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1.2. OBIECTUL P.U.G.  
 

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Noşlac şi a Regulamentul local 

aferent acestuia, corelat cu Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean, ca documentaţie 

tehnică de urbanism având un caracter director, dar şi de reglementare, reprezentând 

principalul instrument de planificare operaţională şi de coordonare a amenajării teritoriului în 

actuala etapă, precum şi dezvoltarea localităţilor componente pe termen scurt şi mediu. 

Folosind ca metodă de lucru analiza multi-criterială a situaţiei existente, Planul 

Urbanistic General scoate în evidenţă disfuncţionalităţile şi priorităţile de intervenţie în 

teritoriu, propunând totodată orientarea politicilor de amenajare a teritoriului în condiţiile 

respectării dreptului de proprietate, promovării interesului public şi dezvoltării durabile a 

comunei Iablaniţa. 

Planul Urbanistic General se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a comunei şi 

se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţilor componente, în 

vederea implementării obiectivelor de utilitate publică necesare. Totodată prin PUG se 

identifică zonele pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri 

urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot face derogări. 

Pe baza acestei orientări strategice Actualizarea Planului Urbanistic General şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent urmăreşte atingerea următoarelor scopuri: 

 implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare ce au fost 

stabilite prin tema de proiectare;

 optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare 

ale regiunii;

 zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi 

activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;

 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;

 stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;

 stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;

 organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 precizarea obiectivelor de utilitate publică şi evidenţierea regimului proprietăţii 
imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor;

Problematica specifică pentru unitatea administrativ teritorială analizată o reprezintă: 

- relaţia între dezvoltare regională şi teritoriul unităţii administrative; 

- potenţialul de dezvoltare economico - socială şi mutaţiile ce pot interveni în categoriile de 

folosinţă a terenurilor. 

 

Obiective: 

 Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică şi 

particulare;

 Stabilirea destinaţiei generale şi a condiţiilor de construibilitate a terenurilor din 

intravilan;

 Îmbunătăţirea calităţii reţelei de drumuri;

 Protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale

 Dezvoltarea echipării edilitare.
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SOLICITARI ALE TEMEI PROGRAM 

Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 4.835 ha şi cuprinde 6 sate: Noşlac - 

reşedinţă de comună; Căptălan, Copand, Stâna de Mureş, Găbud, Valea Ciuciului 

S-a solicitat realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului cu piese desenate la scara: 

1:25.000 sau 1:10.000, cartograme, scheme şi Planurile Urbanistice Generale ale tuturor celor 

3 localităţi la scara 1:5.000, Regulamentul de Urbanism aferent în conformitate cu legislaţiei 

în vigoare la data licitaţiei sau a documentelor ce vor apare ulterior. 

 

PREVEDERI ALE PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE A 

LOCALITĂŢILOR INIŢIAT ŞI APROBAT DE CONSILIUL LOCAL 

În lucrare s-a ţinut cont de toate aprobările date de Consiliul Local Noşlac în ceea ce 

priveşte Certificatele de Urbanism şi autorizaţiile de construcţie eliberate până la data 

executării lucrării. De asemenea, în analizele prospective privind dezvoltarea s-a luat în 

considerare Strategia de dezvoltare 2014 -2020 - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Alba de Jos, din cadrul căreia face parte şi comuna Noşlac, toate PUZ-urile aprobate de către 

Consiliul Local în contextul cererilor investiţionale din cadrul teritoriului administrativ al 

comunei, precum şi toate iniţiativele Consiliului Local până la această dată. 

 

EDITII ANTERIOARE ALE P.U.G., MODIFICĂRI SAU COMPLETARI 

1. Plan Urbanistic General comuna Noşlac, Plan de amenajare a teritoriului comunei 

Noşlac (nr. 41/2001) – elaborat de SC Capitel Proiect SRL Alba Iulia 

 

1.3. SURSE DOCUMENTARE  

DATE STATISTICE 

Datele statistice folosite la elaborarea actualului P.U.G. au fost eliberate în anul 2010 

de către Direcţia Judeţeană de Statistică Alba, Institutul Naţional de Statistică, precum şi: 

 *** Caietele statistice ale comunei Noşlac;

 *** Recensământul populaţiei 2002 si 2011, Direcţia Judeţeana de Statistica Alba

 

SUPORTUL TOPOGRAFIC AL P.U.G. 

Suportul topografic pentru elaborarea actualizării P.U.G. a fost pus la dispoziţia 

proiectantului de către Primăria Noşlac la scara de 1:10.000 şi 1:25.000. 

 

1.4. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII DOCUMENTAŢIEI  

LEGISLAŢIE DE URBANISM 

 Continutul cadru al Documentatiilor de Urbanism;
 Hotărâre nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

 Lege nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare;

 Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50 pe 1991:

 H.G. nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele 

minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

pentru zonele de riscuri naturale;
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 Hotărârea nr. 26/2006 a Consiliului Superioar al Registrului Urbanistilor din 

Romania, pentru aprobarea regulamentului privind dobândirea dreptului de 

semnatură, cu completările ulterioare.

 

LEGISLAŢIA PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI NAŢIONAL 

 Legea 350 pe 2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, actualizată; 

 Lege nr. 363 din 21.09.2006 Secţiunea I Reţele de transport; 

 Lege nr. 171 din 04.11.1997 Secţiunea a II-a Apa, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 5 pe 2000 Secţiunea III Zone protejate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Lege nr. 351 din 06.07.2001 Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Lege nr. 575 din 22.10.2001 Secţiunea a V-a Zone de risc natural; 

 Lege nr. 190 din 26.05.2009 Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice; 

 OUG nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul; 

 

LEGISLAŢIE DE MEDIU 

 Legea 451/2002 de ratificare a Convenţiei Europeane a Peisajului adoptată la Florenţa 

la 20 octombrie 2000, 

 Legea 24/2007 privind privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

zonele urbane; 

 Lege nr. 265 /2006 privind protecţia mediului; 

 Legea nr. 426-2001 privind regimul deşeurilor; 

 Legea 462/2001, privind regimul ariilor naturale protejate; 

 HG  1284/2007 modificat HG 971/2011 privind declararea ariilor de protecţie 

specială avifaunistică; 

 HG nr. 2.151/2004, privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi 

zone; 

 O.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OUG 57/2007 - regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei si faunei salbatice; 

 Ordin MMDD nr. 1964/2007privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 
siturilor de importanţă comunitară ... în România; 

 

LEGISLAŢIA DE PATRIMONIU 

 Legea 157/1997 privind privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului 

arhitectural al Europei; 

 Legea 575/2001 (OG 47/2000) privind protecţia patrimoniului UNESCO; 

 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completată şi modificată; 

 Legea 378/2001 (OG 43/2000 (R) privind protecţia patrimoniului arheologic şi 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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 Ordin MCC nr. 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 

istorice, actualizata şi a Listei monumentelor istorice disparute. 

 

LEGISLAŢIE CONEXĂ 

 Legea nr. 107/1996 (Legea apelor); 

 Legea 347/2004 (Legea muntelui); 

 Codul Civil din 17.07.2009; 

 Legea 46/2008 privind Codul Silvic; 

 legea 251/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare; 

 OMS Nr. 536/1997, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor 

privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 O.G. nr. 43/1997 - republicată, privind regimul juridic al drumurilor 

 

GHIDURI ŞI ALTE DOCUMENTE 

 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic 
General, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului 
nr. 13N din 10.03.1999, indicativ GP038/99; 

 Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, 

reglementare tehnica, indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordin nr.21/N/2000 al 
MLPAT; 

 

1.5. STUDII DE FUNDAMENTARE  
(Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G) 

 

- Strategia de dezvoltare sustenabilă a comunei Noşlac în context european pentru 

perioada 2014 – 2020 → 2030 (aflată în proces de elaborare). 

- Studiu privind evoluţia istorică, arhitecturală şi urbanistică a comunei Noşlac; 

- Studii de mediu 

- Strategia de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos”, 2014 – 2020. 

- Planul de Dezvoltare Locală - GAL Pe Mureş şi pe Târnave, 2010 – 2013. 

- Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul 

hidrografic Mureş 30292 PPPDEI_versiunea a 2_a ANEXE; 

- Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Mureşului, jud. Alba, vol 10- detaliere 

Noşlac, 2013 (SC. MANCOM CENTRU SRL) 

- SC „Proiect Alba” SA - Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau 

tehnologice din judeţul Alba – Teritoriul administrativ al comunei Ighiu, beneficiar 

consiliul Judeţean Alba, 2000. 

- Planul de analiza şi acoperire a riscurilor – judetul Alba, 2011. 

- Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba, realizat de către SC 

Marketscope în 2008. 

- Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru 2014-2020; 

- Analiza socio-economică a Regiunii Centru 2014 - 2020. 
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- D. Protase, Orașele și așezările din mediul rural, în Cap. II – 

Organizarea administrativă, din Istoria Românilor, vol II, 2001, p. 

63. 

Raţiu - Ion Gh. Raţiu, Despre Familia Rațiu de Noșlac (Nagylak) ; 

http://www.primarianoslac.ro/cultura/ratiu-de-noslac.pdf 

Scriban, 1930 - August Sriban, Dicţionaru Limbii româneşti, ediţia I, Iaşi 1930. 

Sălăgean, 2003 - Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII- 

lea, Cluj-Napoca, 2003 

Suciu 2011 - Dumitru Suciu, Soldaţi fără uniformă ai landstrumului românesc și 

tstarea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după războiul 

naţional din 1848-1849, Cluj-Napoca, 2011 

Şirianu, 1904 - Ioan Rusu-Şirianu  -  Românii  din  Statul  Ungar  -  (Statistică,  

etnografie), Arad, 1904. 

Teodorescu- 

Soare 

- I. Teodorescu Soare, Pedologie, Curs ID, Iaşi, 2006 

Vinţeler, 2004 - Onufrie Vinţeler, Monografia comunei Noşlac, Cluj-Napoca, 2004 

* *   * -  Istoria  României.  Transilvania,  Vol  I  şi  II,  Edit.  „George Barițiu”, 

Cluj-Napoca, 1997 

* 
*   * 

Şematismul Veneratului Cler al Arhidiecezei Mitropolitane Greco- 
Catolice de Alba Iulia si Fagaras pe anul 1900 

* 
*   * 

Şematismul Veneratului Cler al Arhidiecezei Mitropolitane Greco- 
Catolice de Alba Iulia si Fagaras pe anul 19011 

* *  * - Transilvania văzută în publicistica istorică maghiară. Momente din 

istoria Transilvaniei apărute în revista Historia, Miercurea Ciuc, 

http://www.primarianoslac.ro/cultura/ratiu-de-noslac.pdf
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  1999, p. 51. 

* * * - Geografia României, vol. 1. Geografia fizică, Bucureşti, 1983. 

* * *  http://ran.cimec.ro/sel.asp; 

* * *  http://mapire.eu/en/ 
  http://commons.wikimedia.org/wiki 
  http://www.medievistica.ro/cetati/cetati/Transilvania/C/Ciuci/Ciuci.ht 

mm 
  http://mapire.staatsarchiv.at/en/ 
  http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo 
  http://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin% 

C4%83 
* * *  www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  
 

2.1. EVOLUTIE  

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNITĂŢII TERITORIAL 

ADMINISTRATIVE 

 

HABITATUL ŞI EVOLUŢIA AŞEZĂRILOR 

În decursul istoriei Valea Mureşului a reprezentat atât o zonă de trecere, intens 

utilzată, prin care diferitele comunităţi umane din câmpie au pătruns în spaţiul intramontan, o 

poartă de acces spre importante resurse naturale cât şi un spaţiu propice pentru stabilirea 

comunităţilor umane. Alături de condiţiile geografice specifice oferite de terasele şi câmpia 

Mureşului, la transformarea zonei în spaţiu habitaţional, un rol major l-a avut calitatea 

mediului natural, exprimată prin: resursele de hrană (posibilitatea cultivării pământului şi 

calitatea acestuia, a creşterii animalelor, vânatul şi pescuitul în apele Mureşului), abundenţa 

materiale de construcţii (lemn, piatră, lut), potenţialul de apărare şi adăpost în caz de pericol, 

în cadrul unor puncte bine apărate natural) cât şi pasivă, prin posibilitatea refugiului în zone 

mai puţin accesibile, pe văile şi pădurile din zonă. 

