
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Minuta înâlnirilor sectoriale 
Anexa 1 la Raportul informării și consultării publicului 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

01 
Mediu natural 
# Probleme Soluții posibile  

 Calitatea apelor din pânza freatică nu a 
fost monitorizată. Există riscul ca fosele 
vidanjabile să nu fie etanșe. 

Monitorizarea calității apelor în 
pârâuri adiacente zonelor fără 
canalizare. 

 

 Activitățile antropice pot deranja 
habitatele din ariile protejate. 

Să se solicite punctul de vedere al 
custozilor ariilor natural protejate în 
zonele limitrofe. 

 

 Deșeurile menajere/din construcții de pe 
malurile râurilor și pe terenurile naturale. 

Colectarea deșeurilor din construcții și 
îmbunătățirea monitorizării zonelor în 
care au fost aruncate deșeuri. 

 

 Lipsa vegetației pe malurile apelor. Studierea peisageră și tehnică a 
posibilităților de plantare și plantare în 
consecință. 

 

 

Riscuri naturale 

# Probleme Soluții posibile  

 O cauză ce contribuie la hazard în 
cazul inundațiilor din pârâuri, sunt de 
deșeurile. 

  

 Zona Gurghiului se confruntă cu 
fenomene active de inundație. 

Stabilirea unor măsuri concrete de 
eliminare a riscurilor. 

 

 Posibile scurgeri în a apelor uzate. Obligativitatea racordării la rețeaua de 
canalizare (unde există). 

 



 

 Tulburarea coloniei de prigorii de lângă 
releu. 

Realizarea unui punct de informare 
privind colonia de prigorii, amenajarea 
peisageră minimală a teritoriului 
aferent astfel încât să crească nivelul 
de protecție. 

 

 
 

Riscuri antropice 

# Probleme Soluții posibile  

 Străzi din noile zone rezidențiale nu au 
lățimea suficientă pentru eventualele 
intervenții de stingere a incendiilor sau 
alte intervenții ce implică ISU. Multe 
dintre acestea sunt străzi private. 

Condiționarea construirii doar după 
realizarea infrastructurii conform 
legislației și normelor în vigoare. 
Să se predea domeniului public 
drumurile private, pentru o mai bună 
administrare. 

 

 Intenția de construire a unui obiectiv 
SEVESO pe teritoriul municipiului 
Reghin. 

Reglementarea condițiilor în care 
poate fi construit un obiectiv 
SEVESO. 

 

 Informația indisponibilă public privind 
emisiile și deșeurile industriale. 

Monitorizarea și cartarea emisiilor și a 
deșeurilor industriale. 

 

 
 

Mediu construit, Infrastructură 

# Probleme Soluții posibile  

 Nu există zone special stabilite pentru 
locuințe colective de diferite categorii: 
Locuințe colective cu mai puțin de 4 
nivele, locuințe înșiruite, locuințe 
cuplate. 

Indetificarea și stabilirea zonelor 
pentru diferitele categorii de locuințe 
colective și individuale (individuale cu 
densitate mare, individuale cu 
densitate mică, colective mici, 
colective mari, semicolective). 

 

 Străzile sunt inaccesibile pompierilor în 
noile zone rezidențiale. 

Stabilirea gabaritelor de străzi 
reglementate de lege prin PUG si 
PUZ. 
Urmărirea recepției lucrărilor 
realizate. 
Stabilirea unor măsuri concrete de 
eliminare a riscurilor. 

 

 70% din infrastructura de alimentare cu 
apă potabilă și-a depășit durata de 
utilizare. 

 
Identificarea urgentă a fondurilor 
pentru înlcouirea conductelor de apă 

 



 

 Uzina de apă necesită reabilitare în 
valoare de 25mil. lei. 

potabilă. 
 
Administrația publică locală să adopte 
management de infrastructură prin 
investiția firmelor private. 

 

 O parte a rețelei de apă potabilă a 
străzii Pandurilor-Suseni este 
subdimensionată și este proprietatea 
comunei Suseni. Nu pot fi suportate noi 
racordări. 

 

 Str, Dedradului- este necesară 
redimensionarea conductei începând 
din zona muzeului etnografic până la 
strada Kemeny Janos. 

 

 Este necesară o stație de pompare 
pentru strada Cerbului și Vânătorilor. 

 

 Pe strada Mihai Viteazu, la ieșirea înpre 
Breaza, rețelele de distribuție sunt 
subdimnesionate însă magistrala este 
supradminesioată. Pot fi racordate doar 
încă circa 20-30 de case. 

 

 Rețeau de ape pluviale este de doar 
16km față de cei 100km a rețelei de 
canalizare a apei uzate. 

 

 Lipsa infrastructurii rutiere și edilitare în 
noile zone rezidențiale. 

Stabilirea zonelor prioritate de 
investiție în infrastructură și realizarea 
planificării tehnice și bugetare în 
consecință. 

 

 Lipsa rețelelor subterane pentru curent 
electric și curenți slabi (voce,date, 
cablu). 

