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MEMORIU GENERAL 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
1.1. Date de recunoastere a documentatiei 

 
 

Denumirea proiectului: Actualizare Plan Urbanistic General comuna Chislaz, 
judetul Bihor.  

Faza:  P.U.G. 
Beneficiar:  Consiliul Local al comunei Chislaz 
Proiectant general: Birou individual de arhitectura: arh. CZIRJÁK J. Levente  
Contract nr: 185/2010 

 
 
 

1.2. Obiectul lucrării 
Prezenta lucrare reprezintă actualizarea Planului Urbanistic General al 

comunei Chislaz, judeţul Bihor, care a fost  elaborat în anul 1999 de către S.C. 
Proiect Bihor S.A., Oradea. 

Lucrarea urmează să stabilească strategiile, priorităţile şi reglementările 
referitoare la utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul teritoriului administrativ al 
comunei Chislaz, pentru urmatoarea perioadă de 10 ani, respectiv până în anul 2021. 

Principalele obiective ale prezentei documentaţii sunt: 
- stabilirea teritoriului intravilan al localităţilor comunei astfel încât să 

răspundă trendului existent în construcţii şi perspectivelor de dezvoltare 
economică în condiţiile unei dezvoltări durabile; 

- realizarea unei zonificări funcţionale de natură să stimuleze dezvoltarea 
economică fără a impieta asupra calităţii vieţii; 

- stabilirea unor legături optime atât intracomunale cât şi în cadrul localităţilor 
prin ameliorarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi; 

- realizarea echipamentelor tehnico - edilitare corespunzătoare stadiului de 
dezvoltare al comunei la sfârşitul perioadei de valabilitate a prezentei 
documentaţii; 

- identificarea problemelor de mediu şi stabilirea măsurilor de rezolvare a 
acestora prin instituirea de zone protejate şi regulamente aferente; 

- identificarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu şi stabilirea măsurilor de 
protecţie a acestora; 

- stabilirea şi ierarhizarea obiectivelor de interes public, precum şi a 
măsurilor privind modificările de proprietate necesare pentru realizarea 
acestora; 

- elaborarea Regulamentelor Locale de Urbanism care să stabilească 
condiţiile concrete de construire şi utilizare a terenurilor pe întreg teritoriul 
administrativ al comunei, în vederea atingerii scopurilor enumerate mai sus. 

Lucrarea de faţă oferă beneficiarului posibilitatea aplicării propunerilor Planului 
Urbanistic General prin: 

- iniţierea de proiecte de fezabilitate; 
- iniţierea de planuri urbanistice de zonă (P.U.Z.) şi de  detaliu (P.U.D.); 
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- eliberarea de certificate de urbanism; 
- eliberarea de autorizaţii de construire. 
 
1.3. Surse documentare 
Lucrarea a fost intocmită pe baza urmatoarelor surse documentare: 

 - Plan Urbanistic General al comunei Chislaz şi Regulamentul Local de 
Urbanism aferent, proiect 14.881/1999, intocmit : S.C. Proiect Bihor S.A.); 
 - Planul de amenajare a teritoriului jud. Bihor (proiectant: S.C. Proiect Bihor 
S.A.) 
 
 - Inventarul bunurilor care aparţin Domeniului Public al comunei Chislaz,  
 - Cerinţe şi opţiuni ale administraţiei locale şi ale populaţiei 
 - Suporturi topografice la scara 1:25.000, respect iv 1:5.000 
 - Suportul topografic al lucrării este constituit ortofotoplanuri.  
 - Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică 
 - Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinut-cadru al Planului 
Urbanistic General elaborat de URBANPROIECT Bucureşti şi aprobat de M.LP.A.T. 
cu Ordinul nr. 21N/10.04.2000. 
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 2. STADIUL EXISTENT DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 
2.1. Evoluţie 

 
Conform P.A.T.J., comuna Chişlaz cade în zona de influenţă a oraşului 

Marghita, fiind la distanţa de 11 km de Marghita şi la 48 km de Oradea. Oraşele 
apropiate au reprezentat o atracţie pentru forţa de muncă din comuna, deşi proiectele 
referitoare la dezvoltarea unei industrii extractive de zăcământ petrolifer promitea o 
relansare economica a zonei începând din anii 70. Preconizata dezvoltare industrială 
ar fi presupus urbanizarea rapidă a reşedinţei de comună, care urma să capete un 
important rol de coordonare şi deservire administrativă. 

Proiectul de transformare a comunei într-un puternic nucleu de extracţie 
petroliferă nu şi-a dovedit însă viabilitatea, Chişlaz rămânând un centru de producţie 
agricolă. în anii '90, fostele C.A.P.-uri şi S.M.A.-uri, care ocupau majoritatea forţei de 
muncă locală s-au desfiinţat, clădirile fiind, în general, demolate sau abandonate, 
doar în unele cazuri reuşind sa li se atribuie funcţiuni noi. Terenurile aferente au 
devenit şi ele proprietate particulară sau au intrat în proprietatea primăriei. Satele au 
în prezent o populaţie pe cale de îmbătrânire, ocupându-se cu agricultura, 
posibilităţile de relansare economică fiind reduse 

 

 

Comuna CHIŞLAZ este alcătuită din 7 sate: 
- Chişlaz - centru de comună 
- Chiraleu - localitate componentă 
- Mişca - localitate componentă 
- Pocluşa de Barcău - localitate componentă 
- Hăuceşti - localitate componentă 
- Sărsig - localitate componentă 
- Sînlazăr - localitate componentă 
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Localităţile comunei nu dispun de cale ferată. Cele mai apropiate staţii sunt 
Marghita si Abrămuţ, de pe linia secundară Săcuieni-Şimleu. 
 Suprafata administrativ teritoriala a comunei Chişlaz este de 7.830,21 ha. 
 
 

2.2. Elemente ale cadrului natural 
  

 Comuna Chişlaz este amplasată în partea de nord a judeţului Bihor, 
mărginită în partea nord vestica de câmpia glacisurilor a Marghitei, iar în partea sud-
vestică de dealurile Dernei. 

În această zonă sunt prezente terasa de luncă, terasele a ll-a şi a lll-a şi 
versantul dealurilor Dernei, comuna având altitudini între 125-275 m. 

