dezvoltarea activităților economice din comună; 

▪ Treceri din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice în domeniul public de interes 

local în vederea lărgirii prospectului drumurilor; 
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▪ Treceri din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice în domeniul public de interes 

local a terenurilor în vederea dezvoltării unor drumuri noi pentru completarea tramei 

stradale acolo unde este necesar. 

De asemenea, dezvoltarea localității presupune și dezvoltarea armonioasă a rețelei de străzi 

din intravilanul acesteia. Rezervarea terenurilor necesare dezvoltării reţelei de străzi reprezintă o 

cerinţă la eliberarea autorizaţiilor de construire. Realizarea străzilor se va face în condiţiile stabilirii 

dreptului de proprietate asupra terenurilor şi poate declanşa exproprieri pentru trecerea acestora în 

domeniul public, prin aplicarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 

publică. 

 

▪ Studiu de fundamentare privind echiparea edilitară 

Studiul de fundamentare – Studiul privind echiparea tehnico-edilitară aferent Planului Urbanistic 

General al Comunei Ocna Șugatag, Județul Maramureş a fost elaborat ca și condiție obligatorie 

impusă prin Ordinul 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism. Studiul privind echiparea tehnico-edilitară este un studiu de 

fundamentare cu caracter analitic și este realizat pentru un UAT de rang IV, aflat în afara zonelor 

metropolitane sau periurbane. 

În urma analizării situației actuale din punct de vedere al gradului de echipare edilitară a comunei, 

au fost identificate următoarele disfuncționalități: 

▪ Inexistența sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satele Șugatag și Hoteni; 

Întârzierea realizării unui sistem centralizat de alimentare cu apă și a unui sistem de 

colectare și tratare a apelor uzate determină un impact negativ asupra mediului. Poluarea 

apelor de suprafață și subterane este cauzată de pe de o parte de afectarea acviferului prin 

forarea excesivă pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem inividual și pe de altă parte 

de deversarea necontrolată și inexistența infrastructurii de colectare a apelor uzate și a unei 

stații de epurare; 

▪ Acoperirea sub 100% a zonelor construite ale satelor Ocna Șugatag și Breb cu sisteme de 

alimentare cu apă și canalizare; 

▪ Existența unor construcții de locuit în zonele de protecție sanitară ale sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare; 

▪ Inexistența sistemului de distribuție a gazelor. 

 

În vederea eliminării sau diminuării disfuncționalităților identificate la nivelul Comunei Ocna 

Şugatag, recomandăm adoptarea în P.U.G. a următoarelor măsuri care vizează creșterea calității 

vieții și asigură accesul neîngrădit a populației și al operatorilor economici la infrastructură (apă, 

distribuție gaze, energie electrică) la parametrii optimi de funcționare: 

▪ Înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat pentru satele 

Șugatag și Breb; 

▪ Completarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satele Ocna Șugatag și Breb  

astfel încât să asigure o acoperire completă a tuturor consumatorilor; 
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▪ De luat în considerare și noile dezvoltări ce au loc în comună în cadrul proiectelor de 

înființare/ îmbunătățire ori completare a rețelelor edilitare; 

▪ Înființarea sistemului de distribuție a gazelor. 

Necesitatea realizării lucrărilor de extindere a sistemului centralizat de alimentare cu apă și de 

canalizare în comuna Ocna Şugatag, se justifică prin următoarele argumente:  

▪ Creșterea prin extinderea suprafeței construite a localității, care a dus implicit la reducerea 

posibilităților de alimentare cu apă în sistem individual, prin fântâni amplasate chiar în 

incinta gospodăriilor cu destinație de locuit, deoarece sursa de apă nu mai poate fi protejată 

corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar; 

▪ Prin creșterea densității construcțiilor pe unitatea de suprafață a zonei de intravilan s-a ajuns 

la sporirea necesarului de apă pe cap de locuitor și implicit pe m2 de teren intravilan; 

▪ Creșterea pe unitatea de suprafață, dar și în înălțime a construcțiilor din cadrul localității 

face ca posibilitatea apariției unor incendii să fie sporită, efectele acestora să fie din ce în ce 

mai mari (ca valoare a pagubelor înregistrate), iar pentru combaterea eficientă a acestora 

trebuie luate măsuri severe; Cea mai utilizată măsură pentru combaterea incendiului este 

folosirea apei, la o presiune și în cantitate suficientă și rațional distribuită, lucru ce se poate 

face numai prin realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă; 

▪ Evacuarea apelor uzate menajere și zootehnice se realizează în prezent în satele Hoteni și 

Șugatag în haznale de tip rural, nepermeabilizate, care funcționează ca puțuri absorbante, 

care conduc la o poluare/depreciere accentuată a acviferului freatic din zona intravilanului, 

acvifer care este utilizat prioritar la alimentarea de apă a populației. 

Atât calitatea necorespunzătoare a apei din pânza freatică de mică adâncime, cât și mărirea gradului 

de dezvoltare a comunei, impun rezolvarea alimentării cu apă în scop potabil în sistem centralizat, 

cu un sistem de funcționare permanent pentru toate cele 4 sate, din care apa să fie prelevată din 

surse de calitate corespunzătoare și cu respectarea normelor în vigoare, privitor la gradul de 

asigurare cu apă al sistemului.  

De asemenea, se impune realizarea unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere 

pentru toate cele 4 sate, cât și realizarea unei instalații de epurare a efluentului uzat înaintea 

evacuării lui în receptorii naturali din zonă.  
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3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ, PRIORITĂȚI 

▪ Strategia de Dezvoltare Spațială 

În anul 2029, când Planul Urbanistic General și-a atins termenul de valabilitate, comuna Ocna 

Șugatag este un model atât pentru stațiunile din Maramureș, cât și pentru cele din țară, 

datorită modului în care și-a valorificat resursele turistice. Turismul balnear dezvoltat într-o 

simbioză perfectă cu turismul cultural au constituit elementele cheie în relansarea economică nu 

doar a stațiunii turistice și climatice, ci a tuturor satelor componente. În plan secund, alte forme de 

turism precum turismul montan, ecoturismul, cicloturismul, turismul de odihnă și recreere, turismul 

de afaceri și turismul de sejur au contribuit la condolidarea specificului turistic al localității și 

constituie motoare complementare ale dezvoltării.  

Excelența în turism a fost atinsă datorită ofertei turistice foarte convenabile, datorită infrastructurii 

turistice cu o calitate ridicată și datorită valorificării și promovării imaginii specific maramureșene. 

Infrastructura turistică oferă pe de o parte servicii pentru turismul balnear, prin cazarea în 

construcții cu un confort ridicat, care asigură funcțiuni de agrement și de tratament (în stațiunea 

Ocna Șugatag) și pe de altă parte servicii pentru turismul rural și cultural (în satele Breb și Hoteni) 

prin cazarea în construcții cu valoare arhitecturală reprezentative pentru specificul maramureșean. 

Economia localității este susținută și de agro-zootehnie, desfășurată cu preponderență în satul 

Hoteni. Activitățile de acest tip sunt restrânse și au adresabilitate în mod special turiștilor care 

doresc să consume produse bio și să cunoască modul în care sunt crescute animalele în mediul rural. 

Această zonă funcționează astfel în relație de complementaritate și interdependență cu dezvoltarea 

turismului cultural. 

Asigurarea forței de muncă pentru activitățile turistice se realizează în prezent preponderent cu 

forță de muncă din localitate, specializată în sectoarele economice care domină piața locală, 

educația fiind susținută de marii agenți economici care își desfășoară activitatea în comună. 

Dezvoltarea continuă a turismului este favorizată și de amplasarea comunei într-un cadru 

natural valoros, care pe de o parte oferă peisaje deosebite care pot fi contemplate pe tot parcursul 

anului, iar pe de altă parte oferă posibilitatea contactului direct cu natura prin parcurgerea traseelor 

turistice. Peisajele deosebite au fost potențate și valorificate prin punctele de belvedere amenajate 

în zonele cheie din satul Hoteni, Breb și Ocna Șugatag. Datorită acestor aspecte pe de o parte, 

precum și a amplasării echidistante între municipiul Sighetu Marmației și municipiul Baia Mare, 

comuna Ocna Șugatag a atras în ultimii ani un număr din ce în ce mai mare de turiști care locuiesc 

în aceste două areale urbane. 

Nu în ultimul rând, echiparea comunei cu infrastructură rutieră și edilitară care asigură o bună 

accesibilitate și o bună deservire cu rețele tehnico-edilitare a constituit un element de atracție pentru 

investitori pe de o parte, dar și pentru locuitori și turiști pe de altă parte. 

Emblematic pentru dezvoltarea comunei este modul în care comuna și-a dezvoltat formele 

complementare de turism care oferă interes și activități pe tot parcursul anului. 
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Astfel, Comuna Ocna Șugatag a devenit o localitate rurală considerată reper și motor în 

dezvoltarea turistică a regiunii, datorită modului eficient de gestiune a resurselor, cu respectarea 

principiilor dezvoltării durabile. 

▪ Politici de investiții publice necesare pentru implementare 

În vederea atingerii viziunii de dezvoltare anterior detaliată, administrația locală a Comunei Ocna 

Șugatag va trebui să promoveze o politică de dezvoltare a economiei locală susținută 

preponderent de turism (atragerea turiștilor printr-o ofertă și infrastructură turistică de 

excelență). În acest sens, obiectivele dezvoltării localității pentru următorii 10 ani sunt:  

o OBS1: Excelență în turism printr-o infrastructură turistică de înaltă calitate care susține 

turismul balnear și cultural în plan principal și de alte forme de turism în plan secundar; 

o OBS2: Patrimoniu natural și construit cu specific maramureșean valorificate în 

complementaritate; 

o OBS3: Activități agro-zootehnice dezvoltate complementar cu activitățile de turism; 

o OBS4: Calificări profesionale ale locuitorilor coroborate cu cerințele forței de muncă; 

o OBS5: Infrastructură publică (rutieră și edilitară) care să asigure integral necesitățile 

turiștilor și localnicilor. 

▪ Lista principalelor programe și proiecte de dezvoltare și restructurare 

Atingerea obiectivelor anterior menționate poate fi realizată prin programele și proiectele descrise 

în continuare: 

OBS1: Excelență în turism printr-o infrastructură turistică de înaltă calitate care susține 

turismul balnear și cultural în plan principal și de alte forme de turism în plan secundar: 

Program ETOS (Excelență în turism – Ocna Șugatag): 

Proiect 1: Proiect de modernizare arhitecturală centru civic și spații verzi (Piața 1 

Decembrie): 

▪ Restructurarea și revitalizarea spațiului public din zona centrală a stațiunii; 

▪ Restructurarea sistemului stradal în zona centrală pentru a facilita circulația 

carosabilă, circulația pietonală, asigurarea de spații de parcare (introducere 

pavaj, mobilier urban și vegetație, rezolvarea diferenței de nivel de la est la 

vest prin sistematizarea pe verticală a pieței cu rampe pietonale și trepte); 

▪ Conturarea traseelor pietonale și spațiilor publice în zona centrală și crearea 

unui ambient deosebit care să atragă pietonii, locuitorii și turiștii și să 

încurajeze viața socială în centrul civic; 

▪ Amenajarea a 2 spații verzi astfel încât să poate fi utilizate ca spații de 

relaxare și loisir, realizarea de alei pietonale și amenajări peisagere; 

▪ Mobilarea urbană a tuturor spațiilor publice din zona centrului civic, 

conform cu nevoile respective ale fiecărui spațiu definit și dotarea tehnico-

edilitară pentru oglinzi de apă, iluminat public, iluminat arhitectural, 

colectarea deșeurilor; 

▪ Amplasarea în partea de vest a unei terase de belvedere. 
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Proiect 2: Proiect de reabilitare rețea stradală: 

▪ Reabilitarea a 14 străzi de interes local aflate în interiorul stațiunii turistice, 

pe traseele existente ale acestora, dar cu regularizarea lor în vederea 

încadrării din punct de vedere tehnic în normativele în vigoare (amenajarea 

a 7,418 km de străzi, 4,765 km de trotuar, 2,034 km de pistă de bicilete și 

2,034 km bandă de alergare, precum și spațiul verde aferent în suprafață de 

22.685 mp); 

• Strada Bradului, Strada Crăiasa, Strada Decebal, Strada Gavril, 

Strada Izvorului, Strada Lungă, Strada M. Eminescu, Strada 

Primăverii, Strada I.L. Caragiale, Strada Nicolae Bălcescu, Strada 

Mihai Viteazu, Strada Vulcan, Strada Dragoș Vodă, Strada Lacurilor; 

• Pistă biciclete între lacuri; 

• Spațiu verde pe Strada Lacurilor. 

Proiect 3: Proiect de modernizare rețea de iluminat public: 

▪ Se propune amplasarea 3BMPIIP (Bloc de Măsură și Protecție Instalație de 

Iluminat Public) prevăzute cu ceas astronomic, 247 stâlpi SC 10002 în 

fundație burată și 114 stâlpi SC 10005 în fundație turantă. Lungimea totală 

a rețelei de iluminat va fi de 9.921 m, iar lungimea totală a conductorului 

proiectat va fi de cca. 14.360 m pe stâlpii lampă de 152 W) și 304 corpuri de 

tip 2 (echipate cu corpuri de 27,5 W), puterea totală a corpurilor de iluminat 

fiind de 17,024 kW. 