Este necesară realizarea unui Sistem 
Geoinformatic (GIS) pentru 
coordonarea mai ușoară a rețelelor. 
 
Găsirea soluțiilor de racordare 
subterană inclusiv până pe 
proprietatea privată, pentru 
durabilitatea și siguranța rețelelor. 

 

 
 
 
 
 
 



 

02 
Patrimoniu 

# Probleme Soluții posibile  

 Sinagoga de pe str. Școlii- Sării nu este 
valorificată la potențialul valorii ei. 

Clasarea ca monument și 
refuncționalizarea pentru una din 
funcțiunile urbane necesare. 

 

 Includerea clădirilor în LMI (Lista 
Monumentelor Istorice) nu este o soluție 
pentru protecția lor. 

Stabilirea unui regulament care să 
trateze în mod special clădiri propusă 
pentru clasare. 

 

 Lipsa de informare asupra obligațiilor 
proprietarilor de clădiri din zona 
protejată sau a proprietarilor de clădiri 
de clasate pe LMI. 

Montarea cel puțin a plăcuțelor cu 
semnul distinct ca clădire clasată pe 
Lista Monumentelor Istorice. 
Derularea programelor de informare 
pentru proprietarii din zonele 
protejate și a clădirlor-monument. 

 

 Intervenții abuzive asupra 
monumentelor sau a clădirilor din 
ansambluri. 

Impozitare diferențiată (mare) a 
clădirilor degradate. 
În cazul în care există deschidere 
pentru realizarea renovărilor 
sistematice ale fațadelor, Asociația 
Arcus este dispusă pentru asisitență 
la proiecte pilot de renovare a 
fațadelor.  
 

 

 Primăria nu a sprijinit proprietarii de 
clădiri de patrimoniu sau aflați în zona 
de protecție. 

Stabilirea unor stimulente pentru 
întreținerea și investiția în clădirile de 
patrimoniu sau în zonele protejate, 
cum ar fi scutirea de impozite. 

 

 Indicatorii urbanistici actuali sunt prea 
restrictivi, permit un Procent de 
Ocupare a Terenului de 65% deși 
clădirile actuale au un POT de 80%. 

Creșterea POT în zona centrală, prin 
Regulamentul Local de Urbanism. 

 

 Lipsesc locurile de parcare în zona 
centrală 

Indetificarea zonelor optime pentru 
parcare, adiacent zonei centrale, 
inclusiv a terenurilor pentru 
construirea clădirilor de parcare 

 



 

multietajate. 

    

 

Instituții de cultură 

# Probleme Soluții posibile  

 Biblioteca municipală necesită: 
-renovare 
-mai mult spațiu 
Clădirea este în litigiu, nu este în 
proprietatea Primăriei Reghin. 
 

Analiza oportunității extinderii sau 
mutării funcțiunii de bibliotecă în urma 
analizei Notei Conceptuale. 
Datorită valorii culturale a clădirii, 
aceasta poate fi inclusă pe lista 
patrimoniului imobil. 

 

 Muzeul etnografic 
-necesită reabilitare 
-lipsește încălzirea în corpul central 
-muzeul ar trebui să țintească un număr 
de vizitatori, în urma căruia să se 
stabilească valoarea de investiție în 
reabilitarea și revitalizarea muzeului. 
-patrimoniul mobil și cel imaterial nu 
este pus suficient în valoare 

Ameliorarea managementului cultural 
prin programe de formare a 
personalului și stabilirea unor planuri 
de acțiune. 

 

 Sunt necesare spații de expunere 
pentru Muzeu Cinegetic, colecția Kohl 
Istvan, muzeu de mineralorgie și muzeu 
de istorie locală. 

Identificarea clădirilor existente sau a 
terenurilor unde poat fi amenajate 
spații de expunere, de exemplu fosta 
sinagogă de pe str. Școlii-Sării 
utilizarea ei ca spațiu pentru proiecții 
și ca spațiu de expunere. 

 

 Casa de cultură George Enescu: 
-lipsesc locurile de parcare pentru 
angajați și vizitatori 
-necesită un lift pentru perosane și 
materiale (decoruri). Momentan se 
accesează prin “trepte infernale”. 
-necesită reabilitarea 
-volumul podului nu este utilizat 

  

 
 



 

03 
Social 
# Probleme Soluții posibile  

 Creșterea numărului vârstnicilor cu 
probleme de sănătate. 

Crearea unor centre respiro si centre 
de zi, specializat pentru vârstnici 
bolnavi.  

 

 Cimitirele au nevoie de extindere Asigurarea terenurilor pentru 
extinderea cimitirelor sau asigurarea 
terenurilor cu destinația de cimitir. 

 

 Lipsa personalului specializat pe 
afecțiuni degenerative. 

Pot fi create parteneriate cu personal 
specializat pentru probleme grave de 
sănătate. 

 

 Accesibilitatea persoanelor cu 
dizabilități către instituții. 

Realizarea unor rampe de acces.  