La aceşti factori s-a adăugat prezenţa sării, atât de necesară în hrana oamenilor şi a 

animalelor, sub formă naturală, ajunsă la suprafaţă sub forma unor aflorimente sau sub forma 

unor izvoare sărate. 

Prezenţa acestor comunităi este ilustrată de multitudinea artefactelor arheologice 

descoperite întâmplător în decursul timpului, precum şi a aşezărilor umane, compacte, puse în 

evidenţă în vatra satelor sau în preajma acestora. Dar lipsa unor cercetări de specialitate mai 

concludente, precum şi lipsa publicării materialului descoperit în cadrul cercetărilor efectuate 

limitează informaţia disponibilă la acest moment. 

 

Descoperiri preistorice 

Cele mai vechi urme de locuire umană semnalate pe teritoriul comunei, fără a se 

cunoaşte locul exact al descoperirii, datează din neolitic şi aparţin culturii Criş. (RepArh AB, 

124/6, p. 131.). O altă descoperire neolitică este semnalată în malul drept al pârâului  

Şumighi, unde o alunecare de teren a evidenţiat existenţa unei aşezări preistorice, 

multistratificate, în care au fost identificate şi materiale ceramice aparţinând culturii Turdaş. 

Către sfârşitul neoliticului dar mai ales în decursul eneoliticului numărul aşezărilor, 

reflectat şi la nivelul materialului arheologic creşte semnificativ. 

Săpăturile sistematice efectuate de către M. Rusu, în punctul „Livada” a evidenţiat existenţa 

unui sit multistratificat, din care prima fază de locuire aparţine culturii Petreşti, faza A-B. Din 

această perioadă provine ceramică pictată bi şi policromă, chirpic, unelte de silex, oase de 

animale şi ace de cupru. 

La cca. 800 m spre sud-est a ieşit la iveală o altă aşezare Petreşti, faza B, un mormânt 

de copil şi mai multe morminte de adulţi. 

Tot culturii Petreşti îi sunt atribuite descoperirea a unor bordeie, gropi şi vetre de foc 

precum şi numerese piese litice şi materiale ceramice, în apropiere de sat, pe malul drept al 

pârâului Şomaghia. 
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Perioada de trecere la epoca bronzului este ilusterată de câteva descoperiri aparţinând 

culturii Coţofeni. O primă aşezare aparţinând culturii amintite este semnalată pe „Dealul 

Ursului”, unde s-au descoperit materiale ceramice şi un fragment de topor din piatră şlefuită. 

Tot acestei perioade îi aparţin materiale ceramice descoperite cu prilejul excavării 

unui şanţ pentru o conductă, în punctul „Pompa de apă”, situat la cca. 3 km vest de sat şi cele 

de la pârâul Şomaghia. Repertoriul arheologic semnalează de asemenea, descoperirea pe 

teritoriul localităţii Căptălan, a unor materiale ceramice şi a două topoare de piatră şlefuită, 

aparţinând culturii Coţofeni, fără a se cunoaşte exact locul de provenienţă. 

Epoca bronzului este evidenţiată prin săpăturile lui I. Mitrofan din punctul Şumughi, 

unde a fost descoperită o aşezare Wietenberg şi un mormânt de incineraţie, aparţinând 

aceleiaşi culturi. 

Descoperirile aparţinând primei epoci a fierului efectuate reconfirmă existenţa unor 

comunităţi umane puternice, aşezate pe terasele Mureşului. Din această perioadă sunt 

semnalate urme de locuire pe teritoriul satului Noşlac, pe o terasă a Mureşului la sud-est de 

punctul „Livada”. Săpăturile sistematice efectuate de către M Rusu au evidenţiat prezenţa 

unui sit hallstattian (Hallstatt A) cu mai multe bordeie, de unde provine un bogat material 

ceramic şi un padantiv de bronz. Tot în zonă, în apropierea cimitirului prefeudal a fost 

identificat un bordei aparţinând culturii Basarabi (Hallstatt C). Alte descoperiri din această 

perioadă sunt semnalate în punctele: „Pompa de apă” (Hallstatt D); Şumughi şi la pârâul 

Şomaghia. 

A doua epocă a fierului este bine reprezentată prin descoperirile de la „Livada”, unde 

peste nivelul Hallstattian s-a descoperit materiale ceramice de factură celtică, lucrate le roată. 

 

Descoperiri de epocă romană 

Din perioada romană sunt semnalate descoperiri la “Şumughi”, unde nivelul 

hallstattian este suprapus de o aşezare dacică de epocă romană (sec. II-III), unde au fost 

descoperit mai multe semibordee, gropi de provizie şi vetre de foc. Alături de obiectele din 

ceramică aici au mai fost descoperite şi câteva obiecte de fier şi de bronz, zgură de metal etc. 

 

Descoperiri de epocă feudală 

Pe terasa Mureşului spre sud-vest de gădina lui Chiorean Ioan, se întinde o aşezare 

din sec. IV-V, suprapusă de un cimitir de înhumaţie, de sec. VI- VII, atribuit grupului militar 

merovingian târziu, având spre margine şi elemente de tip avar. Prezenţa în aşezările din 

această perioadă a gropilor de provizii, utilizate pentru depozitarea grânelor are o tradiţie în 

acest spaţiu, care se întinde pe milenii, fiind documentată inclusiv în sec. XIV-XV (Giurăscu, 

1973). 

Dovezile arheologice epigrafice şi lingvistice atestă continuitatea populaţiei daco- 

romane pe acest teritoriu şi după retragerea Aureliană, urmele acestei culturi materiale se 

regăsesc în numeroase zone ale daciei romane, între care şi la Noşlac. Aceste descoperiri 

confirmă totodată dăinuirea în masă compactă a populaţiei dacice în convieţuire cu colonişti 

romani, la începutul sec al III-lea. (Ist. Rom. Transilvania, vol II, cap. II, p. 285). 

 

În urma reevaluării ulterioare a materialelor din necropola de sec VI-VII de la Noşlac 

s-au descoperit un număr de 7 monede romane. Monedele au fost descoperite întâmplător 

alături de alte arefacte provenite din aceia-şi necropolă (vârfuri de săgeţi, lame de sabie, 

vârfuri de suliţă) în depozitele Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei de la Cluj- 

Napoca. Analizate în contextual inventarului funerar, autorii emit ipoteza că ele au aparţinut 

unor războinici, jucând mai degrabă rol de symbol al unui statut social decât unul economic. 

Atrage atenţia prezenţa a trei monede de argint, alături de inventarul funerar superior 
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desacoperit în mormântul 102, care confirmă, în limbajul metalelor, statutul superior al 

deţinătorului. Provenienţa lor poate fi legată de existenţa necropolei romane de sec. II-III de 

la Şumughi (Găzdac, Cosma, 2012). 

 

La Noşlac a fost descoperită o necropolă creştină, din a doua jumătate a sec. VI şi 

începutul sec. VIII, unde numărul estimat se ridică la 800-1000 de morminte, amplasate în 

şiruri, pe o suprafaţă de 300 x 80 m, Cimitirul cercetat parţial dezvăluie un inventar deosebit 

de bogat (Istoria Transilvaniei, 1997, cap. 3 p. 233). Aici au fost descoperite, pe lângă 

schelete întregi de cai îngropati separat, cu piesele de harnaşament specifice (scăriţe, zăbale, 

aplici, catarame) decorate cu simbolul crucii. Aceste morminte sunt atribuite triburilor 

cuturgurilor şi unogundurilor, proaspăt creştinaţi, ştiut fiind faptul că avari îngropau alturi de 

defunct ca oferandă numai creaniul şi picioarele cailor. Inventarul funerar era format din  

săbii cu vârf uşor curbat, săgeţi cu trei muchii, pumnal cu inel la capătul mânerului, vase 

piriforme, care atestă prezenţa unor călăreţi nomazi de origine nord pontică, probabil turcică. 

Pumnalele de tip scramasax, un inel şi un ac de păr ornamentat în stil animalier atestă de 

asemenea prezenţa unor populaţii de origine germanică – gepizii. De asemenea, prezenţa a 

numeroase produse de factură romană târzie, sau bizantine timpurii descoperite în unele 

dintre morminte sunt atribuite cu precădere populaţiei romanice, locale, fără a putea exclude 

componenta gepidică. (Istoria Transilvaniei, 1997, cap. 3 p. 233 şi 243). 

Cimitirul menţionat este suprapus parţial de o aşezare de sec. VIII-IX, în cadrul 

căreia, pe lângă inventarul arheologic obişnuit a fost identificată ceramică bizantină de 

import. Unii specialişti apreciază că aşezările rurale şi cimitirele situate în preajma ocnelor de 

sare, precum cea de la Noşlac, aparţin lucrătorilor de la ocnele de sare de la Uioara. Prezenţa 

lor şi starea materială a defuncţilor înmormântaţi aici reprezentând un argument al procesului 

de specializare în cadrul îndeletnicirilor de valorificare a acestor minerale (Olteanu, 1979, p. 

239 şi nt. 54). 

În timpul săpăturilor efectuate de Mircea Rusu în 1963-1964 la situl „Pompa de apă”, 

au fost cercetate şi un număr de 18 morminte de înhumaţie (copii şi adulţi), de sec X-XII. În 

inventarul acestora au apărut diverse obiecte de podoabă, precum cercei, inele din argint şi 

bronz (Dragotă, 2006, p. 144). 

În decursul anului 2006, un colectiv de specialişti de la Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia şi Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, au efectuat cercetări de suprafaţă pe 

teritorul comunei Noşlac, prilej cu care au fost identificate mai multe situri arheologice 

1. La Mănăstire. În punctual “Mănăstire” a fost identificat un deposit de bronzuri, 

deranjat parţial de lucrările agricole, din care s-au recuperate 150 de piese întregi şi 

fragmentare, încadrate seriei Cincu-Suseni, din hallstattul timpuriu (Hallstatt A1). Depozitul 

de bronzuri amintit cuprindea artefacte în mare parte fragmentare: seceri, diferite tipuri de 

pandantive, fierăstău, sule, cuţite, pumnale, turte, lingouri, diferite tipuri de topoare, celturi, 

ace, verigi, adaosuri de prelucrare, alte piese nedeterminate şi un pandantiv din argint (?). 

Punctul amintit este situat la intrarea în localitate, la cca. 150 de m de Pompa de Apă, pe 

prima terasă a Mureşului şi malul drept al Văii Şumughi. 

2. În zona fostei Pompe de Apă, situată pe a doua terasă a Mureşului, la 3 km V de 

comuna Noşlac în preajma drumului de sub „Hăgău”a fost reidentificată necropola cercetată 

parţial de M. Rusu. În preajma necropolei din sec. VI-VII, investigate de Mircea Rusu, s-a 

identificat un sit arheologic cu urme din neolitic, epoca bronzului şi sec. IV-VI. 

3. La 1,5 km de Noşlac, pe partea dreaptă a DJ 107 G, s-a identificat un nou sit 

arheologic, de unde au fost recuperate materiale aparţinând neoliticului, eneoliticului şi epocii 

bronzului. 
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(Sursa:  Noşlac,  com.  Noşlac,  jud.  Alba,  Punct La Mănăstire în Cronica cercetărilor 

arheologice din România – campania 2006, Bucureşti, 2007, p. 234. 