Program de ameliorare a condițiilor topo-bioclimatice din stațiunea climatică Ocna 

Șugatag: 

Proiect 4: Proiect  de reabilitare spații din vecinătatea zonei de agrement, din 

apropierea punctului „Ștrand” și a drumului de acces; 

Proiect 5: Proiect de reabilitare a drumului cu trotuare sau alei care conduc turiști 

și pacienți către zona „Ștrand” și spre izvoare de apă minerale; 

Proiect 6: Proiect de creare alei de promenadă bine conturate și îmbogățite floristic 

din jurul lacurilor; 

Proiect 7: Proiect de de amenajare a unui spațiu cu vegetație arborescentă, care să 

asigure un adăpost umbros natural corespunzător, în zona punctului „Ștrand”; 

Proiect 8: Proiect de amenajare a unui parc natural (cu specific geologic) în întregul 

perimetrul Văii Sărate; 

Proiect 9: Proiect de amenajare a Pădurii Crăiasa ca parc principal al stațiunii Ocna 

Șugatag și amenajare a unor alei aeroterapeutice; 

Proiect 10: Proiect de amenajare a unui loc în care se pot amplasa aparate pentru 

gimnastică ușoară (de exterior), utile pentru toate categoriile de vârstă).  

Program de dezvoltare a unor trasee turistice tematice: 

Proiect 11: Proiect de amenajare a traseelor cicloturistice; 

Proiect 12: Proiect de amenajare a traseelor culturale (circuitul caselor și 

gospodăriilor maramureșene – în mod special în Breb); 

Proiect 13: Proiect de amenajare a traseelor turistice montane; 
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OBS2: Patrimoniu natural și construit cu specific maramureșean valorificate în 

complementaritate: 

Proiect 14: Proiect de amenajare puncte de belvedere în satele Ocna Șugatag, Breb 

și Hoteni; 

Proiect 15: Proiect de amenajare foișoare și locuri de relaxare în zonele cu peisaje 

deosebite; 

Proiect 16: Proiect de amenajare foișoare și locuri de relaxare în zonele cu peisaje 

deosebite; 

Proiect 17: Proiect de organizare excursii tematice în ariile naturale protejate; 

Proiect 18: Proiect de reabilitare a elementelor ansamblului „Sf. Arhangheli”, Breb, 

cod LMI MM-II-a-A-04529; 

Proiect 19: Proiect de conservare a Bisericii de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și 

Gavril”, Hoteni, cod LMI MM-II-m-A-04585 și de amenajare incintă biserică; 

Proiect 20: Proiect de conservare a Bisericii de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, 

Șugatag, cod LMI MM-II-m-A-04627 și de amenajare incintă biserică; 

Proiect 21: Proiect de reabilitare a construcțiilor cu valoare arhitecturală, a 

construcțiilor tradiționale și a elementelor componente ale gospodăriilor 

tradiționale. 

 

OBS3: Activități agro-zootehnice dezvoltate complementar cu activitățile de turism: 

Proiect 22: Proiect de înființare fermă zootehnică în vestul satului Hoteni; 

Proiect 23: Proiect de înființare zonă pisciolă în vestul satului Hoteni; 

Proiect 24: Proiect de amenajare sat de vacanță în vestul satului Hoteni, care să 

valorifice turistic fermele zootehnice și pisciole înființate. 

 

OBS4: Calificări profesionale ale locuitorilor coroborate cu cerințele forței de muncă: 

Program de formare profesională a locuitorilor comunei în domeniile economice de 

interes local: 

Proiect 25: Proiect de sprijinire în formarea profesională (burse, asigurarea unui loc 

de muncă) a locuitorilor interesați să lucreze la agenții de turism care își desfășoară 

activitatea în comună. 

Proiect 26: Proiect de organizare a unor cursuri de formare și consiliere 

profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

OBS5: Infrastructură publică (rutieră și edilitară) care să asigure integral necesitățile 

turiștilor și localnicilor: 

Program de modernizare a infrastructurii rutiere, pietonale și înființare a 

infrastructurii velo 

Proiect 27: Proiect de modernizare a străzilor din intravilanul comunei (asfaltare și 

realizare a circulațiilor pietonale); 

Proiect 28: Proiect de amenajare a pistelor de bicicletă care conectează toate satele 

între ele. 
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Program de extindere a infrastructurii tehnico-edilitare în toate zonele constituite și 

în zonele neconstruite din intravilan  

Proiect 29: Proiect de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe 

toate străzile din intravilanul comunei; 

Proiect 30: Proiect de înființare stațiilor de epurare din satul Ocna Șugatag, Șugatag 

și Breb; 

Proiect 31: Proiect de înființare a rețelei de alimentare cu gaz pe toate străzile din 

intravilanul comunei; 

Proiect 32: Proiect de extindere a rețelelor de electricitate pe toate străzile din 

intravilanul comunei. 

 

▪ Planul de acțiune pentru implementarea planului 

În vederea asigurării unei dezvoltări economice continue a comunei s-a stabilit următorul plan de 

acțiuni: 

OBS1: Excelență în turism printr-o infrastructură turistică de înaltă calitate care susține 

turismul balnear și cultural în plan principal și de alte forme de turism în plan secundar: 

o Direcție de acțiune 1: Susținerea și încurajarea în plan principal a dezvoltării 

turismului balnear; 

o Direcția de acțiune 2: Susținerea și încurajarea dezvoltării în plan principal a 

turismului cultural; 

o Direcția de acțiune 3: Susținerea și încurajarea dezvoltării formelor secundare de 

turism: turismul montan, ecoturismul, cicloturismul, turismul de odihnă și recreere, 

turismul de afaceri și turismul de sejur; 

o Direcție de acțiune 4: Promovarea stațiunii turistice și a stațiunii climatice Ocna 

Șugatag; 

o Direcție de acțiune 5: Promovarea satelor Șugatag, Breb și Hoteni. 

 

OBS2: Patrimoniu natural și construit cu specific maramureșean valorificate în 

complementaritate: 

o Direcția de acțiune 6: Conservarea patrimoniului natural prin creșterea 

conștientizării populației cu privire la speciile de plante și animale sălbatice, cât și 

habitatele naturale protejate; 

o Direcția de acțiune 7: Valorificarea peisajului natural prin amenajări specifice; 

o Direcția de acțiune 8: Restaurarea patrimoniului construit și reabilitarea 

elementelor cu valoare din localitate; 

 

OBS3: Activități agro-zootehnice dezvoltate complementar cu activitățile de turism: 

o Direcția de acțiune 9: Dezvoltarea structurilor care să susțină activități agro-

zootehnice; 

o Direcția de acțiune 10: Dezvoltarea structurilor de cazare care să valorifice 

activitățile agro-zootehnice; 

 

mailto:laura.tucan@gmail.com


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
168 / 204  

OBS4: Calificări profesionale ale locuitorilor coroborate cu cerințele forței de muncă: 

o Direcție de acțiune 11:  Susținerea specializării locuitorilor comunei în turim. 

 

OBS5: Infrastructură publică (rutieră și edilitară) care să asigure integral necesitățile 

turiștilor și localnicilor: 

o Direcție de acțiune 12: Modernizarea și configurarea sistemului de circulații 

existent, conform normelor legale privind organizarea  circulațiilor; 

o Direcția de acțiune 13: Realizarea unor noi drumuri cu includerea pistelor de 

biciclete, corelate cu sistemul de circulații existent, în vederea asigurării accesului 

la o circulație publică a tuturor terenurilor și pentru a asigura desfășurarea unui trafic 

rutier, pietonal și velo fluent; 

o Direcția de acțiune 14: Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă și 

canalizare, a rețelelor de gaze și energie electrică pe toate străzile satelor 

componente și racordarea tuturor locuitorilor la aceste sisteme. 

 

3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU 

În vederea asigurării unei accesibilități ridicate a locuitorilor la localitățile urbane din teritoriu și la 

infrastructura majoră a județului, se propune modernizarea Drumului Național DN18, a Drumurilor 

Județene DJ109F și DJ185 care asigură conexiunea între satele Ocna Șugatag, Șugatag, Hoteni și 

Breb, astfel încât deplasarea populației să se asigure în condiții de siguranță în toate manierele: 

motorizat și nemotorizat (pietonal și velo). De asemenea, o mai bună conexiune la nivel teritorial 

poate fi asigurată și prin extinderea rețelei de transport public rutier și pe străzile secundare ale 

comunei. Extinderea traseelor transportului public în vederea conectării cu mai multe localități 

urbane, precum și creșterea frecvenței autobuzelor sunt soluții care pot crește mobilitatea 

persoanelor în teritoriu. 

Modernizarea circulației rutiere și promovarea unui transport public eficient poate contribui 

semnificativ la dezvoltarea teritoriului Comunei Ocna Șugatag, generând fluxuri mai intense de 

oameni, în scopul deplasărilor pentru muncă (atragere forță de muncă) și turism. 

 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR 

Prognoza evoluției indicatorilor economici la nivel regional și județean  

Prognoza evoluției Produsului Intern Brut (P.I.B.)  

Tabel 46 – Prognoza evoluției Produsului Intern Brut în perioada 2017-2020 (modificări procentuale față de anul 

anterior) la nivelul Regiunilor de Dezvoltare 

Regiunea 2017 2018  2019 2020 

Nord-Est 5,5 5,7 6,0 5,7 

Sud-Est 5,1 5,4 5,6 5,6 

Sud Muntenia 5,4 5,5 5,6 5,6 

Sud-Vest Oltenia 5,6 5,7 5,8 5,9 
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Vest 5,1 5,4 5,6 5,6 

Nord-Vest 5,2 5,5 5,7 5,8 

Centru 5,0 5,7 5,9 6,0 

București-Ilfov 4,9 5,3 5,5 5,5 

TOTAL 5,2 5,5 5,7 5,7 

Sursa: www.cnp.ro 

Prognoza evoluției Produsului Intern Brut estimează o creștere la nivel național cu o valoare 

procentuală de aprox. 5,5% față de fiecare an anterior în perioada 2017-2020. Mai mult, se poate 

remarca o tendință constantă de creștere în toată perioada. Cu toate că Regiunea Nord-Vest nu 

prezintă cele mai mari creșteri procentuale (spre deosebire de Regiunile Nord-Est, Centru, Sud-

Vest Oltenia) este foarte important de semnalat trendul crescător al valorilor procentuale, în întreaga 

perioadă, similar tendinței manifestată la nivel național. Aceste prognoze sugerează stabilite 

economică în regiune și o dezvoltare continuă, motiv pentru care va deveni o zonă atractivă pentru 

investitorii privați. 

 Tabel 47 – Prognoza evoluției Produsului Intern Brut în perioada 2017-2020 (milioane lei și modificări 

procentuale) la nivelul Regiunii Nord-Vest 

Județ 2017 % față 

de 2016 

2018 % față 

de 2017 
 2019 % față 

de 2018 
2020 % față 

de 2019 

Bihor 18.747 7,0 20.174 7,0 21.724 7,1 23.274 6,6 

Bistrița-Năsăud 8241  7,3 8887  7,2 9589  7,3 10296  6,8 

Cluj 37284  6,7 40092  7 43151  7,1 46238  6,6 

Maramureș 13631  7,2 14735  7,4 15937  7,5 17148  7 

Satu Mare 9638 6,8 10361 6,9 11168 7,2 11969 6,6 

Sălaj 6629  7,6 7178 7,6 7779  7,7 8385  7,2 

TOTAL 
94170 

6,9 10142

6 

7,1 10934

7 

7,2 11730

9 

6,7 

Sursa: www.cnp.ro 
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 Figura 56 – Prognoza evoluției P.I.B. la nivelul județelor componente Regiunii Nord-Vest în perioada 2017-2020 

 

Sursa: www.cnp.ro 

Județul Maramureş prezintă o evoluție prognozată a P.I.B. similară cu Județele Satu Mare şi Bihor, 

dar creșterea procentuală de la un an la altul, deși constantă, este sub valorile prognozate pentru 

aceste județe. Acest fapt denotă o dezvoltare economică lentă a Județului Maramureş, motiv pentru 

care se apreciază că decalajele economice și disparitățile teritoriale dintre dezvoltarea acestuia și 

județele învecinate se vor accentua. Astfel, sunt necesare măsuri imediate care să susțină creșterea 

competitivității la nivel județean, potențarea și valorificarea resurselor din teritoriu, în vederea 

combaterii posibilelor efecte negative pe care concretizarea disaprităților prognozate le pot avea 

asupra dezvoltării județului. 