 Lipsa de centre de îngrijire a vârstnicilor 
(asistență ambulatorie a vârstnicilor). 

Deplasarea personalului calificate pt. 
presoane vârstnice și crearea unui 
centru de îngrijire. 

 

 Mame agresate și “rămase pe drumuri”. Crearea unui centru de adăpostire a 
mamelor agresate. 

 

 Lipsa de sprijin pentru copii care ies din 
centrele de plasament 

Organizarea cursurilor de orientare 
profesională pentru copiii din centrele 
de plasament eventual în parteneriat 
cu firmele din oraș. 
Utilizarea unor clădiri în prezent 
neutilizate (în proprietatea CJ Mureș). 

 

 Creșterea numărului de rromi și 
creșterea nesiguranței în cartierele 
Apalina și  cele industriale. 

Specializări pe programe de 
incluziune. 
Măsuri de îmbunătățire a siguranței 
publice. 

 

 Abandon școlar Analizarea eșecului “after school”.  

 

 



 

Sănătate 

# Probleme Soluții posibile  

 Necesitatea unui spital nou+ centru de 
dializă 

Identificare terenului pentru 
investiție-> acordare facilități-> 
atragere investitori. 

 

 

Educație 

# Probleme Soluții posibile  

 Clădirile școlilor Gimn. de Stat Augustin 
Maior au nevoie de reabilitare. Având în 
vedere că clădirile sunt retrocedate, 
investițiile nu pot fi făcute de Primăria 
Reghin, excepție făcând 
clădirile-monument. 

Modificarea valorii chirirei pentru ca 
proprietarul să poată susține 
reabilitarea. 

 

 Lipsa educației urbane în rândul 
cetățenilor, inexistența spațiilor pentru 
educație interactivă și lipsa sălilor 
festive pentru școli. 

Identificarea unor terenuri sau clădiri 
pentru construirea/ amenajarea unui 
centru de cultură urbană și de 
educație interactivă, care să asigure 
următoarele:- spații multifuncționale 
atractive tinerilor, social pub-sală cu 
jocuri de socializare, mediatecă- sală 
cu bază de date, cărți și bibliotecă 
online, cafenea publică. Scopul 
acestora fiind de culturalizare, 
educație și petrecerea timpului liber în 
mod plăcut și util 

 

 
Sport 

# Probleme Soluții posibile  

 Sala de sport a Gimnaziului de Stat 
Augustin Maior este insufcientă. Școala 
de pe str. Călărași nu beneficiază de 
sală de sport. 

Analiza oportunității extinderii pentru 
sala de sport existentă. 
 

 

 Lipsa sălilor de spot spațioase și a 
amenajărilor pentru terenurile de sport. 

Analiza posibilității dotărilor sportive 
pe terenurile liceelor “Ioan Bojor” și 
“Lucian Blaga”. 

 

 Necesitatea pistelor de biciclete, pe râul 
Mureș + alte trasee prin localitate. Copii 

  



 

ar merge la școală cu bicicleta dacă ar 
avea piste amenajate. 

 Lipsa bazinelor de înot, acoperite.   

 Lipsa pistelor de alergare. Pot fi amenajate la stadionul 
“Avântul”. 

 

 Lipa unui parc urban pentru sporturi 
extreme. 

Analiza posibilității de amenajare la 
“Pădurea Rotundă”. 

 

 Necesitatea întreținerii și modernizării a 
infrastructurii sportive existente. 

  

  Amenajarea spațiului între Canalul 
Morii și râul Mureș ca zonă verde 
pentru sport și agrement. 

 

 Necesitatea reabilitării bazei sportive 
din str. Apalinei. 

  

 Necesitatea unei săli polivalente și a 
unei săli de sport noi. 

  

 Crearea unui parc pentru sport și 
agrement în zona Iernuțeni. 

  

 
 
 
 



 

 
 

04 
Economie, Investiții 
# Probleme Soluții posibile  

 Lipsa terenurilor dedicate pentru micii producători. Stabilirea zonelor pentru 
micii producători 

 

 Este necesară o alternativă pentru traficul greu de pe 
strada Salcâmilor. 

  

 Este necesar un drum de centură care să străbată 
zona “Beng”, ca drum de legătură. 

  

 Ar fi necesară stabilirea unei zone industriale la 
ieșirea înspre Bistrița. 

  

 Suportul topografic și funcțiunile din PUG necesită 
actualizate. 

  

 Nu se beneficiază încă de avantajele transporturilor 
pe calea ferată. 

  

 Este necesară stabilirea unor zone funcționale cu 
reglementări clare. 

  

 Infrastructura necesită o utilizarea mai rațională.   

 Nu există terenuri disponibile pentru  investiție în 
mica producție și locuințe. 

  

 Valorificara zonei Pădurii Rotunde ca zonă pentru 
loisir. 

  

 Fabrica “Grama” este o disfuncționalitate în zona de 
locuit. 

  

 Este necesară prevenirea indundațiilor.   

 

Turism 
nu s-a prezentant nici o unitate turistică invitată 