 

Descoperiri monetare 

În localitatea Căptălan este menţionată descoperirea unei monede dacice. Tot de aici 

sunt semnalate şi descoperiri monetare romane; 

Din cimitirul situat la vest de sat provine o monedă romană de la Elagabal (218-222 

e.n.). descoperirea unui număr de 7 monede romane în cimitirul de sec. VI-VII de la Noşlac 

este pusă pe seama provenienţei lor de la cimiturul roman de la Şunughi (Ibidem). 

 

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI ŞI 

LOCALITĂŢILOR, REPERE ÎN EVOLUŢIA LOR SPAŢIALĂ. 

 

2.1.2.1. Aşezare spaţială 

Comuna Noşlac este aşzată în bazinul mijlociu al râului Mureş pe malul stâng al 

acestuia, la confluenţa dintre culuarul Mureşului şi Lunca Arieşului. Faţă de centrele urbane 

importante ale regiunii, Noşlacul se găseşte la 6 km de Ocna Mureşului şi la distanţe relativ 

egale faţă de Aiud (27 km) şi Turda (33 km). 

Deşi în prezent nu este situată pe nici una dintre culuarele de transport ale regiunii, 

până la începutul epocii moderne, pe teritoriul comunei, prin localitatea Stâna de Mureş 

(Ciuci) trecea drumul de ţară care lega Sibiul de Turda, prin Blaj şi drumul spre Târgu Mureş, 

ce urca pe malul stâng al râului. Astăzi satele comunei sunt legate la reţelele de transport auto 

şi feroviare ale zonei prin DJ 107 G, şi DJ 107 D în punctele Unirea şi Luduş. 

Geografic şi morfologic, Noşlacul este situat la contactul dintre Podişul Târnavei şi 

lunca râului Mureş, într-o microdepresiune, dominată de înălţimile dealurilor Târnavei Mici 

şi străbătută de câteva cursuri torenţiale. 

 

2.1.2.2. Schimbări ale vetrei şi evoluţia urbanistică a localităţilor în timp 

Vechimea aşezărilor din această zonă este confirmată de prezenţa a nenumărate 

decoperiri arheologice efectuate în hotarul satului. Toate acestea confirmă o continuitate de 

locuire aproape neîntreruptă încă din neolitic. Interesul major pentru acest spaţiu au fost dat 

de prezenţa resursurselor de sare în zonă şi a izvoarelor sărate. În condiţiile în care sarea a 

jucat un rol major în evoluţia umanităţii, fiind un aliment indispensabil în hrana oamenilor şi 

a animalelor, motiv pentru care a fost căutată şi comercializată pe distanţe foarte mari încă 

din preistorie. 

Perioada post-romană este ilustrată prin prezenţa a trei situri arheologice cunoscute, 

care acoperă, cu mici intermitenţe, aproape în totalitate primul mileniu 

Odată cu apariţia informaţiilor documentare despre zonă, este menţionată existenţa a 

trei aşezări/sate, care unele se mai păstrează până astăzi doar prin microtoponime. Este cazul 

moşiilor Sumugiteluk (Şumughi) şi Cib (Cheby), amintite documentar în anii 1288 şi 1293. 

Fără a se cunoaşte cauza sau momentul dispariţiei lor, se constată că cele două aşezări nu vor 

mai fi amintite în secolele următoare. Deşi nu au fost făcute cercetări arheologice, pe locurile 

respective în decursul timpului au ieşit la suprafaţă mai multe mărturii arheologice (Vinţeler, 

2004, pp. 33-35). 

Mult mai târziu, la momentul când spectrul nesfârşitelor războaie şi conflicte interne 

sau stins, iar medicina modernă a reuşit să stăpânească unele boli edemice, deschizând alte 

perspective modului de viaţă local, populaţia aşezărilor de pe teritoriul actualei comune au 

crescut, vechile sate extizându-şi vatra şi formând aşezări noi. Aşa este cazul satelor Valea 

Căptălanului, în prezent cartier al satului cu acela-şi nume şi Valea Ciuciului, situat la sud de 
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aşezarea mamă Ciuci (Stâna de Mureş). Sunt aşezări tinere, care au apărut în a doua parte a 

sec. al XIX-lea. 

În analiza evoluţiei urbanistice al actualelor aşezări pornim de la premisa că evoluţia 

aşezărilor s-a făcut pe vetrele actuale, fapt confirmat de materialele arheologice şi structurilor 

arhitecturale aparţinând primelor secole din mileniul II. Cele mai importante date privind 

evoluţia vetrei şi cea urbanistică ne sunt oferite de materialele cartografice care fac referire la 

zonă. În cadrul acestora rolul preponderent pentru sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea îl joacă 

ridicările militare habsburgice, cunoscute sub munele de „hărţile iosefine” (după împăratul 

împăratului Iosif al II-lea ), realizate între anii 1769-1773 şi „hărţile franciskiene” (de la 

împăratul Francisc I al Austriei) efectuate între anii 1806-1869. 

Pentru o mai riguroasă analizăvom face o trecere în revistă a evoluţiei istorice, urbanistice şi 

a populaţiei fiecărei aşezări. 

 

Mărturii cartografice şi urbanistice 

~1770 (1769-1772)- “Ridicarea Josefină” 

Harta, formată din fila 140, reprezintă cea mai veche reprezentare grafică, disponibilă 

a formei şi structurii vetrelor actualelor localităţi componente ale comunei Noşlac. Din 

analiza acesteia se poate constata că ele reprezintă nucleul central al aşezărilor, în jurul cărora 

s-a structurat intravilanul pe parcursul sec. XIX şi XX. Hărţile ilustrează prezenţa sau absenţa 

unor dotări edilitare de bază precum drumuri de acces, piaţa centrală, lăcaşe de cult, instalaţii 

munologice (mori de apă). 

Potrivit acestor hărţi în a 

doua parte a sec. XVIII pe 

teritoriul actual al comunei 

existau: 

Infrastructura de transport 

era formată din magistralele 

principale care traversau zona: 

respectiv: 

 Drumul Sibiu – Turda sau 

Land Strafse von nach 
Thorda; 

 Drumul Mureşului – sau 

Land Strafse von nach Maros – Vasarhelly 

 Drumul Turda – Mediaş sau Land Strafse von nach Mediaş- 

Toate aceste drumuri se intersectau pe actualul teritoriu al comunei Noşlac. Dermul 

Sibiului cobora pe Valea Şumughiului (pe actualul traseu al DC 250), întâlnind drumul ce 

urca pe malul stâng al Mureşului spre satul Ciuci (Stâna de Mureş). În Noşlac din acest drum 

se desprindea un alt drum care trecând peste Coasta Someş şi Dealu Herii se îndrepta spre 

Fărău, către Mediaş. 

După ce străbătea satele Căptălan şi Copand drumul Muresului trecea pe malul opus 

al Mureşului în satul Ciuci, după care traseul său se bifurca în două părţi. O parte continua 

spre târgu Mureş (Land Strafse von nach Maros – Vasarhelly), alta spre Turda ( Land Strafse 

von nach Thorda). Trecerea se realiza din piaţa satului pe o stradă ce cobora la “bacul” cu 

care se făcea trecerea pe malul opus. Asemenea treceri existau între satele Căptălan şi Gura 

Arieşului (Vajda Szek) şi între Noşlac şi Lunca Mureşului. 

Trebuie remarcat faptul că la acea dată exista un sistem foarte bun de legătură între 

satele de pe cele două maluri ale Mureşului, prin utilizatrea bacurilor, asemenea poduri 
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plutitoare legau satele Noşlac cu Lunca Mureşului şi Copandul cu Gura Arieşului. De 

asemenea, între actualele localităţi Vama Seacă şi Noşlac, la confluenţa văii Şumughiului cu 

pârâul Pleşii se găsea un han, pentru odihna călătorilor şi schimbul cailor de poştă (Wirthshau 

von Isponlaka). 

Între utilităţile sociale de care dispuneau aşezările Noşlac şi Căptălan se găseau şi cele 

două mori de pe Valea Şumughi, situate în amonte de pod. O moară era situată pe malul drept 

al Mureşului în dreptul satului Ciuci, moară utizlizată de către locuitorii satelor Copand şi 

Ciuci. 

 

Viaţa spirituală a comunităţilor locale, formate din parohii de religie reformată, greco- 

catolică şi ortodoxă era susţinută de lăcaşurile de cult existente la acel moment, unele dintre 

ele existente până astăzi. Subiectul va fi abordat mai jos pentru fiecare localitate în parte. 

Între alte observaţii legate de informaţiile oferite de foaia de hartă 140 din colecţia 

hărţilor militare iosefine pentru Transilvania mai menţionăm numele mare de toponime 

româneşti, prezenţa unei infrastructuri de acces spre zonele economice, foarte bogată, 

existenţa podurilor de trecere peste principalele cursuri de apă, precum şi suprafeţele 

importante acoperite cu vegetaţie forestieră şi a terenurilor cultivate cu viţă de vie . 

 

“A doua ridicare topografică Zweite oder Franziszeische Landesaufnahme ” 1806- 
1869 (Sursa: http://mapire.staatsarchiv.at/en/). 

Materialul cartografic 

evidenţiază în primul rând 

dezvoltarea intravilanului 

localităţilor actualei comune 

Nojlac în perioada de sfârşit al 

sec.  XVIII şi  prima parte a   sec. 

XIX. La o analiză sumară se 

constată o importantă extindere a 

vetrei satelor, datorită creşterii 

numărului de gospodării, cât şi 

îndesirea acestora în cadrul 

intravilanelor. De asemenea, apar 

primele    gospodării    pe   Valea 

Căptălanuilui, care vor prefigura viitrul cătun sau parte din sat cum este el astăzi. 

Infrastructura de transport existentă, după câte se poate vedea, se conservă în bună 

măsură pe vechile amplasamente, 

dar este mult mai sumar redată. 

Exemplificăm atât prin lipsa 

amenajărilor de trecere a 

Mureşului (bac sau pod), cât şi 

prin cea al altor cursuri de apă. 

 

Hărţile Regatului 

Maghiar (Hungarian Kingdom) 

1869-1887 (scara 1:25.000) 

Acest material cartografic 

vine să evidenţieze structura 

urbanisticpă a aşezărilor în 

perioada respectivă, fiind o 

http://mapire.staatsarchiv.at/en/)
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oglindă fidelă a evoluţiei vetrei localităţii, faţă de sec. al XVIII-lea, precum şi tendinţele de 

dezvoltare ulterioare. 

În aceste hărţi apar pentru prima dată germenii viitoarelor cătune/sate; Valea 

Căptălanului, inclusă astăzi satului Căptălan şi Valea Ciuciului, datorat extinderi  (roirii) 

vetrei iniţiale a satului Ciuci (Stâna de Mureş) în afara vetrei iniţiale. 

 

Generalkarte von Mitteleuropa - 1910 - Pe fila 42-46 realizată la sfârşitul sec. XIX 

şi  începutul  sec.  XX  este  prezentată  situaţia  localităţilor la începutul acestui secol. 

Hărţile sunt realizată la o scară mult mai mare, de 1 : 200.000, cea ce le scade mult 

din precizia redăriilor. Importanţa acestora este dată de evidenţierea situaţiei existente la 

începutul sec. XX. Sursa: http://lazarus.elte.hu/hun/didkonyv/topo 
 

  NOŞLAC  

Alte denumiri: (u. Marosnagylac, g. Grosshaus). 