 

Prognoza evoluției numărului mediu de salariați 

Tabel 48 – Prognoza evoluției numărului mediu de salariați în perioada 2017-2020 (mii persoane) la nivelul 

Regiunilor de Dezvoltare 

Regiunea 2017 2018  2019 2020 

Nord-Est 557,1 583,3 610,1 636,4 

Sud-Est 547,1 569,7 594,2 619,1 

Nord-Vest 677,1 705,5 735,9 766,8 

Sud-Vest Oltenia 392,5 410,5 429,8 448,8 

Vest 534,9 555,8 578,6 601,7 

Sud Muntenia 581,6 607,7 635,7 663,0 

Centru 636,9  662,6  690,4  718,0  

București-Ilfov 1.026,8  1.064,8  1.105,3  1.146,2  

TOTAL 4.954,0 5.160,0 5.380,0 5.600,0 

Sursa: www.cnp.ro 
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Prognoza evoluției numărului mediu de salariați la nivelul Regiunilor de Dezvoltare plasează 

Regiunea Nord-Vest pe locul 3 (adică la mijloc) între toate regiunile țării, în întreaga perioadă 2017-

2020, estimând astfel că își va menține constantă forța de muncă. Mai mult, se estimează o ușoară 

creștere a numărului de salariați de la un an la altul, dar rata procentuală de creștere scade cu fiecare 

an: în 2017 – 4,7%, 2018 – 4,5%, 2019 – 4,6% și 2020 – 4,3%. Cu toate acestea, această rată de 

creștere se estimează că va fi mai mare decât a celorlalte regiuni de dezvoltare care prezintă un 

număr mai mare de salariați: spre exemplu, Regiunea București-Ilfov, cu cel mai mare număr de 

salariați în întreaga perioadă 2017-2020, are o rată procentuală de creștere cu mult sub Regiunea 

Nord-Vest: 2017 – 2.6%, 2018 – 4.0%, 2019 – 4.1%, 2020 – 4.0%. 

Tabel 49 - Prognoza evoluției numărului mediu de salariați (mii de persoane) în perioada 2017-2020 (mii persoane) 

la nivelul Regiunii Nord-Vest 

Județ 2017 % față 

de 2016 

2018 % față 

de 2017 
 2019 % față 

de 2018 
2020 % față 

de 2019 

Bihor 164,1 3,6 170,5 3,7 177,7 4,0 185,0 3,9 

Bistrița-Năsăud 65,1 4,4 67,9 4,1 71,4 4,9 75,0 4,8 

Cluj 216,6 3,8 224,8 3,6 232,9 3,4 241,1 3,4 

Maramureș 103,1 5,2 108,5 4,9 114,4 4,0 120,4 4,9 

Satu Mare 80,2 3,9 83,4 3,8 87,1 4,2 90,8 4 

Sălaj 48,0 4,5 50,2 4,3 52,4 4,1 54,6 4 

TOTAL 677,1 2,6 705,5 4,0 735,9 4,1 766,8 4,0 

 Sursa: www.cnp.ro 

 Figura 57  – Prognoza evoluției numărului mediu de salariați (mii de persoane) la nivelul județelor componente 

Regiunii Nord-Vest în perioada 2017-2020 

 

Sursa: www.cnp.ro 

În cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, se estimează că județele care vor avea cel mai mare 

număr de salariați vor fi Cluj şi Bihor, iar Județele Bistriţa Năsăud şi Sălaj se prognozează că vor 

avea cel mai mic număr de salariați. Astfel, Județul Maramureş se va situa pe locul trei în întreaga 

perioadă 2017-2010 (cu un număr de salariați care va crește de la 103,1 mii de persoane în 2017 la 

120,4 mii de persoane în 2020), o prognoză deloc atractivă pentru populația care ar dori să se 

stabilească aici. Descurajator este și trendul descrescător al ratei de creștere a numărului mediu de 
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salariaț în întreaga perioadă, cu o rată de creștere care scade de la 5,2% în 2017 la 4,9% în 2020. 

Pozitiv este însă de remarcat faptul că valoarea ratei de creștere este în toată perioada printre cele 

mai mari (locul 1 sau 2) raportat la restul județelor (anii 2017 și 2018 – locul 1, iar anii 2019, 2020 

– locul 3 şi 1 împreună cu județul Cluj). 

 

Prognoza evoluției ratei șomajului înregistrată la sfârșitul anului (-%) 

Rata șomajului înregistrată la sfârșitul anului în perioada 2017-2020 prezintă o tendință constantă 

de scădere la nivel național, scăderea însă din anul 2017 până în 2020 fiind din ce în ce mai redusă 

(în 2017 scăderea este cu 4,3% față de 2020 când scade cu 3,4%). Prognoza de scădere a ratei 

șomajului este estimată a se manifesta în toate regiunile de dezvoltare și în toți anii din perioadă 

analizată. Regiunea Nord-Vest se află în primele 3 regiuni cu cea mai mică rată a șomajului, fiind 

estimată o scădere cu 3,0% a acestui indicator în anul 2017 2,8% în 2018, 2,6% în 2019 și 2,4% în 

2020. Este urmată  de Regiunea Centru cu diferențe destul de mari de 1,2% și de Regiunea Nord-

Est care prezintă o bună remediere a ratei șomajului (în 2017 scade cu 5,8%, iar în 2020 cu 5,0%). 

Acest indicator coroborat cu numărul mediu de salariați estimat pentru Regiunea Nord-Vest pentru 

perioada 2017-2020 sugerează o remediere a pieței forței de muncă și creșterea atractivității regiunii 

pentru locuitori. 

Tabel 50 – Prognoza evoluției ratei șomajului înregistrată la sfârșitul anului (-%) în perioada 2017-2020 la nivelul 

Regiunilor de Dezvoltare 

Regiunea 2017 2018  2019 2020 

Nord-Est 5,8 5,5 5,3 5,0 

Sud-Est 6,1 5,9 5,7 5,2 

Nord Vest 3,0 2,8 2,6 2,4 

Sud-Vest Oltenia 7,4 6,9 6,5 6,3 

Vest 2,4 2,3 2,2 2,1 

Sud Muntenia 6,0 5,6 5,4 5,1 

Centru 4,2 4,0 3,8 3,6 

București-Ilfov 1,5 1,4 1,4 1,3 

TOTAL 4,3 4,0 3,7 3,4 

Sursa: www.cnp.ro 
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Tabel 51 - Prognoza evoluției ratei șomajului înregistrată la sfârșitul anului (-%), în perioada 2017-2020 la nivelul 

Regiunii Nord-Vest 

Județ 2017 2018  2019 2020 

Bihor 3,0 2,9 2,7 2,5 

Bistrița Năsăud 3,4 3,3 3,0 2,7 

Cluj 2,2 2,1 2,1 2,1 

Maramureș 3,0 3,0 2,9 2,9 

Satu Mare 3,9 3,8 3,5 3,0 

Sălaj 4,9 4,8 4,5 4,4 

TOTAL 3,0 2,8 2,6 2,4 

Sursa: www.cnp.ro 

Rata șomajului înregistrată la sfârștiul anului este prognozată să scadă în perioada 2017-2020 în 

toate județele componente ale Regiunii Nord-Vest, dar județele care vor înregistra cea mai mare 

scădere a acestui indicator se estimează că vor fi Sălaj, clasat pe primul loc (cu scăderi de la 4,9% 

în 2017, 4,8% în 2018, 4,5% în 2019 și 4,4% în 2020), Județul Satu Mare ( cu scăderi de la 3,9% 

în 2017 la 3,0% în 2020) și Județul Maramureș, clasat pe locul 3 (scăderi cu 3,0% în anul 2017, cu 

3,0% în 2018, cu 2,9% în 2019 și 2,9% în 2020). Acest indicator corelat cu nivelul mediu al 

salariaților, care se estimează că va crește în perioada 2017-2020, sugerează un județ aflat în 

dezvoltare, care își crește oferta locurilor de muncă și devin în acest mod atractiv pentru noi 

rezidenți. 

 Figura 58 – Prognoza evoluției ratei șomajului înregistrată la sfârșitul anului (-%), la nivelul județelor componente 

Regiunii Nord-Vest în perioada 2017-2020 

 

Sursa: www.cnp.ro 
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Prognoza evoluției câștigului salarial mediu net lunar (lei/salariat) 

Tabel 52 – Prognoza evoluției câștigului salarial mediu net lunar (lei/salariat) în perioada 2017-2020 la nivelul 

Regiunilor de Dezvoltare 

Regiunea 2017 2018  2019 2020 

Nord-Est 1.978 2.151 2.334 2.497 

Sud-Est 1.974 2.145 2.319 2.479 

Nord-Vest 2.031 2.218 2.398 2.576 

Sud-Vest Oltenia 1.980 2.132 2.280 2.442 

Vest 2.168 2.373 2.563 2.750 

Sud Muntenia 2.948 3.210 3.466 3.713 

Centru 2.052 2.237 2.413 2.587 

București-Ilfov 3.139 3.425 3.706 3.969 

TOTAL 2.274 2.476 2.674 2.864 

Sursa: www.cnp.ro 

Câștigul salarial mediu net lunar prezentat ca valoare în lei pentru un salariat, este prognozat că va 

crește la nivel național de la 2.274 lei/salariat în anul 2017 la 2.864 lei/salariat în anul 2020. 

Regiunile de Dezvoltare clasate pe primele 3 locuri ca prognoză în perioada 2017-2020 a creșterii 

salariului net pe salariat sunt Regiunea București-Ilfov, Regiunea Vest și Regiunea Sud-Muntenia. 

Regiunea Nord Vest prezintă o prognoză de creștere constantă a salariului mediu net lunar, de la 

2.031 lei/salariat în anul 2017, la 2.218 lei/salariat în 2018, la 2.398 lei/salariat în 2019, respectiv 

la 2.576 lei/salariat în anul 2020. Astfel, având în vedere că se prognozează pe de o parte o creștere 

a numărului mediu de salariați și o scădere a ratei șomajului și pe de altă parte o creștere a câștigului 

salarial mediu net, cu menținerea constantă a Regiunii Nord-Vest în topul primelor 5 regiuni cele 

mai dezvoltate, rezultă că această regiune este un teritoriu care prezintă potențial de dezvoltare și o 

atractivitate crescută pentru rezidență. 

Tabel 53 - Prognoza evoluției câștigului salarial mediu net lunar (lei/salariat) în perioada 2017-2020 la nivelul 

Regiunii Sud-Muntenia  

Județ 2017 2018  2019 2020 

Bihor 2.395 2.603 2.814 3.008 

Bistrița Năsăud 2.534 2.732 2.962 3.188 

Cluj 3.417 3.758 4.066 4.364 

Maramureș 2.529 2.753 2.994 3.239 

Satu Mare 2.485 2.684 2.884 3.092 

Sălaj 2.673 2.957 3.209 3.506 

TOTAL 2.787 3.043 3.290 3.534 

Sursa: www.cnp.ro 
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 Figura 59 – Prognoza evoluției câștigului salarial mediu net lunar (lei/salariat) la nivelul județelor componente 

Regiunii Sud-Muntenia în perioada 2017-2020 

 

Sursa: www.cnp.ro 

 

Județul Maramureș pe de altă parte, component al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, înregistrează 

al treilea cel mai mare câștig salarial mediu net lunar dintre toate județele regiunii,. Valorile din 

perioada 2017-2020 se estimează că vor crește totuși, dar județul își va păstra în întreaga perioadă 

locul trei : în 2017 se estimează că valoarea câștigului mediu net lunar va fi de 2.529 lei/salariat, în 

2018 va crește la 2.753 lei/salariat (cu doar 224 lei/salariat mai mult față de 2017), în 2019 va crește 

la 2.994 lei/salariat (cu 241 lei/salariat față de 2018), iar în 2020 va crește la 3.239 lei/salariat (cu 

245 lei/salariat față de 2019). Așadar, creșterile de la un an la altul sunt semnificative și chiar și în 

anul 2020 câștigul salarial mediu net lunar se prognozează că va avea o valoare mica. 

Dezvoltarea economică locală a Comunei Ocna Şugatag 

Luând în considerare tendințele identificate în dezvoltarea economică a Comunei Ocna Şugatag: 

▪ Dezvoltarea industriei prelucrătoare (sector economic care era în topul domeniilor 

economice în 2016, din punct de vedere al cifrei de afaceri; în acest an industria 

prelucrătoare înregistra 35% din cifra deafaceri a întregii commune; mai mult, acest 

domeniu a cunoscut o tendinţă de creştere a acestui indicator în perioada 2012-2016); 

▪ Dezvoltarea domeniului economic hoteluri şi restaurante (sector economic care a 

cunoscut o creştere atât a cifrei de afaceri, cât şi a numărului de angajaţi din 2012 până în 

2016); 

și totodată luând în considerare prognozele de dezvoltare ale economiei regionale și județene 

prezentate anterior, se apreciază că Ocna Şugatag este o comună care în următorii ani își va 

consolida statutul de staţiune turistică şi o va transforma în activitate economică dominantă, 

utilizând totodată şi avantajul oferit de dezvoltarea sectorului industriei prelucrătoare. 
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3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI 

Proiectările demografice reprezintă determinări prin calcule ale numărului populaţiei (sau al unei 

subpopulaţii) plecând de la structura pe sexe şi vârste la un moment dat şi emiţând ipoteze asupra 

evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp numărul şi structura populaţiei: 

mortalitate, fertilitate şi migraţie. Prognoza demografică este acea variantă a proiectărilor 

demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza.  

Varianta optimistă - modelul de creștere tendențială  

Pentru realizarea prognozei populației comunei Ocna Şugatag s-a analizat evoluția populației în 

perioada precedent și evoluția probabilă a miscării naturale și migratorii. Pentru perioada 

previzionată (anul 2026), s-au considerat constante valorile sporului natural și migratoriu. 