Relieful este variat cu aspect de luncă, câmpie montană şi coline, fiind 
străbătut de o reţea hidrografică formată din  mai multe ape curgătoare. 

 
1.Râul Barcău, care îşi are obârşia în platoul calcaros de sub Ponor din 

apropierea satului Tusa, judeţul Sălaj. 
Barcăul străbate în cursul său dinspre est spre vest, teritoriul comunei 

Chişlaz pe o distanţă de 20-25 km, luând în considerare şi meandrele pe care le 
face, în linie dreaptă această distanţă ar fi de circa 15 km.Intrarea lui în raza 
comunei Chişlaz este la partea de est a satului Chiraleu, la punctul de confluenţă a 
râului Bistra cu Barcăul, iar cea de ieşire este partea de vest a satului Sărsig.În 
cursul său Barcăul traversează hotarele a cinci sate ale comunei: Chiraleu,Sânlazăr, 
Chişlaz, Pocluşa de Barcău şi Sărsig.Toate acestea sunt cuprinse între şoseau 
judeţeană 191 şi Barcău, aşezate în partea stângă în sensul cursului apei, la 
distanţa de 0-1 km faţă de râu.Satul Sânlazăr are o stradă chiar pe malul stâng al 
Barcăului  cu o lungime de circa 2 km. Drumul comunal nr.111 care face legătura 
între Sănlazăr şi Abrămuţ traversa cele trei braţe ale râului Barcău peste 3 
poduri.Primul pod era peste braţul cu apă al Barcăului, al doilea peste aşa zisul braţ 
mort, iar al treilea era peste un fost canal vechi al unei mori,care a existat cu ani în 
urmă şi funcţiona pe principiul morilor cu apă.Cele trei braţe se uneau apoi într-unul 
singur. 

După regularizarea râului Barcău apa curge pe braţul canalizat şi îndiguit, 
iar podul este nou. 

 
2. Valea Albă izvorăşte din dealurile satului Mişca, străbate partea estică a 

acestuia şi după un traseu de aproape 8 km se varsă în Barcău, aproape de 
Sînlazar. 

3. Valea Fâncica formează limita de hotar dintre  Fancica şi Sînlazar.Vine 
de la nord şi curge spre sud, se varsă în Barcău, aproape de Sînlazăr. 

4. Valea Tria izvorăşte din dealurile Budoiului , trece prin hotarul satului 
Pocluşa de Barcău şi se varsă în Barcău. 

5. Valea Ghepeşului care izvorăşte în apropiere de Pădurea Neagră, curge 
prin satul Sărsig şi se varsă în Barcău, provocând uneori mari inundaţii , distrugând 
în  multe rânduri diguri şi poduri din acest sat. 

 
Toate localităţile comunei sunt amplasate pe malul stâng al râului Barcău.  

Localitatile Chişlaz, Chiraleu, Sărsig, Sînlazăr si Pocluşa de Barcău se gasesc în 
zona de şes, iar localităţile Hăuceşti si Mişca în zona de deal. 

Clima comunei Chişlaz este continentală, cu influenţe mediteraneene. 
Direcţia vânturilor dominante este de la sud-vest spre nord-est. Temperatura 
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medie anuală este de +9°C, iar precipitaţiile medii anuale sunt de 600 mm. 
Condiţiile climatice şi de cadru natural sunt favorabile culturilor agricole. 
 
 

2.3. Relaţii în teritoriu 
 

Conform planului de amenajare teritorială a judeţului Bihor, comuna Chişlaz 
intră în zona de polarizare a oraşului Marghita şi are funcţia de centru de importanţă 
locală, cu profil turistic şi agrar. 

• Organizarea circulaţiei 
Legătura cu această comună se face pe cale rutieră, drumurile fiind în 

stare de degradare avansată pe întreg teritoriul comunei. 
Accesul din Oradea la localitatea de reşedinţă se face pe drumul  DN19 Oradea 
Biharea, si pe DN19E Biharia-Salard.  Localitatea de reşedinţă a comunei are 
accese la toate localităţile aparţinătoare pe următoarele distanţe. Chişlaz - Mişca 
1km Chişlaz - Chiraleu 8km Chişlaz - Pocluşa de Barcău 4km Chişlaz - Sărsig 8km 
Chişlaz - Sînlazăr 3km 

Toate aceste drumuri de legătură sunt modernizate dar în prezent sunt într-un 
stadiu avansat de degradare. 
 
 
 

2.4.  Activităţi economice 
Agricultura  

Economia comunei Chişlaz are un profil preponderent agrar, activitatea 
rezumându-se, aproape în totalitate, la cea din gospodăriile populaţiei. Fostele Staţii 
de Mecanizare a Agriculturii şi-au păstrat profilul în doar câteva localităţi, 
AGROMEC-urile funcţionând în clădiri existente (Chiraleu, Pocluşa sau Mişca, 
unde patronul actual lucrează fără angajaţi permanenţi). 

Producţia industrială este prezentă în localitatea Mişca, unde a fost 
amenajată o fabrică de încălţăminte, proprietate româno-italiană (S.C. EMMEDI 
IMPEX S.R.L.). Societatea lucrează cu 160 de angajaţi în două schimburi. în 
celelalte sate există doar mici unităţi productive (o brutărie la Chişlaz, un atelier la 
Chiraleu, o moară la Sărsig). 

 
Turismul 

Princpalul punct de atractie este strandul din localitatea Chislaz. 
  
Silvicultura 

 Suprafaţa fondului forestier este de 239 ha reprezentând 3 % din suprafaţa 
comunei. 

 
2.5. Populaţia. Elemente demografice si sociale 

 Evoluţia populaţiei 
Numărul locuitorilor conform recensământului din anul 1992 erau de 3573 de 

locuitori. In prezent numărul total de locuitori este de 3547. Din aceste date se 
observa ca populatia comunei Chişlaz este aproximativ stabila. 