Evoluţia toponimului 

1288 - Noglak (János) 
1293 - Naglok; (János) 

1301 - Noyglak; (János) 

1331  - Noglok (Andreas f. Kyliani nob. de Noglok) (János) 

1332 - Noglok. ( Jacobus sacerdos de Noglok.) (János) 

1587 - Nagylak, (János) 

1696 - Nagylak(János) 

1733 - Noslák(János) 

1808 - Nagylak (János) 

1861 - Nagylak (János) 

1888 - Marosújvári (János) 

1913 - Marosnagylak (János) 

1909/19 - Noslac, (János) 

Onufrie Viţeler în monografia dedicată comunei Noşlac exprimă părerea căacest 

toponim este mult mai vechi decât vechimea actualei aşezări, arătând că împrejurul actualei 

vetre a satului, inclusiv în sat au fost descoperite multe vestigii şi urme de locuire care 

ilustrează o locuire anterioară a zonei, de către populaţii diferite, în diferite timpuri istorice. 

Ţinând seama de aceste considerente autorul subliniază că numele aşezării nu poate veni de la 

maghiarul Nogylak, a cărei formă a alternat în decursul timpului de la “g” la “ş”. De aceia 

caută originea toponimului în radicalul indoeuropean nŏgh, cu sensuri multiple (cremene, gol, 

dezvelit etc., radical regăsit în multe din limbile europene actuale, el parvenid prin filieră 

slavă. Prin introducerea în ecuaţie şi a celei de-a doua părţi a numelui “loc” şi “lac” se poate 

accepta sensul numelui de “loc pietros”, “loc gol”, sens regăsit în existenţa toponimului 

„Dealu sterp”, aflat în împrejurimi, fără a minimaliza o posibilă filieră prin “log”, cu 

sensurile de vâlcea, râpă, vale etc., de asemenea regăsit în numeroase limbi slave. 

 

Localizare 

Satul este aşezat pe una din terasele joase de pe malul stâng al Mureşului, la câţiva 

kilometri aval de oraşul Ocna Mureş, în apropiere de vărsarea Văii Şumughiului (Fărăului) în 

Mureş. Satul este foarte apropiat de un alt sat al comunei, apărut mai târziu pe harta istoriei 

locale, satul Căptălan, de care îl desaparte doar un torent de versant. 

http://lazarus.elte.hu/hun/didkonyv/topo
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REPERE ISTORICE 

 

1288 – 24 septe. Într-un document al capitlului de Alba Iulia se menţionează că 

Petru fiul lui Ştefan, a zălogit moşia Noşlac (Noglok), situată lângă 

Mureş, împreună cu moşiile Cheby şi Sumugitaluk, aflate în apropiere, 

(astăzi dispărute) magistrului Kyrilian, arhidiacon de Thylegd, pentru suma 

de 40 de mărci de argint. (DIR, vol. II (1251- 1300), 1952, doc. 342. p. 302. 

1293 - 28 ianuarie. Printr-un act al cancelariei capitlulare de la Alba Iulia se arată că 

numitul Ştefan care a zălogit moşia Noşlac şi cele aparţinătoare de aceasta, magistrului 

Kyrilian nu s-au prezentat la sorocul stabilit pentru a înapoia suma datorată şi a-şi 

recupera moşia, situaţie în care aceasta va trece în proprietatea magistrului (DIR, vol. II 

(1251-1300), 1953, doc. 440, p. 396). 

1298 – Este amintit documentar satul Noşlac ca plătitor de dâjmă bisericească „decimas 

de Nagylak” (Burnichioiu, 2012). 

Potrivit documentelor tot acum (1298) Micu (Mikud), banul Gilăului, 

Lonei şi Feneşului Săsesc aflat în conflict cu saşi din zonă a fost strămutat la 13 

ianuare la Nagylak, pe pământul de pe malul stâng al Mureşului, la gura de 

vărsare al Arieşului. (v. Raţiu) 

1301 – Canonicul Kilian, donează jumătatea apuseană a satului, împreună cu biserica, 

fratelui său Andrei, iar partea răsăriteană capitlului de Alba, care la acel moment deţinea şi 

moşia învecinată Copand (Burnichioiu, 2012). 

1303 – Este amintită Ana, fica lui Mokou de Ciuci 

1308 – În actul de hotărnicire a părţilor de moşie donate de către canonicul Kilian, 

fratelui său şi capitlului este reamintită existenţa unui lăcaş de cult în satul Noşlac 

(Burnichioiu, 2012). 

1332 – Adunarea nobiliară de la Deva, din 16 mai, convocată de către voievodul 

Transilvaniei Thomas Szechenyi, îl recunoaşte pe Indrei (Andrei) ca nobil, 

având în stăpânire moşia Noşlac ( Nagylak) (v. Raţiu). 

1364 – 9 martie. Regele Ludovioc al Ungariei cere capitlului de Alba Iulia să-l pună pe 

Ioan, fiul lui Ilba secui din scaunul Arieşului, cu familia lui în stăpânirea moşiei Noşlac, 

conform înscrisului pe care acesta îl deţine, ca moştenitor testamentar a lui Mihail, fiul 

lui Iacob din Noşlac, pentru 7 părţi din moşia acestia, în temeiul înrudirii dintre cei doi. 

Prin testamentul mai sus pomenit Margareta, fica lui Andrei, fratele bun a lui Kylian, îi 

revine a opta parte din moşie. Cu acest prilej este menţionată existenţa unui altar 

închinat Fecioarei în biserica din Noşlac (Burnichioiu, 2012). 

Actul prin care Ioan fiul lui Ilba cere să fie pus în proprietate a fost 

eliberat de către Dionişie, voievodul Transilvaniei, pe baza mărturiei sub jurământ a 

nobililor megieşi. Potrivit acestuia moşia Noşlac a fost obţinută de către magistrul Kylian 

prin cumpărare, jumătate din ea fiind lăsată prin testament bisericii catolice de la Alba 

Iulia iar celaltă jumătate fratelui său Andrei. În momentul cereri de punere în posesie moşia 

era ocupată prin forţă de către Petru vicevoievodul Transilvaniei (DIR, vol. XII (1361- 

1365), 1985, doc. 246, p. 231-233). 

1387 – În Dieta convocată la Turda de către Sigismund de Luxemburg, (rege al Ungariei 

din anul 1387 și împărat al Germaniei din anul 1411), cere nobilimii Transilvănene să se 

mobilizeze şi să participe la înăbuşirea revoltei declanşată de către croaţii şi sârbii din 

regat. În bătălie s-a distins și Toma din Nagylak (Noșlac), nepotul lui Andrei, care ulterior 

pleacă împreună cu oamenii săi („banderiul”) la cruciadă sub stindardul secuilor din Scaunul 

Arieşului (v. Raţiu). 
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1394 – După înfrângerea rezistenţei sârbo-croate şi reântoarcerea din campanie, regele 

Sigismund de Luxemburg i-a recompensat pe cei care s-au distins în luptă, printre care 

şi pe Toma de Noşlac, pentru bravură în luptele din  regiunea locuită de „ratz/rácz (croați). Ca 

o recunoaştere a bravurii sale vecinii săi i-au atribuit porecla de “Racz”, de la care s-a format 

numele de familie familie, Rácz de Nagylak, (apoi Ratz, Raț, Rațiu). (v. Raţiu). 

1493 – Enea Silviu Picoolliminii, vitorul papă Pius al II-lea (1458-1464) în 

Cosographia sa, tipărită la Nürnberg în1493, capitolul XIV – Despre 

Transilvania, aminteşte Noşlacul, numindu-l orăşel, alături de alte localităţi din 

Podişul Transilvaniei. (Picolliminii în Călători ...1968, p 491). 

1508 – Doamna Csávási Erdő îşi revendică în faţa instanţei nobiliare, dreptul de proprietate 

pentru ea şi fiul ei Melsior, asupra pătrimii cuvenite din moşia Noşlac (Nagylak). 

Cererea se repetă 6 ani mai târziu, dovedind faptul că nici la acea dată nobila doamnă nu 

intrase în posesia moşiei (Entz, Erd. épít. a 14-16. sz., p. 377.). 

În anii 1508 şi 1514, în Noşlac erau pomenite o casă şi o curte, însă  nu 

ştim care le-au fost stăpânii (Burnichioiu, 2012 apud Entz, Erd. épít. a 14-16. sz., p. 377). 

1545 – Într-o scrisoare a lui Ioan Honter adresată lui Sebastian Munster la 1545, referitoare 

la Chorographiei Transilvaniei a lui Reicherstroffer toponimul Noşlac este scris 

Nadghlak (Nagglak), în Călători străini despre Ţările Române, vol I, Bucureşti 1968, 

(volum îngrijit de Maria Hoşban), p. 225 şi 491. 

1559 – Potivit unei inscripţii din 1559, situată pe latura sudică a bisericii, sub un 

ceas solar, copiată şi publicată de Orbán B., atunci se încheie o etapă de reconstruire a 

bisericii ultima realizată de către catolici. 

1578 – Petru Rácz, descendent al lui Toma Rácz de Nagylak este înobilat la Viena de 

către împăratul Rudolf al II-lea cu titlul de Rácz I, pentru merite militare și diplomatice (v. 

Raţiu). 

1596 – Biserica ortodoxă din lemn de la Noşlac are un clopot din anul 1596, datorat lui 

Sebesi Adam (Cumpărat de Sebesi Adam), după cum menţionează inscripţia de pe el 

(Vinţeler, 266). 

1625 – 25 mai, Ștefan Rácz, descendent al familiei Racz de Nagylak, este reînnobilat de 

către principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen (v. Raţiu). 

1653 – În contextul luptelor politice din Transilvania de la mijlocul sec. al XII-lea, lui 

Vasile Rácz de Noşlac îi este retrasă diploma nobiliară de către principele Gheorghe 

Rákóczi II, şi confiscate pământurile. Acesta se stabileşte la Teiuş împreună cu cei doi fii 

majori ai săi, care intră în serviciul principelui. Familia Rácz, stabilită deja la Turda, este 

reînnobilată la 1680 de către Mihai Apafi I (v. Raţiu). 

1739 – S-a înfiinţat parohia românească, fiind amintită existenţa a 300 de suflete 

în sat (Vinţeler, 266). 

1783 – A fost ridicată biserica Sf. Arhangheli de către membri parohiei greco- 

catolice din Noşlac (Vinţeler, 265). 

1784 – Flăcările răscoalei lui Horea nu au cuprins si această zonă, deoarece încă 

din a doua jumătate a lunuii noiembrie nobilimea din comitatele vecine 

Apusenilor s-a organizat în miliţii şi au pus străji în aşezările de pe malul 

stâng al Mureşului, la Aiud, Cisteiul de Mureş, Noşlac, Decea, Cuci, Iernut, 

instituind astfel zone tampon şi limitând foarte mult posibilităţile de 

extindere ale răscoalei (Edroiu, Teodor, 1984, p. 168). 

1803 – La această dată, înscrisă deasupra intrării din pridvor, biserica a suferit 

renovări şi extinderi. Acum a fost extins pronaosul, s-a ridicat clopotniţa şi pridvorul. 

(Vinţeler, 265, Şemantismul.. 1911). 

1822 – A fost zugrăvită biserica de către pictorul Ban Vasile din Feisa (Vinţeler, 
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265). 

1848 – Într-o mărturie a protopopului Ştefan Moldovan se arată că în satele Noşlac şi 

Căptălan casele românilor erau arse în timp ce ale maghiarilor au fost prădate de cosângenii 

lor. În cursul evenimetelor tragice din anii 1848- 1849 la Noşlac şi-au pierdut viaţa 19 

etnici români, 3 fiind grav răniţi, rămânând 14 văduve şi 69 de copii orfani (Popovici, 

2012). 