Metoda de creștere tendențială stabilește întai sporul mediu anual al populației din ultimii 5 ani, 

adică 6,88 (sporul natural mediu este de -6,04, iar cel migratoriu de 19,80). În intervalul 2011-2015 

populația scade cu 7 persoane pe an, ceea ce înseamnă ca în orizontul anului 2026 va creşte până la 

4.241 de persoane.  

 Figura 60 – Varianta realistă de prognoză a evoluția populației Comunei Ocna Şugatag până în anul 2026 

 
Sursa: Calcule proprii, în baza datelor statistice oficiale disponibile pe www.statistici.insse.ro  
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Varianta pesimistă - modelul de creștere biologică  

Figura 61 – Varianta pesimistă de prognoză a evoluției populației Comunei Ocna Şugatag până în anul 2026 

 
Sursa: Calcule proprii, în baza datelor statistice oficiale disponibile pe  www.statistici.insse.ro  

 

O alta variantă a prognozei demografice este realizată urmărind modelului de creștere biologică, 

care ia în considerare, așa cum sugerează și numele, doar sporul natural. Astfel, în această variantă 

se presupune faptul că populaţia Comunei Ocna Șugatag va fi influenţată doar de valoarea sporului 

natural. Sporul natural mediu pe ultimii 5 ani (2011-2016) este de -6,038, iar în urma acestei 

modelări a rezultat un ritm de scădere demografică cu 6 de persoane pe an. Considerând ca sporul 

natural se va menține constant în următorii 10 ani, populația va scădea cu 60 de locuitori și va 

ajunge la 4111 de persoane în perspectiva anului 2026.  

 

Varianta realistă - model de creștere raportat la tendințele județului  

În realizarea prognozei pentru acest model a fost luată în considerare evoluția populației 

estimată prin proiectul ”Strategia de dezvoltare durabilă a județului Maramureș”. Metoda are la 

bază un studiu realizat de către Prof. Univ. Dr. Vasile Ghețău, directorul Centrului pentru Cercetări 

Demografice al Academiei Române. Aceste prognoze demografice au fost elaborate pe baza unor 

ipoteze de lucru privind activitatea, speranța de viață la naștere și evoluția fenomenului migraționist. 

Astfel, au fost formulate prognoze ale evoluției populației pe zone (urban/rural). La nivelul 

județului Maramureș, a fost prognozată o scădere a populației cu 5,4% din 2014 până în anul 2030.  

Aplicând aceeași tendință de scădere pentru Comuna Ocna Șugatag, rezultă o populație estimată 

pentru următorii 10 ani de 4136 de persoane 

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

Anul
2021

Anul
2022

Anul
2023

Anul
2024

Anul
2025

Anul
2026

mailto:laura.tucan@gmail.com
http://www.statistici.insse.ro/


S.C. LOGIC PLAN S.R.L.  

C.U.I 3788398, J 40/11100/2017 

E-mail: laura.tucan@gmail.com, Tel: 0742.051.396                                

 

PROIECT NR. 4338/20.09.2017 – ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI  

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – COMUNA OCNA ŞUGATAG, JUDEȚUL MARAMUREŞ 

 
178 / 204  

 Figura 62 – Cele 3 scenarii (varianta realistă, pesimistă și optimistă) de prognoză a evoluției populației Comunei 

Ocna Şugatag până în anul 2026, prezentate comparativ 

 
Sursa: Calcule proprii, în baza datelor statistice oficiale disponibile pe  www.statistici.insse.ro 

 

Varianta luată în considerare în Planul Urbanistic General  

În comparație cu celelalte variante, considerăm că varianta realistă de prognoză a evoluției 

populației este cea care trebuie adoptată în elaborarea Planului Urbanistic General, întrucât aceasta 

ia în considerare sporul natural, cel migrator și indicatorul de evoluție a populației în mediul rural 

la nivelul județului Maramureș. Mai mult, având în vedere că prin P.U.G. vor fi propuse măsuri 

pentru atragerea și menținerea populației în comună, considerăm că trendul manifestat în ultimii 5 

ani la nivelul sporului natural și migrator se va atenua, iar populația va rămâne în localitate. 

În vederea creșterii celor doi indicatori: sporul natural și migrator, recomandăm următoarele măsuri 

care vizează creșterea calității vieții: sporirea serviciilor sociale de educație și sănătate, astfel încât 

să scadă rata abandonului școlar și să crească speranța la viață a vârstnicilor; înființarea unor noi 

locuri de muncă în localitate, în vederea scăderii soldului migrator, astfel încât tinerii să fie 

încurajați să rămână în localitate și să nu mai migreze către alte zone mai dezvoltate. 

  

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI – ELEMENTE DE MOBILITATE URBANĂ 

PROPUSE 

Reţeaua majoră a comunei Ocna Şugatag este compusă din:  

- Drumul Național DN18;  

- Drumurile Judeţene DJ 185, DJ 109F 

- Drumurile Comunale DC 12, DC 13, DC 14. 
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Acestea sunt propuse a fi modernizate şi supralărgite conform legislaţiei în vigoare. 

Zona de siguranţă a Drumurilor Naționale, Judeţene și Comunale este astfel: 

- 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului; 

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 

5,00 m inclusiv; 

- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare 

de 5,00 m. 

Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile 

zonei drumului astfel: 

- Distanța de la marginea exterioară a zonei de siguranță până la marginea zonei drumului 

(m) în cazul Drumurilor naționale este de 22,00 m; 

- Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului 

(m) în cazul Drumurilor judeţene este de 20,00 m; 

- Distanța de la marginea exterioară a zonei de siguranță până la marginea zonei drumului 

(m) în cazul Drumurilor comunale este de 18,00 m.  

Atât profilele propuse, cât şi zonele de protecţie şi de siguranţă ale drumurilor național, județeane 

și comunale sunt în conformitate cu Legea nr. 82 din 15 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 - privind regimul juridic al drumurilor și cu Ordinul nr. 50 din 27 

ianuarie 1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 

localităţile rurale, cu completările și modificările ulterioare. 

Astfel, pentru Drumul Național DN18 întâlnit în Sat Şugatag se propune un profil de minim 26,00 

m, cu un carosabil de 14,00 m, acostament de 1,00 m și șanț de 1,50 m de o parte și de alta a 

carosabilului, spațiu verde de aliniament de câte 1,00 m pe ambele părți, pistă de biciclete de 1,00 

m pe ambele părți ale drumului național, trotuar de 1,50 m pe o parte și pe alta a străzii, fiind astfel 

amenajat simetric. 

Pentru Drumurile Judeţene DJ185 întâlnit în Ocna Şugatag şi Hoteni şi DJ109F întâlnit în Ocna 

Şugatag, se propune un profil de minim 22,00 m, cu un carosabil de 7,00 m, acostament de 1,00 m 

şi şanţ de 1,50 m de o parte şi de alta a carosabilului, spaţiu verde de aliniament de câte 2,00 m pe 

ambele părţi, respectiv trotuar de 3,00 m pe o parte şi pe alta a străzii. 

Pentru Drumurile Comunale localizate în satele Şugatag (DC12 şi DC13), Breb (DC14) şi Ocna 

Şugatag (DC 13) se propune un profil de minim 20,00 m, cu un carosabil de 7,00 m, acostament de 

0,75 m pe ambele părți, rigolă de 1,00 m pe ambele părți, spațiu verde de 2,00 m amplasat simetric 

față de rigolă, respectiv trotuar de câte 2,75 m stânga dreapta față de vegetația de aliniament. 

Pe lângă drumurile național, județene și comunale, rețeaua stradală a comunei este formată din 

străzi, ulițe și drumuri de exploatare nou introduse în intravilan. Acestea sunt reglementate  astfel: 

- Pentru fundăturile cu o lungime mai mică de 30 m, se propune un profil de 5,00-7,00 m; 
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- Pentru fundăturile cu o lungime între 30 m și 100 m, se propune un profil de 8,00 m, din 

care 7,00 m carosabil și 1,00 m trotuar; 

- Pentru străzile și ulițele principale fără piste de biciclete, se propune un profil de 12,00 m, 

din care 7,00 m carosabil, rigolă pe ambele părți de 1,00 m și trotuar de 1,00 m pe o  parte, 

respectiv 2,00 m pe cealaltă parte (zonă în care va fi amplasată și vegetația de aliniament și 

stâlpii de iluminat); 

- Pentru străzile și ulițele principale cu piste de biciclete, se propune un profil de 12,00 m, 

din care 7,00 m carosabil, rigolă pe ambele părți de 1,00 m și trotuar de 2,00 m pe ambele 

părți ale carosabilului (zonă în care va fi amplasată și vegetația de aliniament și stâlpii de 

iluminat); 

- Pentru străzile și ulițele secundare, se propune un profil de 11,00 m, din care 7,00 m 

carosabil, rigolă pe ambele părți de 0,50 m și trotuar de 1,50 m pe ambele părți (zonă în 

care va fi amplasată și vegetația de aliniament și stâlpii de iluminat). 

De asemenea, pentru suprafeţele nou introduse în intravilan și pentru cele deja existente, dar care 

nu au acces carosabil corespunzător, este prevăzută extinderea tramei stradale. Circulaţiile nou 

propuse vor avea un profil total de 11,00 m. 

Reţeaua stradală se va dezvolta în funcţie de o serie de factori determinanţi, relaţii de 

intercondiţionare şi condiţii locale de tipul: evoluţia fondului construit, creşterea economică din 

comună, programe de dezvoltare a turismului local, relief etc. 

Amenajarea corespunzătoare a profilurilor transversale se poate face prin corectări sau retrageri de 

garduri, fără demolări de clădiri, iar lucrările de întreţinere şi reparaţii ale străzilor se vor programa 

şi executa conform normativului de specialitate. 

Proiectarea intersecţiilor noi şi amenajarea celor existente se face ţinându-se cont de fluxurile de 

circulaţie, de relaţiile dintre curenţii de trafic, de condiţiile de vizibilitate şi de siguranţă a 

circulaţiei, amenajarea căilor de acces la drumurile publice făcându-se cu acordul prealabil al 

administratorului drumului public şi al poliţiei rutiere.  

În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara 

fluxului circulaţiei, pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi 

amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene 

în extravilan, indiferent de categoria drumului. Amplasarea noilor stații de transport în comun se 

face la propunerea administraţiei publice locale, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei 

rutiere. 

Parcarea autovehiculelor este admisă, de regulă, în zonele special amenajate, în afara benzilor de 

circulaţie şi a trotuarelor. Autorităţile administraţiei publice locale şi poliţia rutieră au obligaţia de 

a reglementa parcarea şi staţionarea pe străzi. Parcarea/gararea la domiciliu făcându-se în mod 

curent în curţile locuinţelor, se impune cu prioritate amenajarea de parcaje la dotările existente şi 

impunerea asigurării locurilor de parcare la construcţiile noi, conform Regulamentului Local de 

Urbanism, anexat prezentului Memoriu General. 
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ. BILANȚ TERITORIAL 

▪ Intravilan propus 

Limita intravilanului propus a fost conturată și trasată conform următoarelor criterii: 

1. Rectificarea limitei intravilanului existent pe limite cadastrale; 

2. Rectificarea limitei intravilanului luând în considerare zonele improprii construirii 

conform Studiului de fundamentare Geotehnic și Hidrogeologic; 

3. Introducerea în intravilan a zonelor în care există pe viitor intenții de dezvoltare din 

partea a diverși investitori și care pot contribui la creșterea economică a comunei, 

dar și la valorificarea elementelor de cadru natural; 

4. Introducerea în intravilan a terenurilor necesare pentru extinderea zonei de locuințe; 

5. Dezvoltarea coerentă a intravilanului, prin înglobarea documentațiilor de urbanism 

de tip P.U.Z. elaborate în perioada 2004-2017. 

Suprafața totală a intravilanului propus este de 950,89 ha, cu 365,26 ha mai mult față de cel existent 

de 585,63 ha. 

 

Figura 63 – Trupurile de intravilan propus din Comuna Ocna Șugatag, Județul Maramureş 

 
Sursa: prelucrare proiectant 
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Tabel 54 – Bilanțul teritorial al folosințelor terenurilor din intravilanul și extravilanul propus al  Comunei Ocna 

Șugatag 

 

▪ Caracteristici ale zonelor funcționale 

Zonele funcționale sunt determinate de activitățile aferente. 

Zona de locuire individuală ocupă cea mai mare pondere din toate zonele funcționale (533,46ha 

– 56,12% din intravilanul propus) și este compusă din două tipuri de subzone, respectiv cea pentru 

locuire permanentă în țesut tradițional și cea pentru locuire permanentă în zone cu densitate 

scăzută sau neconstruite din toate cele 4 sate: Ocna Șugatag, Șugatag, Hoteni și Breb (zonele cu 

densitate scăzută sau neconstruite din intravilanul existent, cărora li se adaugă zonele din extinderile 

intravilanului). 

Pe lângă locuirea individuală în satul Ocna Șugatag există și locuire colectivă, în mixare cu servicii 

și comerț, amplasată în zona centrală a satului. Aceasta ocupă o suprafață de 0,79ha, adică un 

procent de 0,08% din suprafața intravilanului propus. 