Densitatea populaţiei este de 22,1 loc/km2. 
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 Resursele de muncă 
Resursele de muncă locale sunt limitate la activităţile agricole de pe loturile 

personale, la activităţile din domeniul serviciilor (învăţământ, sănătate, servicii de 
comerţ), activitatea de producţie fiind limitată la doar câteva societăţi comerciale 
înfiinţate după anul 1990. 

Principalele activităţi economice sunt: comerţul, industria şi agricultura. 
Activitatea din domeniul turismului este prezentă doar prin existenţa la Mişca 

zonei de turism reprezentata de ştrandul din localitate, care a permis dezvoltarea unr 
zone de agrement  (pensiuni, camping). 

 
2.6. Circulaţie  
 

Drumul principal ce traversează teritoriul comunal de la Vest la Est este 
DN19. Toate localităţile comunei au acces la acesta, prin drumuri judetene sau 
comunale. 

Drumuri judetene se gasesc in localitatile chislaz (DJ190E) si Sanlazar 
(190F), care fac legatura intre vatra si DN19. 

 
 
 
 
 
Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 

 
 Intravilanul existent al localităţilor este preluat din PUG Chişlaz elaborate in 
anul 1997.  

In componenţa intravilanului existent intră: 
- localitatea reşedinţă de comună 
- localităţi componente 
- trupuri izolate 
- unităţi de gospodărie comunală 
- unităţi de servicii publice izolate 

• Zone funcţionale 
Zonele funcţionale din intravilan sunt prezentate în planşele cu situaţia 

existentă a fiecărei localităţi şi colorate conform cadrului-conţinut. 
• Zona de locuinţe 
Zonele de locuinţe cuprind cele mai mari suprafeţe din intravilan (între 86-

89%) şi, în conformitate cu caracteristicile reliefului, aceste localităţi au forme liniar-
tentaculare, cu structura adunată. 

• Zone cu activităţi economice de tip industrial 
Singura zonă industrială se află în localitatea Mişca, celelalte localităţi nu 

dispun, decât de mici unităţi productive, cum ar fi brutăria din Chişlaz, atelierul din 
Chiraleu, moara din Sărsig, repsectiv magaziile de cereale din Chişlaz, Pocluşa şi 
Sînlazăr. 

• Zone de gospodărie comunală 
Această zonă cuprinde cimitirele, care sunt incluse în intravilanul 
localităţilor. 
• Zona de instituţii şi servicii de interes public 
Gradul de dotare cu instituţii şi servicii publice este foarte redus, în 

localităţile componente acestea reprezentând între 0,27-0,87% din totalul 
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intravilanului existent. în această categorie au fost incluse instituţiile administrative 
(sediul Consiliului comunal, sediile 
poliţiei, ale Direcţiei de Poştă şi Telecomunicaţii, remiza P.S.I.), instituţiile de 
învăţământ, sănătate, culte, respectiv unităţile comerciale. 

• Zone de agrement 
Ternul de sport şi tabăra confesională din localitatea Mişca, respectiv 

ştrandul termal din localitatea reşedinţă de comună constituie principalele 
obiective incluse în această categorie. în rest, există doar mici zone plantate, 
amenajate în jurul bisericilor sau a unor instituţii de interes general. 

Bilanţul teritorial prezintă proporţia dintre suprafeţele zonelor funcţionale 
raportat la suprafaţa intravilanului existent. 

Anexat sunt prezentate tabelele cu bilanţul teritorial pe localităţi. 
Bilanţul teritorial se întocmeşte şi pentru teritoriul extravilan, teritoriu cuprins 

în limita administrativă a comunei şi va ilustra categoriile de folosinţă ale terenurilor, 
grupate pe teritoriul extravilan, teritoriu intravilan şi total. 
 
Localitatea Chislaz 

EXISTENT 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 95.35 88.08 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE    
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE    
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 2.18 2.01 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 8.31 7.68 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 0.36 0.33 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE    
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 1.99 1.84 

DESTINATIE SPECIALA 0.06 0.06 
APE    
PADURI    

TOTAL INTRAVILAN  108.25 100.00 
 
 
Localitatea Chiraleu 

EXISTENT 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 94.16 79.82 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE    
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UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 13.11 11.11 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1.03 0.87 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 6.58 5.58 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE    

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE 0.31 0.26 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 2.78 2.36 
DESTINATIE SPECIALA    
APE    
PADURI    

TOTAL INTRAVILAN  117.97 100.00 
 
Localitatea Haucesti 

EXISTENT 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 17.45 89.72 

UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE    
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE    
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0.23 1.18 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 1.29 6.63 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE    

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE    
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0.48 2.47 
DESTINATIE SPECIALA    
APE    
PADURI    

TOTAL INTRAVILAN  19.45 100.00 
 
Localitatea Misca 

EXISTENT 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 121.18 86.12 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 1.64 1.17 
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UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE    
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1.00 0.71 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 11.69 8.31 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 0.13 0.09 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE    
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 4.84 3.44 
DESTINATIE SPECIALA 0.23 0.16 
APE    
PADURI    

TOTAL INTRAVILAN  140.71 100.00 
 
 
Localitatea Poclusa de Barcau 

EXISTENT 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 73.15 86.05 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE    
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE    
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0.85 1.00 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 5.90 6.94 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 0.11 0.13 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE 0.13 0.15 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 2.77 3.26 
DESTINATIE SPECIALA    
APE 2.10 2.47 
PADURI    

TOTAL INTRAVILAN  85.01 100.00 
 
 
Localitatea Sarsig 

EXISTENT 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 63.00 85.10 
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UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE    
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 0.21 0.28 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0.56 0.76 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 5.96 8.05 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE    

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE    
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 2.90 3.92 
DESTINATIE SPECIALA    
APE 1.40 1.89 
PADURI    

TOTAL INTRAVILAN  74.03 100.00 
 
 
Localitatea Sanlazar 

EXISTENT 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 92.82 88.48 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE    
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 4.29 4.09 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0.55 0.52 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 5.61 5.35 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE    

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE    
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 1.64 1.56 
DESTINATIE SPECIALA    
APE    
PADURI    

TOTAL INTRAVILAN  104.91 100.00 
 
 
 
 
 

 
2.8. Zone cu riscuri naturale 
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Comuna Chişlaz este străbătută de râul Barcău pe o lungime de 8,2 km, 
prevăzut cu diguri pe toată lungimea lui. Totuşi, cele mai frecvente riscuri 
naturale le reprezintă inundaţiile, care apar în urma ploilor torenţiale prin scurgerile 
de torenţi de pe văile afluenţilor râului Barcău. în ultimii ani, aceste inundaţii au 
provocat însemnate pagube materiale, afectând terenuri arabile, fâneţe şi păşuni, 
drumuri, străzi, podeţe, şi chiar gospodării din intravilanul localităţilor. 