1904 – Este menţionată şcoala (Şemantismul.. 1911). 

1912 – Este ridicată actuala casă parohială din cărămidă 

1930 – Biserica de lemn este acoperită cu ţiglă şi este adăugată scara acoperită de pe faţada 

vestică. 

 

Evoluţia istorică a populaţiei 

Cele mai vechi date privind populaţia provin din recensămintele realizate în decursul 

sec. al XVIII-lea de către administraţia austriacă sau de către capii bisericilor româneşti. 

Limitele acestora este dată de faptul că privesc în primul rând populaţia românească, aservită. 

* * * 

1733 – 60 capi de familie români; 

1739 – Prima menţiune a parohiei româneşti cu 300 de suflete (Vinţeler, 2004). 

1760-62 – În Statistica românilor ardeleni de la 1860-1862, dr. Virgil Ciobanul   arată în vol 

al III-lea al Institutului de Istorie Naţională (1924-1925), că în satul Noşlac  situaţia 

populaţiei româneşti era următoarea (Ciobanu 1925): 

- 1 preot unit la 11 familii (cca. 55 persoane) de credincioşi greco-catolici; cu biserică. 

- 2 preoţi la 80 de familii (cca. 400 persoane) greco-orientale (ortodoxe); fără biserică. 

1767 – Date publicate mai recent
*
 arată că în Noşlac erau înregistrate 69 de familii 

româneşti, cu 168 de persoane, din care 181 uniţi şi 87 neuniţi (ortodocşi) 

1900 – Total locuitori – 1129, din care: 708 români (2 ort. + 706+2 gr-ct); 418 

maghiari; 2 germani. Din totalul populaţiei de 1129 locuitori, 232 erau ştiutori de 

carte (Şirianu, 1904, p. 21). 

1911 - Populaţia Noşlacului 

(Marosnagylak) era formată din 745 

de credincioşi  greco-catolici,        4 

romano-catolici, 315 calvini şi 6 

israeliţi (Şemantismul.. 

1911). 

Având la dispoziţie 

recensămintele şi alte documente 

statistice maghiare din a doua parte 

a sec. al XIX-lea şi prima parte a 

sec. XX, cercetătorul maghiar 

Varga E. Árpád a realizat un 

important studiu de statistică istorică, care cuprinde si Transilvania, disponibil pe internet la: 

www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf Acestă sursă, corborate cu recensămintele 

populaţiei judeţului Alba în anii 1991-2011, permite o analiză a evoluţiei demografice 

înregistrată de satele comunei Noşlac, între anii 1850-2011. 

Datele prezentate dezvăluie o creştere continua a populaţiei la nivelul comunei, până 

la mijlocul sec. XX, cu un recul în 1920, pricinuit de evenimentele militare şi politice de după 

Primul Război Mondial. Vârful de creştere se înregistrează în 1956, când populaţia comunei 
 

* 
D. Dumitrean et al. 2009 

NOŞLAC 

Anul Tota
l 

Populaţie după 
naţionalitate 

Populaţie după religie 

  R M G Evr
. 

Ro
m 

Alţ
ii 

Ort. Gr.
C 

Ro.C Ref. Evan Unit
. 

Is Ba
pt 

Pen
t 

Alţ
ii 

1850 742 51
1 

216 5  20   53
7 

13 192       

1869 916        61
2 

17 267  5 15    

1880 904 51
5 

306 1   82 1 59
0 

26 269  12 6    

1890 104
8 

61
7 

373 2   56  67
1 

18 340  1 16   2 

1900 112
9 

70
8 

418 2   1 2 70
8 

21 368 1 10 19    

1910 111
5 

77
2 

343     41 73
3 

21 310  2 8    

1920 106
2 

70
6 

347   9  30 75
3 

31 347  2 7 34   

1930 120
4 

81
0 

385  7 39            

1941 122
4 

85
1 

328    45           

1966 118
9 

86
6 

310   13            

1977 112
0 

83
0 

286   4            

1992 884 67
5 

203   6  624 24 9 187  1  36  3 

2002 918 74
0 

172   6  696   149 11 2  41 5  

2011 716 54
9 

134   33            

Sursa: www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf; Recensământ 2011 

 

http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf%3B
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atinge 3855 locuitori, după care evoluţia demografică capătă un trend descrescător, atingând 

un minim în 2011, cu 1588 locuitori. Această evoluţie se regăseşte într-o oarecare măsură la 

nivelul fiecărui sat, după cum se poate observa în tabelele ataşate 
 

 

  CĂPTĂLAN  

Alte denumiri: u. Maroskáptalan 

Evoluţia toponimului 
1451 - Káptalani 

1587 - Kaptalan. (János, Suciu) 

1733 - Kaptalan (Suciu) 

1760-1762 - Maros-Káptalan 

1769-1773 - Kaptalan (János) 

1839 - Capitulum (Suciu) 

1850 - Káptalan, Keptelanu (Suciu) 
1854 - Maros Káptalan, Căptălan (Suciu). 

Asupra originii acestui toponim se regăsesc două variante; una dintre ele fiind şi cea 

mai comună, leagă numele satului de prezenţa unei plante cu numele de „Captalan” (Petasites 

ofiicinalis), plantă erbacee cu frunze mari şi late şi flori purpurii, cunoscută în popor şi sub 

numele de „smântânică” sau „cucuruz”. 

A doua variantă, leagată de însăşi evoluţia istorică a aşezării, ar proveni din maghiarul 

káptalan, cu sensul de „capitulum”, „capitlu”, ca o aluzie la satul capitlului, ştiind că moşia 

cu acest nume a intrat în stăpânirea capitlului bisericii Sf. Mihail de la Alba Iulia, încă de la 

sfârşitul sec. al XIII-lea. 

Istoricul Ileana burnichioiu este de părere că actuala aţezare Căptălan a fost întemeiată 

pe locul numit “Ivánkatelke” atestat în anul 1285, ca extensie a moşiei Copand, aflată în 

posesia magistrului Emeric. Acesta donează moşia Copand împreună cu pământul numit 

capitlului Biserici catolice de la Alba Iulia. 

 

Localizare 

Satul este aşezat pe malul stâng al Mureşului, la nord-est de Noşlac, sat de care îl 

desparte doar un pârâu, cunoscut în trecut sub mumele de Valea Morii (Vallye Mori, pe 

hărţile iosefine, 1770). Iniţial vatra satului era situată pe un promtoriu sub formă de ic, ce 

intra în lunca râului Mureş, fiind înconjurat parţial de acesta pe trei părţi. 

 

Repere istorice 

1451 – Nadasi Mihai primeşte de la voievodul Transilvaniei, Iancu de Hunedoara moşia 

Kaptalan. Este prima menţiune istorică a satului, disponibilă în prezent. (Nagfalw Nádasi 

Mihály adományából káptalani birtok; ezt most Hunyadi János kormányzó elfoglalta) 

1826-1827 – A fost ridicată biserica satului Căptălanul de Mureş, cu hramul Sf. 

Ioan Gură de Aur, în locul vechii biserici din nuiele, lipite cu lut (Vinţeler. 267). 

1848-1849 – Evenimentele revoluţionare din aceşti ani au provocat mai multe    victime    şi 

în satul Căptălan. În cursul acestor evenimente şi-au pierdut viaţa 6 localnici, români, 

ucişi de gărzile maghiare din Scaunul Arieşului (Popovici, 2012). 

1932 – Vechea biserică, construită în 1832 este demolată şi se construieşte 

actuala biserică de zid, între ani 1927-1937 (Vinţeler. 266). 

 
 

Evoluţia istorică a populaţiei 
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1760-62 – În Statistica de la 1860-1862, pentru satul Căptălan era următoarea 

(Ciobanu 1925): 

- 1 preot unit la 1 familii (cca. 5 persoane) de credincioşi greco-catolici; fără biserică. 

- 2 preoţi la 57 de familii (cca. 260 persoane) greco-orientale (ortodoxe); cu biserică. 

1767 – La această dată populaţia româneasacă forma 36 familii cu 154 suflete, din care 34 

uniţi (greco-catolici) şi 120 neuniţi 

(ortodocşi). 

1900 – Total locuitori - 552; din 

care 467 români (3 ort. + 464+6 gr- 

ct); 80 

maghiari. Din totalul 

populaţiei de 552 locuitori, 

68 erau ştiutori de carte 

(Şirianu, 1904). 

Evoluţia populaţiei 

localităţii Căptălan, după Varga E. 

Árpád este următoarea: 

 
 

  COPAND  

Alte denumiri: u. Maroskoppand 

Evoluţia toponimului 

1285 - villa Coppan, Cupan (János, Suciu) 

1286 - terra Coppanteluke (János, Suciu) 

1288 - Coppan (János) 

1291 - villa Cuppan (János, Suciu) 

1296 - Koppán (János) 

1301 - Koppan(János, Suciu) 

1336 - Kappan (János, Suciu) 

1338 – Kopan (Suciu) 

1440 - Koppan (János) 

1476 - Coppan; (János) 

1500 - Koppan 

1507 - Coppan. Koppáni (János) 

1519 - Koppan (János, Suciu) 

1587 - Koppan. (János) 

1733 - Koppand (János, Suciu) 

1750 - Kopand. (János) 

1769-1773 - Maros Koppand (Harta Iosefină, fila 140) 

1808 - Koppánd (János); 

1850 - Kopandu (Suciu); 

1854 - Maros Koppánd, Copand (Suciu) 

1888 - Kopanda zis şi Marosújvári 

1909/19 - Copandu-de-Murăş (János) 

Dintre satele comunei Noşlac cea mai mare vechime o are satul Copandu, atestat 

documerntar sub numele villa Coppan şi Cuppan, la 1285. După O. Vinţeler, denumirea 

satului este de origine slavă, derivând din verbul “kopat” cu sensul de “a săpa”. 

 

Localizarea 

Anu
l 

Tota
l 

Populaţie după 
naţionalitate 

Populaţie după religie 

  R M G Evr
. 

Rom Alţ
ii 

Ort. Gr.
C 

Ro.
C 
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. 

Eva
n 

Unit. Is Ba
pt 

Pen
t 

Alţ
ii 

185
0 

449 42
1 

20   8   42
9 

12 8       

186
9 

       5 43
7 

6 24       

188
0 

419 35
9 

34 1   2
5 

7 37
3 

1 31  3 4    

189
0 

433 39
1 

35    7  39
8 

5 29  1     

190
0 

552 46
7 

80    5 3 47
0 

9 66  2 2    

191
0 

597 51
5 

82     3 51
2 

6 60  8 8    

192
0 

567 53
5 

32               

193
0 

678 62
3 

54   1  2 61
7 

5 46  6  2   

194
1 

764 71
0 

41 1   1
2 

          

196
6 

717 66
8 

46 2  1            

197
7 

589 52
1 

60 1  7            

199
2 

396 35
1 

42 1  2  345 2  41    8   

200
2 

378 29
0 

42 1  45  329   37     8  

201
1 

297 25
3 

36 1  7            

Sursa: www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf; Recensământ 2011 

 

http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf%3B
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Satul este situate pe o terasă pe malul stâng al Mureşului, sub Dealul Viile 

Copandului, între satele Ciuci, la nord-est şi Căptălan la sud-vest. Terasa, cu o înălţime de 

cca. 10-12 m faţă de râu, intră ca un ic în luncă, fiind delimitat pe trei părţi de albiile fosile 

ale acestuia. 

 

Repere istorice 

Primul proprietar cunoscut al moşiei Copand a fost magistrul Emeric din familia 

Mykud, care a primit moşia ca danie din partea regelui Bela al IV-lea pentru slujbă 

credincioasă. Dania este confirmate ulterior de regii Ştefan şi Ladislau. (DIR, vol. XII (1361- 

1365), 1985, doc. 308, p. 270-271). 