Zona mixtă locuire permanentă sau temporară în regim hotelier și servicii conexe ocupă un 

procent de aproximativ 19,56% din suprafața întregului intravilan propus al comunei (186,00 ha). 

Aceasta este propusă de-a lungul drumului național DN18 și a drumurilor județene, dar și în zona 

de nord a satului Ocna Șugatag, evidențiind astfel tendința de dezvoltare turistică a acestuia. 

Instituțiile publice și serviciile sunt funcțiuni care se regăsesc în mod special în zonele centrale 

ale satelor componente – Ocna Șugatag, Șugatag, Hoteni și Breb și sunt reprezentate de unități de 

învățământ, primărie, unități sanitare, spații comerciale și altele. Suprafața pe care o ocupă această 

zonă funcțională este de 81,92ha, reprezentând 8.61% din teritoriul intravilan propus. Față de 

intravilanul existent, au fost reglementate zone de instituții publice și servicii și în zonele 

neconstituite sau nedeservite în prezent de acestea, pentru a asigura în acest mod o deservire 

echilibrată cu echipamente publice în tot teritoriul intravilan. 

Zona de unități industriale și servicii este repartizată în teritoriul satului Ocna Șugatag, în partea 

de est și în partea de sud, la intrarea în localitate, ocupând o suprafață de 10,46ha, care reprezintă 

o pondere de 1,10% din teritoriul intravilan propus al Comunei Ocna Șugatag. 

Zona de unități agro-zoologice este localizată în satul Hoteni în zona de vest a acestuia, în zona 

de intravilan neconstituită, propusă spre introducere. Astfel că suprafața ocupată cu această 

funcțiune este de 29,60ha din teritoriul intravilan propus al Comunei Ocna Șugatag, reprezentând 

3,11% din suprafața totală. 
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Terenurile cu destinație specială sunt reprezentate de sediul poliției, stația meteo și releul (trup 

în sudul localității) din satul Ocna Șugatag. Suprafața ocupată de această zonă funcțională este de 

1,82ha, reprezentând 0,19% din suprafața teritoriului intravilan propus. 

Gospodărie comunală. La nivelul comunei există patru cimitire, două în sat Șugatag, unul în Ocna 

Șugatag și unul în satul Breb. Dintre acestea, 3 sunt înscrise în Registrul local al spațiilor verzi. 

Doar unul din cele două cimitire din satul Șugatag nu este înscris și este încadrat la categoria de 

gospodărie comunală. Suprafața acestuia este de 0,32 ha, respectiv 0,03 % din intravilanul propus. 

Echipare edilitară. Zona de echipare edilitară este compusă din terenurile pe care sunt amplasate 

echipamentele sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și ocupă o suprafața aferentă acestei 

zone este de 1,49ha și reprezintă 0,16% din suprafața totală a intravilanului propus. 

Spații verzi. Acestea sunt spațiile verzi înscrise în Registrul local al spațiilor verzi realizat în 

decembrie 2019 pentru comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș. În situația existentă, la nivelul 

comunei sunt amenajate mai multe spații verzi publice, care au amenajate atât locuri de joacă pentru 

copii, cât și spații de relaxare. Spațiile reprezentative la nivelul comunei sunt terenurile de sport, 

Acestor suprafețe li se adaugă propunerea a 4 spații verzi amenajate: 3 spații verzi de tip parc în 

satul Ocna Șugatag și un teren de sport în satul Șugatag. Suprafața terenurilor existente și propuse 

înscrise în Registrul local al spațiilor verzi al comunei Ocna Șugatag este de 11,06 ha, reprezentând 

1,16 % din totalul intravilanului propus. 

Zona pentru agrement și sport este localizată atât la nivelul satului Ocna Șugatag, cât și la nivelul 

satului Hoteni. Suprafața aestei zonei funcționale este de 22,80 ha, reprezentând 2,39 % din totalul 

intravilanului propus. 

Căi de comunicație rutieră.  Această zonă funcțională a cunoscut o creștere în cazul propunerii, 

datorită extinderilor reglementate ale profilelor stradale. Astfel, creșterea a fost de la 40,35ha la 

69,98 ha, adică o creștere cu 13,73ha. Cu toate acestea, ponderea circulațiilor rutiere reprezintă doar 

7,36% din totalul intravilanului propus. De menționat este faptul că circulațiile propuse nu 

însumează și circulațiile propuse cu caracter orientativ. 

▪ Bilanț teritorial 

Bilanțul teritorial al intravilanului propus, se prezintă astfel: 

Tabel 55 – Bilanțul teritorial al intravilanului propus al  Comunei Ocna Șugatag 

Zone funcționale Suprafață Procent 

Zonă locuințe – regim mic de înălțime  533,46 ha 56,12 % 

Zonă mixtă – locuințe colective cu regim mic de 

înălțime și servicii 

0,79 ha 0,08% 

Zonă mixtă – locuințe în regim hotelier și servicii 

conexe 

186,00 ha 19,56 % 

Zonă instituții publice și servicii 81,92 ha 8,61% 

Zonă unități industriale și servicii 10,46 ha 1,10 % 

Zonă unități agro-zootehnice 29,60 ha 3,11 % 

Zonă terenuri cu destinație specială 1,82 ha 0,19 % 
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Zonă gospodărie comunală 0,32 ha 0,03 % 

Zonă construcții aferente lucărilor edilitare 1,49 ha 0,16 % 

Zonă canale de irigații / ape în intravilan 1,19 ha 0,13 % 

Zonă spații verzi (total tereuri spații verzi 

existente și propuse înscrise în Registrul local al 

spațiilor verzi – decembrie 2019 - și iventariate 

conform Legii 24/2007, cuprinzând inclusiv 

cimitirele și terenurile de sport) 

11,06 ha 1,16 % 

Zonă agrement și sport 22,80 ha 2,39 % 

Zonă căi de comunicații 69,98 ha 7,36 % 

Total intravilan propus 950,89 ha 100,00 % 

Bilanțul propus al spațiilor verzi publice, conform Legii 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările și modificările 

ulterioare, se prezintă astfel: 

Categorie Suprafață Procent din 

intravilanul 

propus Existent Propus 

Spații verzi publice cu acces nelimitat - 4,19 ha 0,44 % 

Spații verzi publice de folosință specializată 

(spații verzi aferente dotărilor publice)  

2,80 ha - 0,29 % 

Spații verzi publice de folosință specializată 

(edificii de cult și cimitire)  

2,87 ha - 0,30 % 

Terenuri de sport  1,06 ha 0,14 ha 0,13 % 

Spații verzi pentru protecția lacurilor și 

cursurilor de apă 

- - - 

Culoare de protecție față de infrastructura 

tehnică (spații verzi aferente circulațiilor 

rutiere și feroviare) 

- - - 

Păduri de agrement - - - 

Pepiniere și sere - - - 

Total spații verzi  
6,73 ha 4,33 ha 

1,16 % 
11,06 ha 

*Suprafața spațiilor verzi din situația existentă și propusă este conform datelor înregistrate în 

Registrul local al spațiilor verzi – comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș realizat în decembrie 

2019 

Pentru calcului suprafeței de spații verzi pe cap de locuitor s-a luat ca referință populația prognozată 

în Capitolul 3.5. Evoluția populației, respectiv o populație stabilă de 4.136 locuitori. Astfel, rezultă 

că fiecărui locuitor îi revine o suprafață de 26,74 mp spațiu verde public (26,74 mp/locuitor), 

respectând astfel minimul impus de normele europene (26 mp/locuitor). 

 

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

În vederea eliminării sau diminuării efectelor riscurilor naturale, au fost recomandate, prin Studiul 

geotehnic, o serie de măsuri: 
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▪ Zone afectate de fenomene de inundabilitate 

Se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impusă de Apele Române. 

Pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Ocna Șugatag există zone indundabile provocate de 

văi și pârâuri la topirea bruscă a zăpezii sau în cazul ploilor cu character torrential, dar în afara 

zonelor construite. Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aprobat în Consiliul Local al 

comunei Ocna Șugatag, identifică riscurile potențiale și stabilește măsurile, acțiunile și resursele 

necesare pentru managementul riscurilor. Pentru prevenirea riscului de inundații, în perimetrele din 

intravilanul comunei Ocna Șugatag se propun: 

- Lucrări de consolidări maluri, regularizări, sisteme de desecare 

- Realizarea șanțurilor de gardă, pentru preluarea și dirijarea apelor (în văile din apropiere) în 

perioadele cu precipitații abundente 

- Lucrări de igienizare a apelor de suprafață care străbat teritoriul administrativ, prin 

eliminarea oricăror descărcări de ape uzat menajere 

- Măsuri de interdicție temporară de construire în zonele inundabile până la eliminarea acestor 

riscuri (prin elaborarea studiilor de specialitate care vor stabili debitul apei, viiturile, 

adâncimea acestora și măsurile specifice de prevenire/atenuare a efectelor). 

Conform avizului de gospodărire a apelor nr. 139 din 31.10.2019 emis de către Administrația 

Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, confor prevederilor H.G. 

nr. 846/11.08.2010 pentru aprobarea „Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe 

termen mediu și lung”, autoritatea locală va întreprinde măsuri pentru reducerea vulnerabilității 

sociale a comunității expuse la inundații – 50% în termen de 10 ani și până la 75% pe termen lung, 

în 30 de ani. Elaborarea scenariilor de amenajare a unității administrativ teritoriale se va face în 

strânsă corelare cu amenajările existente în bazinul hidrografic, indiferent de deținătorul acestora. 

Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiilor majore și în zonele de protecție stabilite prin 

Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, de noi obiective economice 

și sociale, inclusiv locuințe sau anexe ale acestora. 

▪ Zone afectate de fenomene de instabilitate 

Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărților cu zonarea geotehnică și a riscurilor 

naturale (planșele 5.1 – 5.6 și 6.1 – 6.6). 

• Pentru zonele cu potențial mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de 

risc ce apar la amplasarea construcțiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări: 

- amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul 

stabilității versantului la încărcările suplimentare create de construcții; 

- se vor proiecta construcții ușoare; 

- nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură pe versant (șanțuri adânci, 

platforme, taluze verticale, umpluturi etc); 

- se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care 

vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura; 

- se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură; 

- se vor dirija apele din precipitații prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât 

să nu producă eroziuni; 
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- se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a 

se executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprii de construit  se va avea în 

vedere împădurirea lor. 

 

▪ Riscul antropic 

La amplasarea construcțiilor în apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de la autoritățile 

aparținătoare. 

 

La sistematizarea teritoriului se va ține cont de traseele de utilități și zonele de protecție ale 

diferitelor obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare.  

 

La autorizarea proiectelor de construcție se va solicita avizul de la instituțiile componente. 

 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

▪ Gospdărirea apelor 

Din punct de vedere al gospodăriei apelor, se propune întreținerea cursurilor de apă de pe teritoriul 

Comunei Ocna Șugatag și instituirea zonelor de protecție specificate la Capitolul I – Stadiul actual 

al dezvoltării – Subcapitolul 2.9. Echiparea edilitară.  De asemenea, se propun lucrări hidrotehnice 

de protecție a albiilor și malurilor râului Mara, în vederea eliminării sau ameliorării zonelor cu risc 

de inundabilitate. 

Conform avizului de gospodărire a apelor nr. 139 din 31.10.2019 emis de către Administrația 

Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, realizarea lucrărilor care 

sunt construite pe ape sau au legătură cu apele se vor face numai cu aviz de gospodărire a apelor 

emis în baza unei documentații tehnice întocmită, conform prevederilor Ordinului M.A.P., nr. 

828/2019, de un proiectant certificat de Ministerul Apelor și Pădurilor. La proiectarea lucrărilor 

prevăzute în P.U.G., autoritatea de gospodărire a apelor va impune măsuri de siguranță/restrucții 

pentru protejarea corpurilor de apă de suprafață/subterane precum și pentru atingerea și menținerea 

„stării bune” a apelor de suprafață/subterane. De-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite 

zone de protecție în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și 

completările ulterioare; în aceste zone nu este permisă amplasarea de obiective care ar putea 

împiedica accesul la și de-a lungul albiei minore. Până la începerea execuției lucrărilor, beneficiarul 

are obligația să reglementeze regimul juridic al terenurilor ce se vor ocupa temporar și definitiv. 

 

▪ Alimentarea cu apă 

Pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat a tuturor localităților comunei Ocna Șugatag se 

propune extinderea rețelelor deimentare cu apă în localitățile Ocna Șugatag și Breb și realizarea 

rețelelor de alimentare cu apă potabilă în localitățile Șugatag și Hoteni, asigurând astfel alimentarea 

cu apă pentru toate zonele din intravilanul existent și propus în prezentul Plan Urbanistic General. 
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Se propune extinderea rețelelor de alimentare cu apă în primă fază pe toate străzile din intravilanul 

existent construit și ulterior și pe străzile din intravilanul existent neconstruit (dar care se 

preconizează că se va dezvolta în următorii ani) și intravilanul propus, Extinderea sistemului 

centralizat de alimentare cu apă va lua în considerare un debit specific de qspecific = 80 l / om pe zi, 

aferent distribuției apei prin cișmele amplasate în curți, în conformitate cu STAS 1.343-1/1995, la 

care se vor adăuga consumurile pentru nevoi publice, animale și industria locală, calculate pentru 

fiecare sat în parte. 