 

CHIŞLAZ 
în zona localităţii reşedinţă de comună, râul Barcău are ca afluenţi valea 

Antal şi o vale care îşi colectează apele din arealul localităţii Mişca (valea de 
Mişca). Din cauza colmatării albiei acesteia din urmă văi, la ploi abundente apele 
inundă terenuri agricole, grădini şi case. în aval de localitate, apele sunt deversate 
pe fâneţe, unde au loc şi depuneri aluvionale. 

CHIRALEU 
în această localitate, situată în lunca Barcăului, nu s-au semnalat probleme 

privind riscurile naturale. 

HĂUCEŞTI 
Este situată pe malul stâng al râului Barcău, pe terasa a lll-a şi este 

străbătută de pârâul Derna, la care nu au fost executate lucrări de amenajare. Cu 
toate acestea, în localitatea Hăuceşti nu au fost identificate zone inundabile sau cu 
alte riscuri naturale. 

MIŞCA 
Localitatea este situată pe versantul dealurilor Dernei, pericolul 

inundaţiilor în această zonă fiind redus. în zona versantului terenurile de fundare 
sunt alcătuite însă din pământuri cu umflări şi contracţii mari care, pentru 
construcţii cu S+P+E(M), impun necesitatea efectuării unor studii geotehnice 
prealabile. 

 
POCLUŞA DE BARCĂU 
Localitatea este situată pe terasa de luncă a rîului Barcău şi străbătută de 

pârâul Tria. Acest pârâu a fostîndiguit pe ambele maluri pe o porţiune de 1,5 km. 
Totuşi, în interiorul satului Pocluşa, digul este întrerupt pe o porţiune de 100 m, 
astfel ca, la ploi abundente, apele părăsesc albia, provocând pagube în locuinţe, 
culturi şi drumul comunal. 

SĂRSIG 
Localitatea este aşezată pe malul drept al pârâului Ghepeş, riscurile 

naturale fiind legate de acest pârâu şi afluentul acestuia. Deşi pârâul are o 
porţiune îndiguită, la ploi abundente, în zona de sud-vest a localităţii inundaţiile 
afectează case şi grădini din intravilan. Se impune atât consolidarea digului 
existent, cât şi construirea unuia nou. 

SÎNLAZĂR 
Localitatea este situată pe malul stâng al râului Barcău. Afluentul 

acestuia, valea Albă reprezintă riscul natural pentru acest sat: la ploi abundente, 
apele inundă terenurile agricole din zona de luncă. 
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în afara inundaţiilor, pe teritoriul comunei Chişlaz nu au fost identificate alte 
riscuri naturale şi nu există restricţii în autorizarea construcţiilor, cu excepţia celor 
semnalate la localitatea Mişca. 

 
 
 
2.9 Echipare edilitară 
 

• Gospodăria apelor 
Reţeaua hidrografică a comunei Chişlaz aparţine râului Bracău. Afluenţii 

acestuia provoacă inundaţii în perioada topirii zăpezilor şi a precipitaţiilor 
abundente, fiind necesare amenajări hidrotehnice (decolmatări, rectificări de albii, 
îndiguiri). 

Pe teritoriul comunei lipsesc sistemele centralizate de echipare tehnico-
edilitară privind alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate. 

Necesarul de apă este asigurat, în general, prin puţuri săpate în stratul 
freatic. La Chişlaz, Chiraleu şi Mişca s-au executat foraje pentru asigurarea de apă 
potabilă. 

Eliminarea apelor menajere se rezolvă local, folosindu-se latrine uscate, iar 
apele meteorice se scurg prin rigole deschise şi şanţuri. 

• Alimentarea cu energie electrică 
Alimentarea cu energie electrică se realizează din linia electrică aeriană de 

20 kw, pe stâlpi de beton, cu conductori de oţel aluminiu de 35 mm2. 
Alimentarea se face din posturi de transformare aeriene, având puterea de 

250 kvA si 100 kvA. 

• Alimentarea cu căldură 
încălzirea se rezolvă în sistem local, cu sobe. Pentru localităţile Chişlaz, 

Mişca şi Sînlazăr există deja proiect pentru introducerea gazului metan. 

• Gospodăria comunală 
Cimitirele sunt amplasate în cadrul intravilanului. Ele asigură protecţia 

sanitară impusă de lege. 
Depozitele de gunoi menajer au fost închise conform legii. 
In prezent, există opreraţional serviciul de salubrizare S.C. Salubrizare Chişlaz 

S.R.L care deserveşte comunele Chişlaz, Derna şi Ciuhoi. 
 
 
 
  
 
2.10. Probleme de mediu 
Principalele probleme care stau la baza analizelor referit, la protecţia 

mediului sunt: 
- existenţa zonelor cu riscuri naturale (inundaţii) datorate lipsei 
amenajărilor hidrotehnice, colmatării văilor şi a rigolelor şi şanţurilor 
- starea degradată a drumurilor, lipsa îmbracăminţii asfaltice produce o 
poluare importantă a aerului 
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Comuna Chişlaz se situează la aproximativ 5 km NV fata de situl ROSCI 0220 
Sacuieni si la 15 km N fata de situl ROSCI 0050 Crisul Repede amonte de Oradea. 
Situl ROSPA0067 Lunca Barcaului este situat la 17 km la Vest de comuna Chişlaz. 

 

 
Situarea comunei Chislaz fata de siturile protejate Natura 2000 
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 
3.1. Studii de fundamentare a propunerilor şi reglementărilor cuprinse în 
P.U.G. 

La elaborarea lucrării de faţă s-au preluat date din Planul de Amenajare 
Teritorială a judeţului Bihor şi din studiul referitor la identificarea zonelor cu riscuri 
naturale, elaborate de S.C.'PROIECT BIHOR S.A. 