*   * * 

1266 – La 1266 este menţionată existenţa unei pescării aflată în apropierea satului 

Copand, de lângă Luduş (D.I.R.T., v. XIII, vol II, p. 270). 

Cum cea mai apropiată localitate cu acest nume de Luduş este satul 

Copand, comuna Noşlac, apreciem că despre el este vorba. 

1268-70 – Satul Coppan (Copand)  împreună  cu  Iwnkateleke  (dispărut),  primite  ca  

donaţie de la regele Bela IV pentru serviciu credincios, sunt reconfirmate  de către 

tânărul rege Stefan fiul lui Bela al IV-lea magistrului Emeric. (Sălăgean, 2003, p. 145). 

1285, Printr-un act de danie magistrul Emeric, donează satul Copand (Coppan) situat lângă 

Mureş, împreună cu pământul numit Iwankateleke, aşezat 

lângă acelaşi hotar, o moară, un iaz de peşte, împreună cu toate folosinţele 

sale, capitlului bisericii din Alba Transilvaniei. 

1286 – 19 martie. Ioan, fiul magistrului Emeric, confirmă dania făcută de tatăl său, cu 

învoirea fratelui său banul Mykud, către biserica Sf. Mighail din Transilvania. (DIR, vol. II 

(1251-1300), 1953 DIR, vol. II (1251-1300), 1953, doc. 315, p. 279). 

1288 – Este reamintit documentar banul Mikud de Copand (Coppan) (János); 

1291 – 8 mai. Este reamintit pământul numit Iwankateleke, aflat lângă Copand, în 

contextul unei dispute, soluţionată în adunarea nobililor de către 

vicecoievodul Ladislau al transilvaniei, între Nicolae fiul lui Mokou (Mykud) 

şi Luca pe de o parte şi capitlul bisericii Alba Transilvaniei pe de alta. 

Disputa se încheie prin împăcarea părţilor, pămâtul amintit rămânând 

capitlului pe mai departe. (DIR, vol. II (1251-1300), 1953, doc. 406, p. 

372). 

1296 – Este amintit nobilul Nicolae, fiul lui Moku, stăpânul moşiei Copand (János). 

1299 – Se hotărnicea moşia capitlului de Alba, nunită Copand, situată lângă Noşlac şi 

înconjurată de alte posesiuni nobiliare (Burnichioiu, 2012); 

1363 – 11 febr. Este amintit Ioan fiul lui Mihail din Copand, ca om de încredere al 

vicevoievodului Petru al Transilvaniei într-un proces de repunere în posesie  a unei 

părţi din moşia Berchiş către Andrei, fiul lui Ştefan de Pethlend. (DIR, vol. II (1251- 

1300), 1953, doc. 4154, p. 127-128). 

1366 – 31 decembrie. Este amintit Ioan, fiul lui Mihail de Copand şi Iacob de Copand ca 

oameni de încredere ai vicevoievodului Petru al Transilvaniei, într-un litigiu dintre fii 

magistrului Gheorghe de Ceanu şi Petru fiul lui Iacob  de  Grind,  pentru  2200  de  oi.  . 

(DIR, vol. XIII (1366-1370), 1953, doc. 176, p. 295). 

Tot în acel an Capitlul bisericii catolice de la Alba  Iulia  primeşte  de  la 

regele  Ungariei, Carol Robert dreptul de a aşeza noi colonişti pe câteva dintre 

moşiile sale, între care este menţionat şi Copandul, se bucurau de o 

serie de scutiri (Burnichioiu, 2012); 
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1374 – dec. 14. În cadrul întâlnirilor de la conventul mănăstirii Cluj-Mănăştiur, Ladislau, 

vicevoievodul Transilvaniei propune ca la stabilirea hotarelor dintre moşiile Gârbova şi 

Aiud cu moşia Trascău să participe din partea nobililor de Trascău, alături de alţi 

trimişi de încredere şi Nicolae, fiul lui Pavel de Copand. (DIR C, vol 14 (1371-1375), 

doc. 365, p. 514). 

1440 - Koppan (Koppan-i László és András tiltja a Szilvásiakat és Túriakat Coppan-i 

birtokrészük elfoglalásától) (János) 

1476 - (plebanus de Coppan; Koppan-i Horváth György ama 14 és fél  arany  Ft  

biztosítékául, amelyben az erdélyi  vikárius  elıtti  perükben  fogott  bírák  

segítségével kiegyeztek, zálogként átadja Lırinc pap volt Koppan-i plébánosnak 

Koppan-on a Rakattyás nevő erdıt és nyolc jobbágytelkét,  melyeken  Aszalós  Demeter, 

Nagy Fábián, Réz Lırinc, Lúcia Domokos, Pozsáros Pál, Aszalós Demeter, Testes Pál és 

Makrai Demeter lakik) 

1578 – Este anul consemnat pe o lespede funerară aflată în biserica reformată din 

localitate (Burnichioiu, 2012);. 

1607 – Orbán B. în lucrarea sa Ţara secuilor aminteşte menţionarea moşiei 

Copand la acea dată.(Kenyértelen Koppánt (Orbán: Székelyföld. V. 68.) 

említenek). 

1622 – O placă funerară găsită de către Orbán în podul bisericii aparţinea soţiei 

lui Elisei Somlyai, stăpânul moşiei Copand, care este înmormântată în 

biserica satului (Burnichioiu, 2012); 

1762 – An înscris pe un potir al bisericii protestante din localitate. (Templomát a reneszánsz 

idején új Atják. Középkori katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek, a 

templommal együtt. Maroscsúcsnak lesz filiája, ill. társegyháza, bár közben volt anyaegyház 

is; 1762-tAl református papjai is ismeretesek. (Forrás: L éstyán  F  erenc  - Megszentel t  

köve k) 

 

1815 – S-a înfiinţat parohia greco-catolică din Copandul de Murăş (Maroskoppánd) 

(Şemantismul.. 1911). 

1839 – Este înfiinţată şcola (Şemantismul.. 1911). 

1848 – În cursul evenimentelor din 1848 şi-a pierdut viaţa Pop Iosif din Copand, ucis  de 

către de către oficialii Comitatului Albei de Jos la Uioara şi aruncat în Mureş (Popovici, 

2012). 

1856 – A fost ridicată biserica Sf. Arhangheli (Biserica de lemn a fost adusă şi aşezată pe 

actualul amplasament) (Şemantismul.. 1911).. 

 

Evoluţia istorică a 

populaţiei 

1760-62 – În Statistica de la 1860- 

1862, în Copand situaţia populaţiei 

româneşti 

era următoarea (Ciobanu 

1925): 

- 1 preot unit la 1 familii 

(cca. 55 persoane) de 

credincioşi greco-catolici; 

cu biserică. 

- 39 familii (cca. 195 persoane) greco-orientale (ortodoxe); fără preot, dar cu biserică. 

Anul Tota
l 

Populaţie după 
naţionalitate 

Populaţie după religie 

  R M G Ev
r. 

Ro
m 

Alţ
ii 

Ort. Gr.
C 

Ro.
C 

Ref
. 

Eva
n 

Unit
. 

Is Bap
t 
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t 

Alţ
ii 

1850 381 23
1 

141   9   24
0 

 141       

1869 445       7 23
1 

 199   9    

1880 348 15
8 

176 1   1
3 

4 26
3 

 173   8    

1890 375 16
1 

208    6 12 16
1 

1 192   9    

1900 417 19
2 

217 1   7  20
2 

1 200   14    

1910 368 18
1 

177    1
0 

1 18
7 

2 171   7    

1920 356 18
1 

170   5            

1930 364 17
5 

189      17
5 

8 181       

1941 407 21
3 

194               

1966 349 18
7 

162               

1977 293 15
3 

140               

1992 324 12
3 

111     12
4 

  107      3 

2002 197 11
4 

83     10
0 

  81     9  

2011 151 84 67               
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1767 – În Copand erau înregistraţi 31 de familii româneşti, cu 116 suflete, din care 6 uniţi 

şi 110 neuniţi. 

1900 – Total locuitori - 417, din care: 192 români (0 ort. + 192+10 gr-ct); 217 

maghiari; 1 germani. Din totalul populaţiei de 417 locuitori, 97 erau ştiutori de carte 

(Şirianu, 1904). 

1911 – populaţia Copandului de Mureş cuprindea 188 de credincioşi romano- catolici, 

207 calvini (?) şi 7 israeliţi (Şemantismul.. 1911). 

Evoluţia populaţiei localităţii Copand (Ciuci), după Varga E. Árpád este următoarea: 
 

  GĂBUD  

Alte denumiri: u. Gábod 

Evoluţia toponimului 
1458 - Gabud (János, Suciu) 

1461 - Gabud; Gabath (Suciu, János) 

1631 - Gabod (Suciu) 

1769-1773 - Kapud (János) 

1808 - Kapud (János) 

1850 - Gepudu (Suciu) 

1854 - Gabud, Găpud (Suciu) 

1861 - Gabud (János) 

1888 - Gebudu (Marosújvári) (János) 

1913 - Gábod (János) 
1909/19 - Găbud, Gabud (János) 

Toate încercările filologilor de a descifra originea denumirii acestei aşezări, au rămas 

pe mai departe o enigmă. Cu toate acestea, Dicţionarul Ortoepic Român, propune pentru 

Găbud un fonetism ucrainean. 

Aşezarea este menţionată documentar pentru prima dată în 1458 sub forma „Gabud”, ulterior 

şi „Gabod” sau Găbud. La o simplă privire se remarcă varietatea toponimelor legate de acest 

nume. Dacă forma „Gepudu” şi „Valea Gebud”, utilizate la mijlocul sec. al XIX-lea poate 

duce cu gândul la numele unor triburi migratoare germanice „gepizi”, o mare varietate de alte 

forme amintite documentar în decursul timpului nu au nimic cu aceştia, după cum se arată şi 

într-o lucrare maghiară apărută recent la budapeste, unde sunt amintite alte cinci toponime 

care includ forma Găbud. 

 

Localizare 

Satul Găbud este situat aproape de culmea Dealurilor Târnavei Mici, pe cursul 

superior al unei mici văi ce coboară dinspre acestă culme spre nod, către Mureş. 

Administrativ, Găbudul este situat la punctual de întânire a limitelor a trei judeţe: Alba, Cluj 

şi Mureş. Cu toate că este situat doar la câţiva kilometric de valea Mureşului, prin aşezare şi 

poziţia pe care o are este mai greu de reperat din câmpie, fapt ce l-a scutit deseori de 

incursiuni păgâne. 

 

Repere istorice 

1458 – Ccsesztvei Iacob de Găbud dă jumătate din moşie fiului său Csesztvei Miske, 

încă din timpul vieţii (Csesztvei Jakab Gabwd felét élete végéig átadja Csesztvei Miske 

fiainak) (János). 

1461 – Este amintită văduva lui  Mócsi Balázs, Dorotty de Găbud, în contextul  efectuării 

unor plăţi (Mócsi Balázs özvegye: Szentmiklósi Dorottyának Gabath-ból hitbért és 

jegyajándékot fizettek) (János). 
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1846 – Este menţionată şcoala din Găbud (Şemantismul.. 1911). 

1849 – În cursul evenimentelor din anul 1848 şi-au pierdut viaţa Rad Ilisie şi Popa Ioan 

(Popovici, 2012). 

1874 – S-a înfiinţat parohia Găbudului sub patronajul Sf. Nicolae (Şemantismul.. 1911). 

 

Evoluţia istorică a populaţiei 

1760-62 – În Statistica de la 1860-1862, în satul Găbud situaţia populaţiei româneşti era 

următoarea (Ciobanu 1925): 

- 2 preot unit la 14 familii (cca. 70 persoane) de credincioşi greco-catolici; cu biserică. 