Extinderea sistemului de alimentare cu apă va lua în considerare de asemenea, populația 

prognozată, respectiv 4.136 de persoane și se va avea în vedere ca pe lângă asigurarea racordării 

populației existente la sistemul centralizat de alimentare cu apă, să fie asigurată posibilitatea 

racordării și a populației viitoare la sistem. 

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă propusă pentru întreaga comună este de 63.177 

metri distribuți pe sate astfel: sat Șugatag 20.695,68 metri, Ocna Șugatag 22.222,64 metri, Hoteni 

7.031,44 metri și Breb 13.227,24 metri. 

Conform avizului de gospodărire a apelor nr. 139 din 31.10.2019 emis de către Administrația 

Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, vor fi prevăzute zone de 

protecție sanitară în jurul captărilor și al sistemelor de alimentare cu apă conform prevederilor H.G. 

930/2005. Se vor respecta termenele de realizare a rețelelor de alimentare și canalizare, conform 

programului de implementare a Directivei 91/271/CEE. Capacitățile de alimentare cu apă vor fi 

corelate cu cele de canalizare și de epurare a apelor uzate. 

▪ Canalizarea 

Se propune extinderea rețelelor de canalizare ape uzate în localitățile Ocna Șugatag și Breb, 

realizarea rețelelor de canalizare în localitățile Șugatag și Hoteni, asigurând astfel un sistem 

centralizat de canalizare menajeră pentru toate zonele echipate cu rețele de canalizare, din 

intravilanul existent și propus în prezentul Plan Urbanistic General. 

Ỉn scopul îmbunătăţirii echipării edilitare a zonei, precum şi pentru asigurarea diminuării poluării 

mediului, se propune extinderea sistemului centralizat de canalizare, care să permită racordarea 

tuturor gospodăriilor comunei şi a obiectivelor existente şi propuse în zonă. Totodată, se propune 

implementarea proiectului stației de epurare din estul satului Șugatag pe malul râului Mara, din 

nord-vestul satului Ocna Șugatag pe malul pârâului Sărata și din sud-vestul satului Hoteni pe malul 

râului Mara. 

De asemenea, se propune colectarea separată a apelor pluviale, în sistem mixt, prin canale și rigole 

realizate pe marginea drumului, în satele Șugatag, Breb și Hoteni (care pot fi lăsate deschise sau se 

pot închide cu plăci de beton). Apa colectată va fi trecută printr-un deznisipator și separator de 

hidrocarburi și deversată ulterior în râul Mara. Ỉn măsura în care, în urma întocmirii proiectului de 

specialitate, se constată că este necesar, se vor prevedea construcţii de atenuare a debitelor 

meteorice prin rezervoare de înmagazinare şi staţii de pompare.  
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În satul Ocna Șugatag, conform proiectului ETOS, se va realiza colectarea apelor pluviale în sistem 

divizor, iar rețeaua de canalizare pluvială va colecta apele meteorice prin guri de scurgere stradale 

și le va evacua în cursul de apă existent în zonă, după preepurarea acestuia prin montarea de 

separatoare de produse petroliere și desnisipatoare dimensioate corespunzător. Colectarea apelor de 

pe suprafața asfaltată se va realiza cu ajutorul gurilor de scurgere amplasate adiacent bordurilor. 

Soluțiile de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare vor respecta normativele şi 

standardele în vigoare: 

o STAS 1343/1 - 2006: “Alimentarea cu apă. Determinarea cantităţilor de apă necesare pentru 

localităţi”; 

o STAS 1478/1990: “Alimentarea cu apă pentru construcţii civile şi industriale”; 

o STAS 8591/1-1997: “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în 

săpătură”; 

o Ordinul nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea “Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viață al populației”; 

o Legea nr. 101/1997: “Norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară”; 

o Legea nr. 107/1996:  “Legea apelor”; 

o Legea nr. 137/1995:  “Legea protecţiei mediului”. 

Lungimea totală a rețelei de canalizare propusă pentru întreaga comună este de 68,023,73 metri 

distribuți pe sate astfel: sat Șugatag 18.710,93 metri, Ocna Șugatag 26.546,86 metri, Hoteni 

7.510,29 metri și Breb 15.280,80 metri. 

Conform avizului de gospodărire a apelor nr. 139 din 31.10.2019 emis de către Administrația 

Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, capacitățile de alimentare 

cu apă vor fi corelate cu cele de canalizare și de epurare a apelor uzate. 

▪ Alimentare cu energie electrică 

Pentru alimentarea cu energie electrică a unor eventuali consumatori ce pot aparea, în funcție de 

puterea solicitată, se poate extinde linia electrică de joasă tensiune sau se vor realiza posturi de 

transformare. Pentru zonele neconstruite se propune extinderea rețelei de joasă tensiune. 

Pentru zonele menționate mai sus se va extinde și iluminatul public. 

Zone de protecție și siguranță pentru rețelele electrice 

În zona comunei Ocna Șugatag, există linii electrice aeriene de medie tensiune (20kV cu 

conductoare neizolate), linii electrice aeriene de joasă tensiune (0,4kV cu conductoare izolate și 

neizolate) și posturi de transformare aeriene (echipate cu transformatori 20/0,4kV cu ulei). În zona 

de nord a comunei se află LEA 110kV (linie electrică aeriană de înaltă tensiune). 

Zonele de protecție și siguranță conform cu “Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție 

și de siguranță aferente capacităților energetice – Revizia I” din 2007 sunt: 
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- Pentru liniile electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecție și zona de 

siguranță coincid cu culoarul de trecere al liniei și sunt simetrice față de axul liniei 

(în cazul LEA 20kV existente, lățimea zonei de protecție și de siguranță este de 24 

m, iar pentru LEA 110KV este de 37 m). Dimensiunea (lățimea) zonei de protecție 

și de siguranță poate fi mai mare în funcție de natura obiectivelor din vecinătate, 

pentru care condițiile de coexistentă cu acestea impun măsuri de siguranță mai mari. 

- Pentru posturile de transformare aeriene pe stâlpi zona de protecție este dlimitată de 

conturul fundației stâlpilor și de proiecția de pe sol a platformei suspendate. Zona 

de siguranță pentru posturile de transformare aeriene dotate cu echipament cu ulei 

este zona extinsă în spațiu delimitată la distanța de 20 m de limita zonei de protecție. 

Distanțele de siguranță dintre liniile electrice aeriene existente în zonă și obiectivele învecinate 

sunt: 

- în cazul drumurilor județene sau comunale: 

o distanța minimă în plan vertical (traversare) dintre conductorul inferior al 

LEA 0,4 kV și partea carosabilă a drumului va fi de 7 m, iar în cazul 

drumurilor stradale sau de utilitate distanța minimă de protecție va fi de 6 m. 

În plan orizonatl (apropiere) – stâlpii LEA 0,4kV să rămână în afara zonei 

de protecție a drumului. 

o distanța minimă în plan vertical (traversare) dintre conductorul inferior al 

LEA 20 kV și partea carosabilă va fi de 7 m, iar în plan orizontal (apropiere) 

distanța minimă va fi de 1 m între conductorul extern al LEA 20 kV la 

deviație maximă și limita amprizei drumului. 

- în cazul clădirilor locuite: 

o distanța minimă în plan orizontal (apropiere) dintre conductorul extrem la 

deviație maximă fără să constituie traversare al LEA 20kV și cea mai 

apropiată parte a clădirii va fi de 3 m; 

o distanța în plan orizontal (apropiere) dintre conductorul extrem la deviație 

maximă fără să constituie traversare al LEA 0,4 kV cu conductoare neizolate 

și cea mai apropiată parte a clădirii va fi de 1m; 

o distanța pe orizontală între un stâlp al LEA jt cu conductoare izolate și orice 

parte a clădirii va fi de 1 m. 

Pentru fiecare construcție care se va realiza pe viitor conform planului urbanistic aprobat, se va 

solicita Aviz de amplasament de la Electrica furnizare S.A. 

Extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică în zonele nou lotizate, se va realiza conform 

ordinului ANRE 75/2013. 

Conform adresei 3416 din 05.04.2018 din partea Transelectrica S.A. în comuna Ocna Șugatag nu 

există intalații electrice de transport al energiei electrice aflate în administrația C.N.T.E.E. 

Transelectrica S.A. – Sucursala de Transport Cluj, aceasta din urmă neavând inclus în Planul de 

Dezvoltare lucrări în cadrul unității administrative-teritoriale. 
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▪ Telecomunicații  

Se propune extinderea rețelelor de telecomunicații în întreg teritoriul intravilanului propus al 

Comunei Ocna Șugatag, extinderi ce se vor realiza concomitent cu dezoltarea zonelor neconstruite 

încă.  

▪ Alimentare cu gaze naturale  

Alimentarea cu gaze a consumatorilor casnici, industriali şi a obiectivelor social-culturale se va face 

prin conducte de distribuţie de redusă presiune (2-0,25 bar). Pentru reducerea gazelor de la medie 

la redusă presiune, se va monta o staţie de reglare-măsurare de sector (SRMG), ce va fi amplasată 

pe teren aparţinând Consiliului Local, respectând distanţele normate faţă de clădiri şi reţele 

subterane sau supraterane.  

Staţia de reglare-măsură va fi tipizată, automatizată, omologată şi executată în conformitate cu 

condiţiile de calitate ISO 9001. 

Reţeaua de distribuţie gaze naturale va deservi toţi potenţialii consumatori ai comunei, va urmări 

trama stradală (atât drumurile existente cât şi cele propuse prin PUG), va avea o configuraţie 

telescopică, se va poziţiona îngropat şi va fi prevăzută cu robineţi de sectorizare. 

La înființarea reţelei de distribuţie gaze naturale se vor respecta atât prevederile normativului 

NTPE-2009, cât şi SR 8951/1-97 privind distanţele minim admise faţă de clădiri şi de alte reţele 

aeriene sau subterane. 

Sistemul de alimentare cu gaze naturale se va executa în conformitate cu proiectele de specialitate 

ce se vor întocmi ulterior. 

În vederea asigurării funcționării normale a sistemului de distribuție gaze naturale și evitarea punerii 

în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de protecție ale rețelelor de gaze se impun 

terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare. 

Zonele de protecție și siguranță trebuie să fie conform Normelor tehnice pentru proiectarea și 

execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – 2008, Legii energiei electrice și a 

gazelor naturale nr.123/2012 și Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei și Comerțului. În 

zona de protecție nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului Sistemului de 

Distribuție. 

Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face în funcție de solicitări, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale aprobat prin HG 

1043/2004. 

Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de orice natură în zona de protecție a rețelelor 

de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea 

și execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – 2008, prevederilor Legii energiei 

electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei 

și Comerțului. 
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▪ Gospodăria comunală 

Întrucât în prezent, la nivel local, deșeurile comunale colectate selectiv sunt într-un procent foarte 

scăzut, se propune adoptarea principiilor dezvoltării durabile și utilizarea unor instalații și utilaje 

de sortare a deșeurilor în vederea valorificării materialelor reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metale, 

materiale plastice). 

▪ Gospodăria deșeurilor 

Planul Urbanistic General prevede o serie de măsuri care, direct sau indirect, au efecte pozitive 

asupra calității solului. Se impune implementarea sistemului selectiv de gestiune a deșeurilor, 

printr-un program gradat, conform Sistemului Integrat de Management al deșeurilor care face parte 

din Strategia de dezvoltare județeană. 

Conform Sistemului integrat de management al deșeurilor al județului Maramureș, colectarea 

directă a deșeurilor din comuna Ocna Șugatag se va realiza de către firme specializate, după care 

deșeurile menajere rezultate în urma colectării selective vor fi transportate la stația de transfer ce 

va fi amenajată în acest scop în orașul Sighetul Marmației. 

Prin implementarea acestui proiect se vor soluționa problemele actuale de depozitare a deșeurilor 

din comuna Ocna Șugatag, având ca principale obiective minimizarea generării deșeurilor și 

gestionarea corespunzătoare, 

Regulamentul Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare 

ale Planului Urbanistic General al comunei Ocna Șugatag, reprezentând sistemul unitar de norme 

tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurile 

urbanistice precum și regulamentele locale de urbanism. 

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și 

amenajărilor amplasate pe terenurile cuprinse în zona studiată. 

Regulamentul Local de Urbanism detaliază parte din articolele Regulamentului general, conform 

specificului localităților și a caracteristicilor unităților teritoriale de referință. 

După aprobarea PUG și a Regulamentului local de urbanism aferent, acesta capătă valoare juridică, 

fiind opozabil în justiție în elucidarea unor conflicte ce pot apărea între părți (administrația locală, 

persoane juridice, persoane fizice). 

 

3.10. PROTECȚIA MEDIULUI 

În urma constatărilor obținute prin compararea concluziilor studiilor de fundamentare și a 

concluziei analizei situației existente au fost formulate o serie de propuneri și măsuri de intervenție 

urbanistică. 