în cadrul acestor lucrări s-au studiat posibilităţile şi direcţiile de dezvoltare 
urbanistică a localităţilor, posibilităţile de prevenire a riscurilor naturale şi măsurile 
de protecţie ce se impun în aceste zone. 

Conform P.A.T.J. - etapa a lll-a - Strategii şi prognoze de aplicare în zonele 
de şes (unde se încadrează şi comuna Chişlaz) s-a propus: 

- promovarea unor activităţi care să contribuie la potenţarea resurselor 
existente în vederea relansării şi dezvoltării unor activităţi economico-sociale 
(agricultură, mică indus trie, turism etc.) 

- promovarea unei politici funciare care să facă posibilă realizarea unor 
obiective de interes general  

- realizarea unei infrastructuri integrate în sistemul regional şi naţional 
de căi de comunicaţie, telecomunicaţii, reţele tehnico-edilitare etc. 

- utilizarea raţională a teritoriului 
- protecţia şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător 

 
3.2.     Evoluţie posibilă. Priorităţi 

Evoluţia localităţilor este semnalată în PA.T.J. Bihor prin programe pe 
termen mediu şi lung. Evoluţia comunei este legată de amplasamentul ei în zona 
economică Ier-Barcău. Din analiza situaţiei existente rezultă că localitatea îşi va 
menţine funcţia principală agricolă şi de producţie de tipul mică industrie şi prestări 
servicii. 

Priorităţile de intervenţie vizează etapa imediată şi se propun în funcţie de 
nevoile imediate de amenajare şi dezvoltare, ca şi în funcţie de fondurile de care 
dispune Consiliul local. 

În cadrul reglementărilor se propun următoarele: 
- stabilirea intravilanului 
- stabilirea zonelor funcţionale 
- redactarea regulamentului de urbanism al fiecărei localităţi 

Obiectivele de utilitate publică a căror necesitate se impune cu prioritate 
(alimentarea cu apă şi gaz, canalizare, telefonie, modernizări de drumuri, străzi şi 
podeţe, instituţii publice) se pot fundamenta pa bază de P.U.G. aprobat. 

 
3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu 
Comuna Chislaz este relativ bine încadrată în teritoriu în ceea ce priveşte 

reţeaua rutieră, fiind traversată de drumul National DN 19. 
În prezenta documentaţie nu se propun  alte măsuri pe teritoriul comunei 

Chislaz. 
 
3.4. Dezvoltarea activităţilor economice 

Propunerile pentru relansarea economică a localităţilor s-au făcut având în 
vedere resursele, capacităţile existente şi forţa de muncă din teritoriu. Activitatea 



 17 

economică principală rămâne agricultura în gospodăriile particulare. Este necesară 
încurajarea dezvoltării investiţiilor particulare deja existente - cum este societatea 
comercială româno-italiană EMMEDI S.R.L. care se ocupă cu confecţionarea de 
încălţăminte. 

Reţeaua hidrografică a comunei oferă posibilitatea dezvoltării unor 
crescătorii de peşte, aşa cum există deja iniţiativa în localitatea Sînlazăr. Apa 
termală constituie, de asemena, o resursă locală care merită să fie exploatată prin 
amenajarea unor ştranduri sau băi termale. 

Iniţiativele locale privind dezvoltarea unor puncte de atracţie turistică şi de 
recreere, sau chiar culturală (cum este cazul centrului pentru tineret din Mişca al 
bisericii reformate) necesită investiţii viitoare: amenajări adecvate pentru 
posibilitatea de campare sau cazare a turiştilor (în căsuţe de lemn, chiar 
minihoteluri), ca şi posibilităţi de alimentaţie publică (ştrandul din Chişlaz sau cel 
propus în Chiraleu, zona de agrement din Mişca, heleşteul din Sînlazăr etc.) 

Dezvoltarea acestor activităţi constituie o şansă de a absorbi forţa de muncă 
disponibilă din comună şi stabilizarea tineretului din satele componente. 

 
3.5. Evoluţia populaţiei 
 Se estimeaza o usoara crestere demografica  
  
3.6. Organizarea circulaţiei 
 

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor 
de siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor: 

   Categoria drumului      Autostrăzi      Drumuri     Drumuri     Drumuri 
                                        naţionale       judeţene    comunale 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Distanţa de la  
  axul drumului până 
  la marginea                
  exterioară a zonei 
  drumului (m)                         50                22                    20           18  
 

Pentru transportul populaţiei la reşedinţa de judeţ sau localităţile 
învecinate se folosesc cursele auto regulate, atât pentru asigurarea 
navetismului precum şi a transportului ocazional al călătorilor. 

 
Autostrăzi 
Autostrada A3 traversează Chislaz de la  E la V. Aceasta este in curs de 

realizare.  
Pe teritoriul comunei Chislaz nu sunt intrari sau iesiri de pe autostrada. 

Cela mai apropriata intrari/iesiri de autostrada se gaseste la 4 km spre Chiribis  
Perioada de realizare a autostrazii: 
-  Secţiunea 3B, Mihăileşti-Suplacu de Barcău (76 km) : periodă 

realizare 2011-2013 ;  
-  Secţiunea 3C, Suplacu de Barcău-Borş (64 km) : periodă realizare 

2004-2012  . 
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3.7. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

 
Pentru stabilirea noului intravilan al localităţilor comunei Chislaz au fost adoptate o 
serie de criterii care au în vedere următoarele: 

a) Corectarea conturului intravilanului pe baza limitelor de proprietate sau a 
unor limite naturale, precum şi pentru introducerea în intravilan a unor zone construite 
existente.  

b) Extinderi de intravilan, realizate la solicitarea beneficiarului, pentru 
constituirea unor rezerve în vederea amplasării unor zone pentru locuire, de echipare 
edilitara, de unităţi economice şi pentru funcţiuni de turism şi agrement.  