- 60 familii (cca. 300 

persoane) greco-orientale 

(ortodoxe); fără preot, fără 

biserică. 

1767 – La Găbud erau înregistrate 

54 de familii cu 463 de suflete, din 

care 63 uniţi şi 400 neuniţi. 

1900   –   Total   locuitori,   739, din 

care: 704 români (339 ort. + 

365+13 gr-ct); 16 maghiari; 6 

germani; alte naţionalităţi 3. Din 

totalul  populaţiei  de  739 locuitori, 

119 erau ştiutori de carte (Şirianu, 1904). 

1911 – Populaţia Găbudului era formată din 312 credincioşi greco-catolici; 1 romano-catolic; 

443 greco-ortodocşii şi 4 calvini (Şemantismul.. 1911). 

Evoluţia populaţiei localităţii Găbud, după Varga E. Árpád este prezentată mai sus: 
 

  STÂNA DE MUREŞ  

Alte denumiri: r. Ciuciu; u. Csúcs, Maroscsúcs. 

Evoluţia toponimului 
1296 - Csúcsi 

1299 - Chuch(János) 

1303 - Csúcsi (János) 

1305 - Martini de Chuch (János) 

1311 - Chuch (János) 

1329 - Beke de Chuthy (János) 

1334 - Petrus sacerdos de Chuch (János, Suciu) 

1440 - Chwch-i Miklós és fe: Dengelegi Margit (János) 

1458 - Chwch-i Kulcsár Miklós (János) 

1501 - Csúcsi, satul Ciuciu (Zuczusch), 

1521 - Csúcsi 

1532 - Csúcsi 

1534 - Csúcsi 

1587-1589 - Czywezy (János, Suciu) 

1631 - Csucs 

1760–2 - Csutsch (János) 

1769-1773 - Csúcs (János) 

1850 - Csucsu (Suciu) 

1864 - Csúcs, Ciuciu (Suciu) 
1964 - Stâna de Mureş (Suciu). 

Anul Tota
l 

Populaţie după 
naţionalitate 

Populaţie după religie 

  R M G Evr
. 
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m 

Alţ
ii 

Ort. Gr.
C 

Ro.
C 

Ref. Eva
n 
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. 

Is Bap
t 
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t 

Alţ
ii 

1850 561 54
2 

   10 9 354 19
8 

9        

1869 600       343 24
6 

7    4    

1880 587 53
5 

3    4
9 

587 32
3 

7    4    

1890 665 64
2 

17 2   4 356 29
2 

 8   4   5 

1900 739 70
4 

16 3   1
3 

339 37
8 

10 4  2 6    

1910 716 68
7 

10    1
9 

398 30
1 

10 5  2     

1920 688 68
8 

               

1930 707 69
2 

6   9  379 32
3 

 5       

1941 769 76
9 

               

1966 706 70
6 

               

1977 503 50
3 

               

1992 335 33
4 

1     324 2      4  4 

2002 271 22
5 

2   44  261         10 

2011 232 18
8 

   44            

Sursa: www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf; Recensământ 2011 

 

http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf%3B
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Actualul toponim „Stâna de Mureş” a fost introdus din motive administrative şi 

politice la începutul perioadei comuniste, ca o aluzie la o veche ocupaţie românească 

practicată în preajma râului Mureş. Desigur, cresterea animalelor şi în special al oilor, este o 

ocupaţie tradiţională pentru multe comunităţi româneşti, dar nu în preajma marilor cursuri de 

apă, unde culturile cerealiere au dominat viaţa locuitorilor. În cea ce priveşte populaţia nu 

trebuie uitat că elementul românesc a reprezentat tot timpul o majoritate etnică în zonă, chiar 

dacă au existat şi sate în care elemental maghiar sau săsesc a fost la un anumit moment 

dominant. Din aceste considerente nu credem că schimbarea denumiri a fost una potrivită. 

După cum se poate constata din datele de mai sus în decursul timpului toponimul a 

fost scris în diferite forme, fără a-i altera însă fonetismul. O formă al acestuia a fost atestat 

Sub forma Čuč (Ciuci) acest nume a fost atestat în 1222-1228, la un păstor valah, de unde se 

poate constata utilizarea lui ca antroponim la populaţiile dacoromână şi aromână. Toate 

aceste date ilustrează valoarea sa istorică şi identitară, care nu justifică cu nimic schimbarea 

sa într-un alt apelativ românesc, dar fără nici o legătură cu zona. 

După Nicolae Drăganu, Ciuci este pluralul românescului ciucă (ciuc, cioacă), întâlnit 

şi în maghiară sub forma csuka. Toponimul atestat încă din 1152 este un substantiv propăriu, 

cu sensuri multiple, precum cauka (ciocălău) în secuime; tsuke (bulgăre) în albaneză; ori pisc, 

vârf de munte etc., în mediu românesc
1
. 

După Şt. Paşca, Ciuci este ceva mic şi mototolit, cu aluzie la o anumită poziţie 

anatomică, de a sta ghemuit şi cu genunchii îndoiţi
2
 

 

Localizare 

Aşa cum il descrie un reputat învăţat şi călător pe meleagurile transilvane, E. 

Picoolliminii, la sfârşitul sec. al XVI-lea, satul Ciuci (Stâna de Mureş) este situat pe malul 

opus locului de confluenţă dintre Râul Mureş şi Arieş (Râul Arieş se varsă în râul Mureş în 

dreptul unei reşedinţe nobiliare şi a unui sat numit Ciuci). Întradevăr, până aproape de 

timpurile moderne când întreaga infrastructură de transport de pe Valea Mureşului a fost 

restructurată, satul Ciuci a fost un punct important de staţie, pe drumurile Transilvaniei 

feudale şi premoderne. Aici se întâlnea Drumul Sibiului, care traversând Podişul Secaşelor, 

cobora la Blaj pentru ca după câţiva kilometri pe Târnava Mică să urce dealurile situate la 

nord de acestea, coborând la Mureş în dreptul localităţii Ciuci, unde întâlnea drumul Târgu 

Mureşuluiu, şi traversa Mureşul spre Turda şi Cluj. 

Din aceste considerente importanţa sa ca punct de staţie şi loc de popas şi odihnă pentru elita 

nobiliară devine mai evidentă. 

 

Repere istorice 

1299 - Este amintit documentar nobilul Nicolae de Ciuci  şi  fiul  său  Moku  zis 

Copăneanu. (Nicolai filii Mokou Chuch nominata Koppán) (Vistai A. János). 

1303 -  Nobilul Moku, fiul lui Nicolae din Csúcsi, revine în amintirea documentelor în 

contextul unui schimb de moşii cu ruda sa Kylian secuiul. (Vistai A. János). 

1305 – Apare documentar numele lui Martin de Ciuci/Chuch, fiul lui Petru, care a vândul 

treimea sa de moşie (Vistai A. János) 

1334 – În cadul listelor de plata a dâjmei papale este amintit Petru, parohul bisericii 

din Ciuci (Petrus sacerdos de Chuch) (Vistai A. János) 
 

 

1 
N. Drăganu, Românii ... pp. 57-58 

2 
Şt. Paşca, Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului, 1936, p. 357 
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1363 – Mateiu, fiul lui Iacob de Ciuciu, este scos în afara legii de către juzii şi adunarea 

nobiliară, pierde partea de moşie deţinută, acesta fiind confiscată în favoarea  lui Petru, 

vicevoievodul Transilvaniei. Mama lui Mateiu, cu ajutorul ficelor sale Ecaterina şi Clara, 

răscumpără moşia fiului său cu 12 mărci şi jumătate, de la vicevoievod. 

1366 – Moşia Ciuciu este în centru unei dispute legate de proprietate. Moartea lui  Mateiu 

fără a avea urmaşi îl îndreptăţeşte pe una din rudele sale după tată, Bakou să o revendice. În 

adunarea nobililor ţinută la Turda sub patronajul lui Dionisie, voievodul Transilvaniei, 

nobilul Bakou de ciucui îşi exprimă disponibilitatea de a o despăgubi pe văduvă  pentru  

suma cheltuită, pentru a intra în posesia moşiei. (DIR C, vol 13, 1366-1370,  doc. 

47/11 mai 1366). 

În acea-şi adunare, la câteva zile mai târziu, ficele lui Iacob de Ciuci, 

Ecaterina şi Clara cer vărului lor Bakou de Ciuci, pătrimea de moşie cuvenită 

lor din moşia fratelui lor Martin, mort fără urmaşi. (DIR. C, vol 13, 1366-1370, doc. 

57/15 mai 1366). 

Într-un document de punere în posesie dat la Alba Iulia de către regele 

Ludovic I, este amintit Bakou de Ciuci (Chuch), printre oamenii de încredere ai 

regelui. 

1369 – 8 noiembrie. Emeric, voievodul Transilvaniei confirmă întâmpinarea făcută de 

magistrul Nicolae, decanul bisericii Transilvaniei, în cadrul adunării nobiliare de la 

Turda, despre divergenţele pe care biserica le are  pentru moşiile Noşlac, Copand şi Silivaş, 

cu vecinii în special cu Bakoi cel Mare din Ciuciu, împreună cu rudele sale, care folosesc 

abuziv roadele acestor moşii. (DIR, vol. XIII (1366-1370), 1953, doc. 429, p. 295) 

O zi mai târziu, voievodul Transilvaniei, Emeric informează adunarea 

nobililor despre plângerea decanul bisericii Transilvaniei, potrivit căreia mai mulţi 

nobili care au moşii împrejurul domeniului capitlular de la Noşlac, Copand şi Slivaş, între 

care se remarcă Bakou ce Mare din Ciuciu    (Cuch) împreună cu rudele şi fraţii    săi le 

tulbură dreptul de posesie asupra moşiilor amintite, culegând şi folosind roadele  şi 

folosinţele acelor moşii. (DIR. C, vol 13, 1366-1370, doc. 430/9 noiembrie 1369). 

1440 – Moşia Ciuci se găsea în stăpânirea nobilului Dengelegi Nicolae, a soţiei sale 

Margareta, fica lor Barbara fiind menţionată ca deţinătoare unei părţi din ea  (Vistai A. 

János). 

1493 – Enea  Silviu  Picoolliminii,  vitorul  papă  Pius  al  II-lea  (1458-1464)  în  

Cosographia  sa,  tipărită  la  Nürnberg,  1493,  capitolul  XIV  –  Despre  

Transilvania, aminteşte că satul Ciuciu (Zuczusch), situat în apropiere de vărsarea 

Arieşului în Mureş, aparţinea nobilului Ştefan Tomori, fost vice voievod, care avea aici o 

reşedinţă nobiliară. (Picolliminii în Călători ...1968, p 270). 

1501 – Este menţionat Ioan Litteratus de Ciuci şi doamna Sofia, care deţineau       aici o 

reşedinţă nobiliară, împreună cu satele Ciuci (Chwch), Găbud (Gabod) şi Gheja  (Geze) 

(Entz, Erd. épít. a 14-16. sz., pp. 265-266.). Tot acum este menţionat şi Tomori Paul de  

Ciuci, castelan de Făgăraş, care primeşte  de  la  regele  Vladislav  al  II-lea,  ca  donaţie 

moşia Ciuci, unde îşi construieşte o reşedinţă nobiliară. 

1509
3
 – Stăpânirea familiei Tomori asupra acestei olşii este confirmată şi de Francesco 

Picolliminii, care în redactarea călătoriilor sale prin Transilvania amiteşte şi satul Ciuciu 

(Csúcsi sau Zuczusch), situat în apropiere de vărsarea Arieşului în Mureş, sat aflat în 

stăpânirea nobilului Ştefan Tomori, fost vicevoievod al Transilvaniei, care avea aici o 

reşedinţă nobiliară (Călători ...1968 ). 
 