Având în vedere că în prezent sistemul centralizat de alimentare cu apă nu acoperă în totalitate 

zonele construite și zonele din intravilan neconstruite încă, se propune extinderea rețelelor de 
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alimentare cu apă pe toate străzile existente din intravilan, astfel încât să se asigure racordarea 

integrală a locuitorilor comunei la acest sistem.  

Deșeurile menajere se vor colecta individual, pe fiecare lot în parte, prin europubele. Mai departe, 

deșeurile menajere vor fi colectate de compania de salubrizare cu care comuna are încheiat contract 

de gestionare al serviciului public de salubrizare. 

În vederea ameliorării climatului rural, în cadrul comunei sunt propuse a fi amenajate spații verzi 

publice, care să răspundă nevoilor locuitorilor, astfel încât să se asigure indicatorul de minim 26 

mp/locuitori. 

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 

▪ Soluția generală de organizare și dezvoltare a localităților 

Organizarea și dezvoltarea localității va fi subordonată în continuare Drumului Național și al în 

cazul satului Șugatag, Drumurilor Județene în cazul satelor Ocna Șugatag și Hoteni și peisajului 

natural și al Drumului Comunal în cazul satului Breb, extinse și modernizate, dar și într-o în strânsă 

conexiune cu elementele de cadru natural, apele și pădurile, care pe de o parte constituie limite ale 

dezvoltării și pe de altă parte conferă un cadru și fundal de proiecție și profilare a peisajului antropic. 

▪ Organizarea căilor de comunicație 

Circulațiile secundare (străzile și ulițele și drumurile de exploatare din intravilan) se propun a se 

moderniza și supralărgi la gabarite care să asigure desfășurarea circulației pietonale și  amenajarea 

spațiilor verzi de aliniament. Se urmărește îmbunătățirea climatului existențial prin intervențiile 

prioritare asupra circulațiilor existente. Pentru a asigura accesul tuturor terenurilor la drumuri 

publice, se propun străzi pe trasee noi, care se vor realiza prin expropierea terenurilor proprietate 

privată și vor întregi și vor da coreneță tramei stradale. 

▪ Destinația terenurilor, zonele funcționale rezultate 

În intravilanul comunei se identifică atât terenuri cu destinația de curți-construcții, cât și terenuri 

agricole. Destinația acestor terenuri va rămâne ca în situația existentă. Terenurile agricole din 

intravilan vor fi scoase din circuitul agricol odată cu demararea procedurilor pentru obținerea 

autorizației de construire.  

Din punct de vedere al zonelor funcționale reglementate, se remarcă preponderența locuirii 

individuale, dar și a zonelor mixte de servicii și instituții publice și, mai ales a zonelor mixte de 

locuire în regim hotelier și servicii conexe, având în vedere consolidarea statutului de stațiune 

climaterică turistică. Zonele agro-zootehnice sau industriale sunt zone funcționale care sunt într-un 

procent mai scăzut, dar care pot avea un aport semnificativ în dezvoltarea economică a comunei. 

▪ Zonele de protecție – interdicții temporare și definitive de construire 

Datorită prezenței pe teritoriul comunei a obiectivelor de patrimoniu (monumente istorice), a 

echipamentelor edilitare existente și propuse (stații de epurare, rezervoare de înmagazinare a apei 

potabile, izvoare de captare a apei de suprafață, stații de pompare a apei uzate), a cimitirelor, a 
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drumurilor național, județene și comunale, a fermelor etc., au fost instituite zone de protecție cu 

anumite restricții sau interdicții, conform legii, astfel: 

▪ Zonă de protecție a drumului național (22 m), a drumului județean (20 m), a drumului 

comunal (18 m) – conform Ordonanței nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor 

– posibilitate de construire cu avizul administratorului drumului; 

▪ Zonă de siguranță a drumurilor naționale, județene și comunale (1,50 m – conform 

Ordonanței nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor) – interdicție definitivă de 

construire; 

▪ Zonă de protecție față de linii electrice de înaltă tensiune – LEA 110 kV - (37 m – conform 

Ordinului nr. 49/2007 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de 

protecție și de siguranță aferente capacităților energetice” interdicție definitivă de 

construire; 

▪ Zonă de protecție a liniei electrice de medie tensiune – LEA 20 kV - (24m - conform 

Ordinului nr. 49/2007 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de 

protecție și de siguranță aferente capacităților energetice”) - interdicție definitivă de 

construire; 

▪ Zonă de protecție sanitară – interdicție definitivă de construire: 

o stații de epurare: 50m, conform Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea 

Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

o stații de pompare: 10 m, rezervoare de înmagazinare: 20 m, captări de apă subterană: 

10 m, conform H.G.R. nr. 930/2005, privind caracterul și mărimea zonelor de 

protecție sanitară și hidrogeologică; 

o cimitire: 200 m, conform Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor 

de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației – în cazul 

obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie; 

o 50 m pentru ferme de cabaline, până la 20 capete, conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 100 m pentru ferme de cabaline, peste 20 capete, conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 50 m pentru ferme și crescătorii de taurine, până la 50 capete, conform Ordinului 

Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 100 m pentru ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 capete, conform Ordinului 

Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 200 m pentru ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 capete, conform 

Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viață al populației; 
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o 500 m pentru ferme și crescătorii de taurine, peste 500 capete, conform Ordinului 

Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 50 m, pentru ferme de păsări, până la 1000 capete, conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 200 m, pentru ferme de păsări, între 1001-5000 capete, conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 500 m, pentru ferme și crescătorii de păsări între 5.001-10000 de capete, conform 

Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viață al populației; 

o 1000 m pentru ferme și crescătorii de păsări cu peste 10001 de capete și complexuri 

avicole industriale, conform Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea 

Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

o 100 m, pentru ferme de ovine, caprine între 300-1500 capete conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 200 m, pentru ferme de ovine, caprine cu peste 1500 capete conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 100 m, pentru ferme de porci, până la 50 de capete, conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 200 m, pentru ferme de porci, între 51-100 de capete, conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 500 m, pentru ferme de porci, între 101-1.000 de capete, conform Ordinului Nr. 

119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 1.000 m, complexuri de porci, între 1.001 – 10.000 de capete, conform Ordinului 

Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 1.500 m, pentru complexuri de porci cu peste 10.000 de capete, conform Ordinului 

Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

o 100 m, pentru ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete, conform 

Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viață al populației; 

o 200 m, pentru ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete, conform 

Ordinului Nr. 119/04.02.2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viață al populației; 
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o 500 m, pentru ferme și crescătorii de struți, conform Ordinului Nr. 119/04.02.2014 

privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al 

populației; 

o 50 m, pentru ferme și crescătorii de melci, conform Ordinului Nr. 119/04.02.2014 

privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al 

populației; 

▪ Zona de protecție a apelor (conform Legii 107/1996) - interdicție definitivă de construire: 

o 5m pentru râuri cu lățimea sub 10m; 

o 15 m pentru râuri cu lățimea între 10 - 50m; 

o 20 m pentru râuri cu lățimea peste 50 m; 

o 5 m pentru lacuri naturale; 

o 1,5 m pentru forajul de observație hidrogeologică de medie adâncime; 

o 2,00 m pentru canalul de desecare CP1; 

▪ Zonă de protecție a monumentelor și siturilor arheologce (delimitate pe limita de 

proprietate prin Studiul istoric) - construire cu condiția obținerii avizului de la Ministerul 

Culturii și Identității Naționale, în cazul monumentelor, respectiv cu condiția supravegherii 

arheologice sau a descărcării de sarcină arheologică, în cazul siturilor arheologice. 

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Conform Secțiunii a IV-a - Rețele de localități, satul Ocna Șugatag  este o localitate de talie mică, 

de rangul IV, fiind reședință de comună, iar satele Șugatag, Hoteni și Breb sunt localități de rang 

V.  

Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rang IV 

Conform anexei IV a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național Secțiunea a IV – a Rețeaua de Localități, dotările minime obligatorii necesare unei 

localități de rang IV așa cum este satul Ocna Șugatag  reședință de comună în vederea servirii 

tuturor satelor componente ale U.A.T.  sunt: 

- Sediu de primărie; 

- Grădiniță, școală primară și gimnazială; 

- Dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 

- Poștă, servicii telefonice; 

- Sediu de poliție și de jandarmerie; 

- Cămin cultural cu bibliotecă; 

- Magazin general, spații pentru servicii; 

- Teren de sport amenajat; 

- Parohie; 

- Cimitir; 

- Stație/haltă C.F. sau stație de transport auto; 

- Dispensar veterinar; 

- Sediu al serviciului de pompieri; 
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- Puncte locale pentru depozitarea controlată a deșeurilor; 

- Alimentare cu apă prin cișmele stradale. 

Dotările din listă care nu apar în satul de reședință Ocna Șugatag sunt: 

- Sediu al Serviciului de pompieri; 

Elemente la nivel de dotare ale localităților rurale de rang V 

Existența unor dotări publice sau comerciale și dimensionarea acestora sunt determinate de numărul 

de locuitori și de specificul așezării.  

Conform anexei IV a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național Secțiunea a IV – a Rețeaua de Localități, dotările minime obligatorii în satele având peste 

200 de locuitori sunt:  

- Școală primară; 

- Punct sanitar; 

- Magazin pentru comerț alimentar și nealimentar. 

Aceste dotări sunt necesare și în cazul satelor având o populație de până în 200 de locuitori, 

când satele respective sunt izolate , situate la distanțe de peste 3-5 km față de satul cel mai apropiat 

care dispune de astfel de dotări. 

Dotările din listă care nu apar în satul Malu sunt: 

- Școală primară; 

- Punct sanitar. 

Dotările din listă care nu apar în satul Butoiu sunt: 

- Punct sanitar. 

Totalitatea obiectivelor de utilitate publică este listată și evidențiată în Planșele 1-4 - Studiu privind 

identificarea tipurilor de proprietate. Lista acoperă toate domeniile pentru care sunt necesare 

asemenea lucrări: căi de comunicație, instituții publice etc. 

Evidențierea obiectivelor de utilitate publică implică două probleme principale: 

a) marcarea actualilor deținători de terenuri (prin culoare), axată pe cele 2 categorii 

de bază: 

- domeniul public; 

- domeniul privat. 

b) marcarea circulației terenurilor (prin hașuri), fie în cazul trecerii de la un deținător 

la altul pentru realizarea obiectivului propus, fie pentru evidențierea unor operațiuni 

imobiliare: 

- Trecerea bunurilor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în 

domeniul public de interes județean sau local (de exemplu: lărgirea gabaritului 

drumurilor); 

- Terenuri destinate concesionării. 
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Marcarea în cadrul Planului Urbanistic General a obiectivelor de utilitate publică este deosebit 

de importantă, deoarece pe baza Planului Urbanistic General aprobat se pot fundamenta solicitări 

de realizare a lor (instituții publice, lucrări de infrastructură etc.). 

Din punct de vedere al tipului de proprietate a terenurilor, conform Legii 213/1998, în teritoriul 

administrativ al Comunei Ocna Șugatag se identifică următoarele Tipurile de proprietăți: 

I. Terenuri Domeniu Public 

a. Terenurile Domeniu Public al statului 

- Bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ; 

- Spaţiul aerian; 

- Apele de suprafață, cu albiile lor minore, apele subterane; 

- Pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de 

producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile 

neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier 

naţional şi nu sunt proprietate privată; 

- Reţelele de transport al energiei electrice; 

- Spectre de frecvenţă şi reţelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţii. 

b. Terenurile Domeniu Public al comunei Ocna Șugatag 

- Drumurile comunale şi străzile; 

- Pieţele publice, comerciale şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement; 

- Reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a 

apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente; 

- Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Local şi Primăria, 

precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, 

muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea; 

- Statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 

- Bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 

declarate de interes public naţional; 

- Terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului 

şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept 

privat; 

- Cimitirele comunale. 

II. Terenuri Domeniu Privat 

a. Terenurile domeniu privat de interes național; 

b. Terenurile domeniu privat de interes local al comunei Ocna Șugatag ; 

- Terenurile incluse în inventarul domeniului privat realizat de către Primăria comunei 

Ocna Șugatag la sfârșitul fiecărui an calendaristic. 

III. Terenuri Proprietate Privată a Persoanlor Fizice și Juridice 
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De menționat faptul că o parte din terenurile proprietare privată a persoanelor juridice 

aparțin mănăstirilor și parohiilor, acestea fiind persoane juridice de drept privat și utilitate publică.28 

Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. 29 

Dotarea cu obiective de utilitate publică a Comunei Ocna Șugatag 

În Planșa 5. – Proprietatea asupra terenurilor sunt marcate: 

- suprafețele de teren în proprietate privată propuse a fi cedate domeniului public de 

interes local, în vederea supralărgirii căilor de comunicație. 

 

Prin propunerea de supralărgire a drumurilor și a străzilor din intravilanul comunei, se propun a fi 

cedate către domeniul public al Primăriei acele suprafețe necesare realizării modernizărilor 

respective. 