Localitatea Chislaz (resedinta de comuna) 
Se propune constituirea a 2 trupuri de intravilan, după cum urmează: 
Trupul A reprezintă trupul principal de intravilan şi cuprinde vatra localităţii cu 

extinderile adiacente. În cadrul acestui trup se dezvoltă toate categoriile de zone 
funcţionale ale localităţii. Suprafaţa acestuia este de 102,67 ha 

Trupul B reprezintă un teren propus pentru amplasarea unei statii de epurare 
cu suprafata de 0,49 ha 

 
Localitatea Chiraleu 
Se propune constituirea a 3 trupuri de intravilan, după cum urmează: 
Trupul A reprezintă trupul principal de intravilan şi cuprinde vatra localităţii cu 

extinderile adiacente. În cadrul acestui trup se 109,07 ha 
Trupul B reprezintă o ferma zootehnica dezafectata cu suprafata de 9,93 ha. 
Trupul C reprezintă un teren propus pentru amplasarea unei statii de epurare 

cu suprafata de 0,16 ha. 
 
Localitatea Haucesti 
Se propune constituirea a 2 trupuri de intravilan, după cum urmează: 
Trupul A reprezintă trupul principal de intravilan şi cuprinde vatra localităţii cu 

extinderile adiacente. În cadrul acestui trup se dezvoltă toate categoriile de zone 
funcţionale ale localităţii. Suprafaţa acestuia este de 20,35 ha 

Trupul B reprezintă un teren propus pentru amplasarea unei statii de epurare 
cu suprafata de 0,17 ha. 
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Localitatea Misca 
Se propune constituirea a 3 trupuri de intravilan, după cum urmează: 
Trupul A reprezintă trupul principal de intravilan şi cuprinde vatra localităţii cu 

extinderile adiacente. În cadrul acestui trup se dezvoltă toate categoriile de zone 
funcţionale ale localităţii. Suprafaţa acestuia este de 190,14ha 

Trupul B reprezintă o zona de locuire cu suprafata de 1,37 ha. 
Trupul C reprezintă o ferma zootehnica cu suprafata de 1,53 ha. 
 
Localitatea Poclusa de Barcau 
Se propune constituirea unui singur trup de intravilan, după cum urmează: 
Trupul A reprezintă trupul principal de intravilan şi cuprinde vatra localităţii cu 

extinderile adiacente. În cadrul acestui trup se dezvoltă toate categoriile de zone 
funcţionale ale localităţii. Suprafaţa acestuia este de 86,0 ha 

 
Localitatea Sarsig 
Se propune constituirea a 4 trupuri de intravilan, după cum urmează: 
Trupul A reprezintă trupul principal de intravilan şi cuprinde vatra localităţii cu 

extinderile adiacente. În cadrul acestui trup se dezvoltă toate categoriile de zone 
funcţionale ale localităţii. Suprafaţa acestuia este de 87,33 ha 

Trupul B reprezintă o zona de locuire cu suprafata de 0,20 ha.  
Trupul C reprezintă o zona de locuire cu suprafata de 0,24 ha. 
Trupul D reprezintă un teren propus pentru amplasarea unei statii de epurare 

cu suprafata de 0,18 ha. 
 
Localitatea Sintlazar 
Se propune constituirea a 3 trupuri de intravilan, după cum urmează: 
Trupul A reprezintă trupul principal de intravilan şi cuprinde vatra localităţii cu 

extinderile adiacente. În cadrul acestui trup se dezvoltă toate categoriile de zone 
funcţionale ale localităţii. Suprafaţa acestuia este de 102,04 ha 

Trupul B reprezintă o zona de locuire cu suprafata de 0,48 ha.  
Trupul C reprezintă o zona agricola cu suprafata de 4,29 ha. 
 
Modificarea intravilanelor reprezintă faţă de situaţia existentă următoarele 

procente:  
 

LOCALITATE 
Intravilan 
Existent 

Intravilan 
existent 
aprobat 

Intravilan 
propus 

Diferenta 
fata de 
existent 

Diferenta 
fata de 
aprobat 

CHISLAZ 108,25 108,25 102,67 -5,58 -5,58 
CHIRALEU 117,97 108,04 119,16 1,19 11,12 
HAUCESTI 19,46 19,46 20,52 1,06 1,06 
MISCA 140,71 140,71 193,04 52,33 52,33 
POCLUSA DE BARCAU 85,01 85,01 86,00 0,99 0,99 
SARSIG 74,04 74,04 87,94 13,91 13,91 
SANLAZAR 104,91 104,91 106,69 1,78 1,78 

TOTAL 650,35 640,42 716,04 65,69 75,62 
          Suprafete in ha 

Modificările constituie o mărire substanţială faţă de intravilanul existent, avizat 
şi aprobat, în special pentru localitatea Misca, pentru care se prevede o dezvoltare 
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mai ales economică, ce necesită spaţii suplimentare pentru primirea agenţilor 
economici noi.  

Dăm mai jos bilanţurile teritoriale ale suprafeţelor zonelor funcţionale cuprinse 
în intravilanul propus pentru localităţile comunei Chislaz: 

 
Localitatea Chislaz 

EXISTENT PROPUS 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 95,35 88,08 84,26 82,07 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE   0,00   0,00 

UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE   0,00   0,00 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 2,24 2,07 2,13 2,07 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 8,31 7,68 7,86 7,66 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 0,36 0,33 5,26 5,12 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE   0,00 0,49 0,48 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 1,99 1,84 2,67 2,60 
APE   0,00   0,00 
PADURI   0,00   0,00 

TOTAL INTRAVILAN  108,25 100,00 102,67 100,00 
 
 
Localitatea Chiraleu 

EXISTENT PROPUS 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 94,16 79,82 95,14 79,84 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE   0,00   0,00 
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 13,11 11,11 12,71 10,67 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,03 0,87 1,13 0,95 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 6,58 5,58 7,54 6,33 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE   0,00   0,00 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE 0,31 0,26 0,47 0,39 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 2,78 2,36 2,18 1,83 
APE   0,00   0,00 
PADURI   0,00   0,00 
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TOTAL INTRAVILAN  117,97 100,00 119,17 100,00 
 
 
Localitatea Haucesti 

EXISTENT PROPUS 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 17,45 89,67 17,70 86,26 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE   0,00   0,00 
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE   0,00   0,00 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,23 1,18 0,23 1,12 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 1,30 6,68 1,50 7,31 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE   0,00   0,00 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE   0,00 0,17 0,83 

GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 0,48 2,47 0,92 4,48 
APE   0,00   0,00 
PADURI   0,00   0,00 

TOTAL INTRAVILAN  19,46 100,00 20,52 100,00 
 
 
Localitatea Misca 

EXISTENT PROPUS 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 121,18 86,12 164,54 85,24 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 1,64 1,17 0,33 0,17 

UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE   0,00 3,57 1,85 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,23 0,87 1,23 0,64 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 11,69 8,31 12,98 6,72 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 0,13 0,09 4,75 2,46 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE   0,00 0,60 0,31 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 4,84 3,44 5,04 2,61 
APE   0,00   0,00 
PADURI   0,00   0,00 

TOTAL INTRAVILAN  140,71 100,00 193,04 100,00 
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Localitatea Poclusa de Barcau 

EXISTENT PROPUS 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 73,15 86,05 74,34 86,44 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE   0,00   0,00 
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE   0,00   0,00 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,85 1,00 0,75 0,87 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 5,90 6,94 5,92 6,88 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 0,11 0,13 0,20 0,23 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE 0,13 0,15 0,13 0,15 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 2,77 3,26 2,54 2,95 

APE 2,10 2,47 2,12 2,47 
PADURI   0,00   0,00 

TOTAL INTRAVILAN  85,01 100,00 86,00 100,00 
 
Localitatea Sarsig 

EXISTENT PROPUS 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 63,00 85,09 65,35 74,31 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE         
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 0,21 0,28 3,95 4,49 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,57 0,77 0,56 0,64 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 5,96 8,05 6,04 6,87 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE   0,00 7,44 8,46 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE   0,00 0,17 0,19 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 2,90 3,92 3,02 3,43 
APE 1,40 1,89 1,41 1,60 
PADURI   0,00   0,00 

TOTAL INTRAVILAN  74,04 100,00 87,94 100,00 
 
 
Localitatea Sintlazar 
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EXISTENT PROPUS 
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent 
(%) din 

total 
intravilan 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 92,82 88,48 94,94 88,99 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE   0,00   0,00 
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE 4,29 4,09 4,17 3,91 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,55 0,52 0,55 0,52 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT-  
RUTIER 5,61 5,35 5,48 5,14 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE   0,00   0,00 

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE   0,00   0,00 
GOSPOGARIRE COMUNALA, CIMITIRE 1,64 1,56 1,55 1,45 
DESTINATIE SPECIALA   0,00   0,00 
APE   0,00   0,00 

PADURI   0,00   0,00 

TOTAL INTRAVILAN  104,91 100,00 106,69 100,00 
 

 
 
În cadrul zonei de locuit au fost incluse toate terenurile agricole din intravilan, 

unele dintre acestea făcând efectiv parte din parcela construită, iar celelalte ca 
rezervă pentru extinderea zonei de locuit.  
 

3.9. Dezvoltarea echipării edilitare 
Alimentarea  cu apă potabilă 
In prezent toate salete componente ale comunei Chislaz sunt racordate la apa 

potabila in sistem centralizat. 
 

Canalizarea menajeră şi pluvială 
 S-au propus rezerve de teren pentru amplasarea de statii de epurare pentru a 
acoperi toate satele.. 

 
Alimentare cu energie electrica 

Conform NTE 003/004/00, zonele de protectie ale liniilor electrice aeriene sunt 
urmatoarele: 

NTE 003/004/00 Art. 137. 
Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit 

sunturmătoarele: 
•24 m, pentru LEA cu tensiuni < 110 kV;. 
•37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV; 
•55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV; 
•75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV; 
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•81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV 
 
Alimentare cu energie termică  

 Alimentarea  cu energie termică a obiectivelor din zonă se propune  să fie în 
sistem individual, cu sobe de teracotă, fontă sau  tablă amplasate în fiecare încăpere, 
cu foloirea combustibilului solid (lemne, cărbune, etc.) şi gazos (gaz lichid sub 
presiune tip GPL, în rezervoare sau butelii de capacităţi diferite)  sau cu încălzire 
centrală locală, cu cazane pe combustibil solid şi gazos. 
 Gospodărie comunală 

Serviciul de salubrizare este asigurat de S.C. Salubrizare Chişlaz S.R.L. 
 
3.10. Protecţia mediului 
Protecţia solului 
Poluarea solului este determinată de activităţile agricole şi gospodăreşti, în 

special de creşterea animalelor. Măsurile ce se impun vizează colectarea şi 
depozitarea reziduurilor solide şi lichide rezultate din aceste activităţi în condiţii care 
să nu permită pătrunderea lor în sol şi de aici în stratul freatic sau în emisari. 

În acest scop se recomandă colectarea şi depozitarea gunoiului de grajd pe 
platforme betonate, amplasate la distanţele prevăzute de normative faţă de locuinţe şi 
faţă de sursele de apă potabilă. De asemenea, dejecţiile lichide vor fi colectate în 
bazine betonate. Această măsură va fi obligatorie în cazul fermelor cu mai mult de 5 
capete de vită. 

Protecţia aerului 
Se vor asigura distanţele de protecţie pentru locuinţe faţă de unităţile cu 

potenţial poluant, conform normelor în vigoare. Acolo unde există locuinţe mai vechi, 
se vor lua măsuri de realizare a unor plantaţii de protecţie care să obstacoleze 
curenţii de aer dinspre unitatea poluantă şi se va interzice construirea de locuinţe noi.    

De asemenea, odată cu modernizarea străzilor, prin aplicarea îmbrăcăminţii 
asfaltice se va reduce poluarea atmosferică. 

Protecţia apelor 
Pe teritoriul intravilan, în cadrul zonei de protecţie sanitară a raului Barcau, 

respectiv pe o distanţă de 15,00 m de o parte şi de alta a albiei, sunt interzise 
activităţile de construire, depozitare şi de producţie. Este admisă producţia agricolă 
vegetală, dar nu vor fi utilizate îngrăşăminte naturale sau chimice şi produse chimice 
de combatere a dăunătorilor.  