Din situația existentă au fost identificate următoarele obiective de utilitate publică: 

DIN INTRAVILANUL COMUNEI OCNA ȘUGATAG 

DOMENII CATEGORIA DE 

INTERES 

DIMENSIUNI 

Național Județean Local Suprafața Lungime 

INSTITUȚII PUBLICE ȘI 

SERVICII 

   
  

Primărie + anexe   X 0,5 ha  

Grădinița sat Ocna Șugatag   X 0,05 ha  

Târg animale   X 2 ha  

Dispensar uman Sat Ocna 

Șugatag 
  X 0,31 ha  

Dispensar veterinar Sat Ocna 

Șugatag 
  X 0,075 ha  

Cămin cultural Sat Șugatag   X 0,08 ha  

Punct sanitar Sat Șugatag   X 0,005 ha  

Punct sanitar Sat Breb   X 0,005 ha  

Școală generală Sat Ocna Șugatag   X 0,18 ha  

Școală generală Sat Hoteni   X 0,05 ha  

Școală generală Sat Șugatag   X 0,36 ha  

Școală generală Sat Breb   X 0,06 ha  

Cămin cultural + Bibliotecă  Sat 

Ocna Șugatag 
  X 0,03 ha  

Cinematograf Sat Ocna Șugatag   X 0,025 ha  

 
28 Hotărâre nr. 53/2008 rivind Recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române 

Capitolul II - Organizarea locală, Art.41 
29 Lege nr. 489 din 28.12.2006 privind Libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Capitolul II Cultele, Art.8, 

Alin.(1) 
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Cămin cultural Hoteni   X 0,017 ha  

Cămin cultural Breb   X -  

Centru de informare  turistică 

Ocna Șugatag 
  X -  

Piață agro-alimentară Ocna 

Șugatag 
  X -  

Clădire de lemn, casă de oaspeți   X 0,063 ha  

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag   X 0,26 ha  

Ansamblul Sf. Arhangheli Breb X   

1,6 ha 

 

Casa parohială ortodoxă Breb   X  

Biserica de lemn Sf. Arhangheli 

Breb 
X    

Biserica de lemn Sf. Arhangheli 

Mihail și Gavril Hoteni 
X   0,3 ha  

Biserica de lemn Cuvioasa 

Paraschiva Șugatag 
X   1,9 ha  

Biserica baptistă Ocna Șugatag X   0,31 ha  

Fost CAP Ocna Șugatag   X 0,61 ha  

Centru de plasament pentru copiii 

școlari Ocna Șugatag 
  X 0,20 ha  

Piața 1 Decembrie   X 0,32 ha  

Sala Regatului Martorii lui Iehova 

Ocna Șugatag 
X   0,33 ha  

APIA Ocna Șugatag   X 0,07 ha  

Punct de informare turistică Ocna 

Șugatag 
  X 0,04 ha  

Centru social pentru persoanele 

cu dizabilități Hoteni 
  X 0,25 ha  

Biserica de lemn Ocna Șugatag   X 0,13 ha  

Grăiniță Ocna Șugatag   X 0,04 ha  

Moară Breb   X 0,10 ha  

Poștă Breb X   0,07 ha  

Parohie greco-catolică Breb X   0,75 ha  

Biserică adventistă X   0,16 ha  

GOSPODĂRIE COMUNALĂ      

Cimitir Breb   X 0.31 ha  

Cimitir Ocna Șugatag   X 0,73 ha  

CĂI DE COMUNICAȚIE      

Drum național DN18 X     

Drum județean DJ109F  X    

Drum județean DJ185  X    
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Drum comunal DC13   X   

Drum comunal DC14   X   

INFRASTRUCTURĂ 

MAJORĂ - EDILITARE 
     

Conductă de aducțiune și 

distribuție a apei potabile Ocna 

Șugatag și Sat Șugatag 

  X  38 km 

Rezervor de înmagazinare a apei 

potabile Ocna Șugatag și Sat 

Șugatag 

  X 60 mc 5740  ml 

Conductă canalizare apă menajeră   X   

Stație epurare sat Breb   X 1,5 ha  

Rampă gunoi menajer   X 0,084 ha  

Izvor sat Șugatag   X 0,25 ha  

Bazin sat Șugatag   X 0,25 ha  

Stație epurare Ocna Șugatag    X 0,25 ha  

Bazin sat Ocna Șugatag   X 0,25 ha  

Bazin sat Hoteni   X 0,25 ha  

Stație epurare sat Hoteni   X 0,25 ha  

SALVAREA, PROTEJAREA 

ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A 

MONUMENTELOR, A 

ANSAMBLURILOR ȘI A 

SITURILOR ISTORICE 

     

MM-II-m-A-04592 - Ansamblul ”Sf. 

Arhangheli”, Breb 
X     

MM-II-m-B-04529.02 - Casa 

parohială ortodoxă 
  X   

MM-II-m-A-04529.01 - Biserica de 

lemn ”Sf. Arhangheli” 
X     

MM-II-m-A-04585  - Biserica de 

lemn ”Sf. Arhangheli Mihail și 

Gavril” 
X     

MM-II-m-A-04627 - Biserica de lemn 

”Cuvioasa Paraschiva” 
X     

108419.03 Sit arheologic 

“Handal” 
X     

108419.02 Salina de la Ocna 

Șugatag 
X     

Sit arheologic ”Copăciș”      

Sit arheologic ”Misărnia 

turcului” 
     

Sit arheologic ”La Dâmburel”      

Sit arheologic ”Eurosind”      
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Sit arheologic medieval ”Hoteni”      

SISTEME DE PROTECȚIA      

Pădurea Crăiasca X     

Teren sport   X   

Teren sport   X   

Teren sport   X   

Șură pentru joc   X   

SALVAREA, PROTEJAREA 

ȘI PUNEREA ÎN VALOARE 

A PARCURILOR 

NATURALE, 

REZERVAȚIILOR 

NATURALE ȘI A 

MONUMENTELOR 

NATURALE 

     

ROSPA0134 Munții Gutâi X   2429 ha  

ROSCI0092 Igniș X   3032,54 ha  

ROSCI0089 Gutâi  X   103,17 ha  

Creasta Cocoșului X   1,5 ha  

Lacul Tăul Morărenilor X   0,25 ha  

Lacul Baltă X   4 ha  

Lacul Iezer X   4 ha  

Lacul Gavril X   0,15 ha  

Lacul Vorsing 

Lacul Tăul fără fund 
X   0,1 ha  

Lacul Roșu X   0,28 ha  

Lacul Bătrân X   1 ha  

Lacul Vrăjitoarea X   0,3 ha  

Lacul Iuliana X   0,3 ha  

Lacul Elisabeta X   1,5 ha  

Pășunea Salina X   99 ha  

APĂRAREA ȚĂRII, 

ORDINEA PUBLICĂ ȘI 

SIGURANȚA NAȚIONALĂ 

     

Poliție X   0,2 ha  

Remiză P.S.I. X   0,06 ha  
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CAPITOLUL IV – CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

4.1.CORELAREA DEZVOLTĂRII UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE 

BAZĂ CU LOCALITĂŢILE ÎNVECINATE 

Fiind amplasată pe drumul principal care asigură conexiunea directă dintre Munincipiul Baia Mare 

și Municipiul Sighetu Marmaţiei, corelarea dezvoltării comunei Ocna Şugatag cu localitățile vecine 

a fost esențială în procesul de planificare și reglementare a întregii unități administrative – 

intravilan și extravilan. 

Astfel, pe lângă consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului realizate pentru toată 

regiunea, cât și a strategiilor de dezvoltare de la nivel național până la nivel județean și zonal, în 

elaborarea prezentului Plan Urbanistic General au fost consultate și toate reglementările urbanistice 

realizate pentru localitățile cu care Comuna Ocna Şugatag se află în contact direct prin limita 

administrativă. În consecință, au fost propuse zone de locuit în lungul drumului național ce străbate 

satul Șugatag, astfel încât să se urmeze tendința de dezvoltare observabilă și în prezent. Similar, în 

partea de nord a satului Ocna Șugatag a fost reglementată zonă de locuit în regim hotelier și de 

servicii conexe, astfel încât această să se coreleze cu zonele funcționale existente și reglementate 

în Planul Urbanistic General al Comunei Giulești, dar și tendința de consolidare a statutului de zonă 

turistică. Și satul Hoteni a suferit o extindere a intravilanului, în partea de vest. 

Propunerile de extindere ale intravilanului au fost realizate astfel încât să nu contravină cu zonele 

funcționale ale comunelor învecinate și astfel încât să potențeze punctele forte ale comunei și, de 

ce nu, ale întregii zone.  

Mai mult, având în vedere că localitatea Ocna Șugatag se află amplasată între Municipiul Baia 

Mare și Orașul Sighetul Marmației, au fost realizate propuneri de extindere a liniilor de transport 

public în comun și intensificare a frecvenței autobuzelor, care vor asigura în viitor o mobilitate 

crescută locuitorilor din comună, dar vor crește și accesibilitatea localității din exterior. Beneficiul 

cel mai mare este că se poate asigura o mobilitate crescută a forței de muncă din localitățile 

învecinate, pe de o parte, poate crește interesul investitorilor în dezvoltarea unor zone de activități 

economice în Comuna Ocna Șugatag, și, mai ales va face din aceasta o comună accesibilă pentru 

turiști. Tot în vederea creșterii mobilității locuitorilor comunei către localitățile învecinate a fost 

propusă o pistă de biciclete de-a lungul Drumurilor Național, Județene și Comunale, încurajând 

astfel și mobilitatea nemotorizată și protecția mediului, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o 

comună amplasată într-o zonă cu deosebite valori ale peisajului natural. 

Prin implementarea măsurilor prezentate anterior, se apreciază că localitățile componente ale 

Comunei Ocna Șugatag vor avea o relație strânsă de cooperare intercomunitală cu localitățile 

vecine și vor avea oportunitatea realizării unor parteneriate de succes în umătorii 10 ani. 

4.2. POSIBILITĂŢI DE RELANSARE SOCIO-ECONOMICĂ  

Noile funcţiuni propuse prin reglementările prezentului PUG au ţinut cont de tendinţele 

evidenţiate în ultimii ani, prin potenţialul comunei din punct de vedere al accesibilităţii, 
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infrastructurii, resurselor naturale şi umane, dar şi de nevoile populaţiei. Noile activități propuse 

urmăresc relansarea economiei locale și creșterea nielului de trai al locuitorilor. 

Forţa de muncă existentă în comună se poate re-specializa şi atrage venituri din mediul urban, acest 

fapt putând contribui la creşterea atractivităţii comunei pentru amplasarea de activităţi economice, 

la un mai mare grad de ocupare. 

Potențialul economic al comunei este predominant turistic, iar pentru dezvoltarea acestei activități 

se propune implicarea autorităților publice, prin realizarea unor parteneriate public-private, astfel 

încât să li se asigure sprijin persoanelor ce nu dispun de resurse pentru conservarea și consolidarea 

construcțiilor cu valoare arhitecturală și tradiționale. 

 

4.3.CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENŢIE (OPERAŢIUNI URBANISTICE) 

DEPENDENTE DE NECESITĂŢILE POPULAŢIEI 

Prin raportare la necesitățile populației din Comuna Ocna Șugatag au fost identificate următoarele 

categorii de intervenții (operațiuni urbanistice) pretabile să amelioreze climatul rural și condițiile 

de viață ale locuitorilor: 

- Reabilitarea circulațiilor existente astfel încât să asigure corespunzător și în siguranță toate 

tipurile de deplasări: motorizate și nemotorizate (velo și pietonal); 

- Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, de gaze naturale și 

telecomunicații; 

- Restaurarea monumentelor istorice și reabilitarea construcțiilor cu valoare arhitecturală, a 

celor tradiționale și a elementelor din gospodăriile tradiționale; 

- Instituirea unei zone construite protejate în satul Breb în vederea conservării construcțiilor 

tradiționale și cu valoare arhitecturală, dar și a întregii atmosfere tipic maramureșeană; 

- Instituirea unor culoare cu valoare peisgeră și a unei zone cu valoare peisageră pentru care 

se impune interdicție de construite și de tăiere a vegetației de aliniament astfel încât să nu 

se altereze sau obtureze percepțiile panoramice asupra peisajului natural din vecinătate 

și/sau a peisajului cultural al satului Breb; 

- Revitalizarea spațiilor publice aferente construcțiilor de interes public: cămine culturale, 

grădinițe, școli etc. 

 

4.4. CONSTRÂNGERI ALE DEZVOLTĂRII SPAŢIALE A COMUNEI 

Intravilanul comunei a fost extins pe suprafaţa agricolă cu categoria de folosință teren fânețe. 

Constrângerile dezvoltării spațiale ale localității au fost următoarele: 

- Zone improprii construirii cu interdicție definitivă de construire sau cu interdicție temporară 

de construire, până la adoptarea măsurilor specifice; 

- Suprafețe de zone naturale protejate ca arii naturale de interes comunitar – situri Natura 

2000, care impun interdicții de construire în interiorul ariei și condiționări în imediata 

vecinătate; 

- Elemente fizice precum și Drumul Național DN18 și Drumurile Județene DJ185 și DJ108F 

care sunt intens circulate; aceste elemente separă localitatea în zone slab interconectate; 
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- Sistem de circulație neconfigurat și drumuri publice cu profil extrem de redus (drumuri 

agricole care pot fi utilizate ca referință în configurarea tramei stradale în zonele introduse 

în intravilan). 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Urb. Laura-Elena TUCAN 
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