Pentru protecţia apelor de suprafaţă se interzice realizarea de construcţii şi alte 
amenajări, precum şi a lucrărilor agricole pe o distanţă de 10,00 m de o parte şi de 
alta a malurilor pâraielor. În interiorul intravilanului, această zonă va fi plantată cu 
vegetaţie arboricolă specifică.  

De asemenea se instituie zonă de protecţie de 50 m în jurul cimitirelor 
existente. 

 
 Protecţia patrimoniului construit 
 
Monumente istorice conform ordinului nr 2314/2004 clasate in grupa A sau B. 
Crt Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresa Datare 
1 BH-I-s-B-00983 Situl arheologic 

de la Micşa, 
punct "Fântâna 
Sasului” 

sat MIŞCA; 
comuna 
CHIŞLAZ 

“Fântâna 
Sasului” 

 



 25 

2 BH-I-m-B-00983.01 Aşezare sat MIŞCA; 
comuna 
CHIŞLAZ 

“Fântâna 
Sasului” 

sec. VIII - IX 
Epoca 
medieval 
timpurie 

3 BH-I-m-B-00983.02 Aşezare sat MIŞCA; 
comuna 
CHIŞLAZ 

“Fântâna 
Sasului” 

sec.II - IV p. 
Chr. 

4 BH-II-m-B-01176 Biserica romano 
- catolică "Sf. 

Maică a lui Iisus” 

sat MIŞCA; 
comuna 
CHIŞLAZ 

Str. Principală 
130 

1754 

5 BH-II-m-B-01177 Biserica 
reformată 

sat MIŞCA; 
comuna 
CHIŞLAZ 

Str. Principală 
183 

 

sec. XIV 

 
 

3.12. Obiective de utilitate publică 
3.12.1. Proprietatea asupra terenurilor 
Pe teritoriul intravilan al localităţilor comunei Chislaz au fost identificate 

următoarele tipuri de proprietate : 
1) Terenuri aparţinând domeniului public de interes naţional. Acestea sunt 

reprezentate de terenurile aferente autostrăzii si ale drumului naţional . 
2) Terenuri aparţinând domeniului public de interes judeţean. Acestea sunt 

reprezentate de terenul aferent drumului judeţean. 
3) Terenuri aparţinând domeniului public de interes local în administrarea 

Consiliului Local al comunei Chişlaz. Acestea sunt: 
- Suprafaţa străzilor şi a drumului comunal; 
- Terenurile construite cu dotări de interes public: primăria, dispensarul uman şi 

cel veterinar, căminul cultural şi şcolile şi grădiniţele. 
- Terenul de sport. 
- Alte construcţii cuprinse în patrimoniul comunei. 

4)  Terenuri în proprietatea privată a statului în administrarea Consiliului Local 
al comunei Chislaz.  

4) Terenuri în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.  
 

       3.13.2. Lista obiectivelor de utilitate publică propuse 
Obiectivele de utilitate publică necesar a fi realizate în etapa pentru care a fost 

elaborat P.U.G. constituie două categorii principale : 
a) Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri de la 

bugetul central sau local. Acestea sunt : 
- Obiective privind modernizarea şi completarea reţelei stradale şi a drumurilor 

de acces la trupurile independente ale intravilanului propus. 
- Obiective privind asigurarea cu utilităţi a zonei de locuit. Între acestea, 

finalizarea canalizării pe întreg teritoriul comunei pentru rezolvarea căreia este 
necesară amplasarea a două staţii de epurare a apelor uzate.  

- Obiective privind amenajarea de spaţii verzi publice de agrement şi sport. 
b) Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri private.  
Această categorie cuprinde un centru social, diferite dotări comerciale, servicii, 

unităţi productive, etc, pentru amplasarea cărora Consiliul Local  va putea fie să  
aprobe documentaţia tehnică conform prezentului P.U.G., fie să  concesioneze teren 
din patrimoniul propriu. 
       3.13.3. Mişcarea terenurilor 
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Singurele obiective de utilitate publică ce se propun a fi realizate şi care 
implică modificări în structura proprietăţilor sunt staţiile de epurare. 

Realizarea unităţilor economice în zona de extindere a localităţii Chislaz se va 
face prin concesiune.  

Realizarea celorlalte dotări de interes public şi a unităţilor economice propuse 
se va face pe terenuri proprietate particulară, prin vânzare sau schimb. 

Realizarea reţelelor tehnico – edilitare de alimentare cu apă şi canalizare se va 
face fără exproprierea terenurilor ocupate, iar traseul acestora va urma în mare 
măsură traseul drumurilor şi străzilor.  

 
4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE 
O problemă esenţială în dezvoltarea comunei Chişlaz este asigurarea unei 

dezvoltări durabile, respectiv o evoluţie economică în care potenţialul natural şi 
demografic să fie cât mai eficient exploatat.  

  Având în vedere complexitatea problemelor ridicate de dezvoltarea urbanistică 
a localităţii, desfăşurarea în continuare a proiectării reprezintă o serie de studii de 
specialitate, planuri urbanistice zonale, etc. Dintre acestea , cele mai importante sunt: 
  - Realizarea de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice în vederea modernizării 
căilor de circulaţie în interiorul localităţilor. 
  - Elaborarea de planuri urbanistice de zonă şi de detaliu pentru obiectivele 
economice propuse în zonele cu unităţi economice. 
  - Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru soluţionarea 
asigurării tuturor locuinţelor şi obiectivelor cu apă potabilă şi pentru rezolvarea 
colectării şi epurării apelor reziduale. 
  - Elaborarea unor studii complexe în vederea exploatării superioare a 
potenţialului agricol şi realizarea unor proiecte corespunzătoare de îmbunătăţiri 
funciare. 
  - Popularizarea zonei de interes sportiv (pescuit şi vânătoare) şi peisagistic şi 
elaborarea unei strategii de reabilitare a acesteia în scopul atragerii de populaţie şi de 
turişti. 
  - Elaborarea documentaţiei de specialitate în vederea extinderii actualei liste a 
Monumentelor Istorice prin nominalizarea obiectivului menţionat.  
 
 
 
 
 
 
          Intocmit 
         arh. CZIRJÁK J. Levente  