3 
După alte surse donaţia ar fi avut loc în 1504, vezi: 

http://www.edievistica.ro/cetati/cetati/Transilvania/C/Ciuci/Ciuci.htmm 

http://www.edievistica.ro/cetati/cetati/Transilvania/C/Ciuci/Ciuci.htmm
http://www.edievistica.ro/cetati/cetati/Transilvania/C/Ciuci/Ciuci.htmm
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1521 – În acestă calitate Stefan Tomori este menţionat şi la 1521, ca administrator 

general al mănăstirilor din Cluj (Vistai A. János). Tot în acest an este menţionat 

documentar Ambrosie Hegheduş (Ambrosius Hegedews), parohul bisericii „Sf. Nicolae” 

din localitate (Entz, Erd. épít. a 14-16. sz., pp. 265-266.) 

1523 – La acea dată din reşedinţa amintită Ştefan Tomori emite documente. Este menţionată 

de asemenea existenţa unei reşedinţe nobiliare, a unei biserici  şi a unei capele aflate la  

liziera unei păduri
4
. 

1532 – Documentele istorice confirmă râmânerea moşiei Ciuci în posesia familiei nobiliare 

Tomori. La data menţionată stăpânul moşiei era Sigismund Tomori (Tomori Zsigmond 

budafelhévízi prépost és gyfv-i ırkanonok), pentru ca doi ani mai târziu să fie amintit 

Tomori Miklós, de asemenea castelan de Făgăraş. 

1614 – În fosta reşedinţă a lui Ştefan Tomori de la Ciuci este menţionată prezenţa soţiei 

principelui Gabriel Bethlem. Acest fapt putând fi o confirmare că moşia era în stăpânirea 

familiei princiare. În a doua jumătate a sec. al XIX- lea mai puteau fi văzute în sat pietre 

profilate, care puteau proveni de la momentele menţionate
5
. 

1751   – A fost ridicată biserica greco-catolică din satul Ciuci, cu hramul Sf. 

Arhangheli. (Şemantismul.. 1911). 

1849 – În primăvara anului au fost ucişi de către gărzile maghiare Grama Filip şi Anti Gyuzi 

„pentru aplecarea avută către Împăratul” (Popovici, 2012) 

1851 – Este menţionată existenţa şcoli confesionale de pe lângă biserică (Şemantismul.. 

1911). 

1940 – A fost demolată biserica românească „Sf. Arhangheli” (Vinţeler, 270) 

 

Evoluţia istorică a populaţiei 

1760-62 – În Statistica de la 1860-1862, la Stâna de Mureş situaţia populaţiei româneşti era 

următoarea (Ciobanu 1925): 

- 2 preot unit la 1 familii (cca. 5 persoane) de credincioşi greco-catolici; cu biserică. 

- 41 familii (cca. 205 persoane) greco-orientale (ortodoxe); fără preot, dar cu biserică. 

1767 – Populaţia românească din satul Ciuciu era formată din 31 familii cu 127 de suflete, 

din care 12 uniţi şi 115 neuniţi. 

1900  –  Total  locuitori,  504, din 

care:  276  români  (13  ort. + 263 

gr-ct); 234 

maghiari; alte naţionalităţi 

1. Din totalul populaţiei 

de 504 locuitori, 151 erau 

ştiutori de carte (Şirianu, 

1904). 

1911 – La 1911 populaţia satului 

Ciuci era formată din 264 greco-catolici, 9 romano-catolici, 4 greco-ortodocşi, 173 Calvini şi 

9 israeliţi (Şemantismul.. 1911) . 

Evoluţia populaţiei localităţii Stâna de Mureş (Ciuci), după Varga E. Árpád este 

următoarea: 

 
 

VALEA CIUCIULUI 
 

4 
Ibidem 

5 
Ibidem 

Anul Tota
l 

Populaţie după 
naţionalitate 

Populaţie după religie 

  R M G Evr
. 

Ro
m 

Alţii Ort. Gr.
C 

Ro.
C 

Ref. Eva
n 

Unit
. 

Is Bap
t 

Pen
t 

Alţii 

1850 427 272 135   20  - 292 2 133       

1869 461       10 255 6 185   5    

1880 448 254 190   4  14 238 9 179  2 6    

1890 536 299 227 4  6  6 298 5 222  1 4    

1900 504 267 234   3  13 263 6 194  14 14    

1910 483 240 201   42  7 275 14 175  4 8    

1920 450 302 141   6 1           

1930 541 351 185   4 1 2 349 1 171  3 4    

1941 624 402 220    2           

1966 475 329 145    1           

1977 409 265 144               

1992 217 150 67     142 2 1 66    6   

2002 255 168 87     163   80     6  

2011 182 118 64               

Sursa: www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf 

 

http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf
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Alte denumiri: u. (Zilahipatak) 

1954 - Valea Ciuciului 

Fost cătun al Ciuciului, situat la sud de acesta, pe 

Valea cu acela-şi nume. A devenit sat târziu (1956), din 

motive administrative. Este un sat de roire, al vechiului 

sat Ciuci, format în preajma terenurilor de păşunat şi 

locuit cu precădere de elementul românesc. Dacă la 

sfârşitul sec. al XIX-lea şi prima parte a sec. XX, prin 

populaţia sa Valea Ciuciului putea avea ambiţia la un 

statul de aşezare rurală închegată, astăzi mai este locuit 

doar de câteva familii de persoane vârsnice. 

Localizare 

Satul este aşezat la sud de Stâna de Mureş, pe 

Valea Ciuciului, sub Pădurea Leurzii. 

Repere istorice 

Până în 1956 satul era un cătun aparţinând de 

Stâna de Mureş (Ciuci). La momentul când a fost 

recunoscut ca aşezare de sine stătătoare, valea Ciuciului 

avea 61 de locuitori, pentru ca 10 ani mai târziu să fie 

recenzaţi 90, dintre care 66 erau români. În perioada 

comunistă satul pierde circa o treime dintre locuitorii 

săi, datorită politicilor de dezvoltare economică şi urbanizare promovate la nivel central. 

Trecerea la noua etapă istorică după 1990 i-a determinat pe unii dintre cei plecaţi să revină 

pentru puţin timp, dar incapacitatea de adaptare la condiţiile pe care satul le oferea i-a 

determinat pe mulţi să plece, mutându-se în alte sate ale comunei, în condiţii mai bune sau 

plecând spre alte zone. Aşa că în 2002 satul mai avea deabia 16 locuitori, pentru ca în 2011 

numărul lor să ajungă la 10 persoane. 

Mărturii cartografice şi urbanistice 

Hărţile militare ausriece de la mijlocul sec. al XIX “ Zweite oder Franziszeische 

Landesaufnahme ”, nu consemnează prezenţa aşezării, dovadă că primele adăposturi şi 

locuinţe au apărut ulterior. Apariţia aşezării este confirmată de hărţile Regatului Maghiar 

(Hungarian Kingdom) întocmite în perioada 1869-1887 la scara 1:25.000. Aceste hărţi 

consemnează existenţa a 10-11 gospodării organizate în lungul văii şi a drumului ce cobora în 

lungul acesteia. 

 

EVOLUŢIA LOCALITĂŢILOR DUPĂ 1990 

După dezagregarea structurilor economice din agricultură ale perioadei comuniste, 

situaţia economică a comunităţii cunoaşte un moment de recul, amplificat de închiderea unor 

agenţi economici locali şi zonali, precum fosta UPSOM Ocna Mureş, CFR etc., fapt ce a dus 

la creşterea şomajului şi reducerea nivelului de trai. Restituirea proprietăţii agricole le-a 

permis localnicilor să se reântoarcă treptat la practicarea agriculturii de subzistenţă. Un 

impact negativ l-a jucat tendinţele de îmbătrănire a populaţiei locale pe fondul unei emigrări 

din motive economice a populaţiei tinere spre zone cu potenţial de dezvoltare economică şi 

spre ţări ale Uniunii Europene. 

Odată cu acordarea subveţiilor agricole, activitatea în agricultură cunoaşte un anumit 

reviriment, vizibil atât în lucrările agricole cât şi în creşterea animalelor prin apariţia fermelor 

agricole şi a microfermelor. 

Pe plan edilitar are loc o implicare a administraţiei locale în rezolvarea unor probleme 

ale infrastructurii locale. După anul 2000 au loc lucrări de reabilitare a unor străzi, 
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introducerea alimentării cu gaze naturale şi alimentării cu apă potabilă precum şi a reşelei de 

canalizare/epurare în localităţile Noşlac şi Căptălan. Toate aceste investiţii realizate prin 

finanţări guvernamentale şi europene au contribuit decisiv la creşterea nivelului de confort în 

rândul localnicilor, în ultimă instanţă la creşterea nivelului de trai. S-au făcut eforturi pentru 

crearea pe plan local a unor noi 

locuri de muncă, prin atragerea 

unor investiţii private, proces 

aflat într-o continuă extindere. 

 

Evoluţia populaţiei 

după V. Arpad. 

Anul Total Populaţie după naţionalitate Populaţie după religie 
  R M G Evr

. 
Rom Alţii Ort. Gr.

C 
Ro.
C 

Ref. Eva
n 

Unit. Is Bap
t 

Pen
t 

Alţii 

1956 61                 

1966 90 66 24               

1977 68 54 14               

1992 91 69 22     60   16    3  14 

2002 16 16 3     9   2      5 

2011 10 8 2               

Sursa: www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf; Recensământ 2011 

 

http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/abszaz.pdf%3B
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2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL  

2.2.1 ÎNCADRARE ÎN TERITORIU 
 

  
Localizarea judeţului Alba pe harta României  

Localizarea comunei Noşlac în 

cadrul judeţului Alba 

Administrativ, comuna Noşlac (265 m altitudine absolută) este situată în partea 

centrală a României, în nord-estul judeţului Alba (la 69 km distanţă de Alba Iulia), la limita 

cu judeţul Mureş. Din judeţul Alba centrele urbane cele mai apropiate sunt: Ocna Mures, 

situat la 7 km şi oraşul Aiud, situat la o distanta de 36 km spre sud-vest. Alte centre urbane 

mai importante sunt: Turda din jud. Cluj, situat la 33 km şi Luduş, din judeţul Mureş, situat la 

29 km. 

Satul cel mai apropiat de centrul comunei este Captalan, situat la l km , iar cel mai îndepartat 

este Gabud, situat la ll km. 

Din punct de vedere geografic, comuna este situată în estul Culuarului Mureşului, la 

confluenţa dintre acest râu şi Arieş. Morfostructural este delimitat la nord-vest de dealurile 

piemontane ale Trascăului de care este despărţit prin sectorul de culuar şi Podişul Târnavelor 

la sud -est. 

Coordonatele sale geografice sunt: 46°40'48'' latitudine nordică şi 23°93'30'' longitudine 

estică. 

Teritoriul administrativ al comunei acoperă o suprafata de 4835 ha
*
 (48,35 kmp), 

reprezentând 0,76 % din suprafata judetului şi cuprinde un număr de 6 sate: Noşlac satul 

reşedinţă de comună, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi Valea Ciuciului. 

Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Noşlac sunt: la nord – comuna Lunca 

Mureş, comuna Cheţani din judeţul Mureş, la est oraşul Luduş şi comuna Aţintiş din judeţul 

Mureş, la sud comuna Fărău, la vest – oraşul Ocna Mureş, din judeţul Alba. 

Conectarea unităţii administrative la infrastructura naţională de transport se face prin: 

- DJ 107 G - Ocna Mureş (DJ 1O7D - Uioara de Sus - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna 

de Mureş - Găbud - limita jud. Mureg ) - drum care traversează limita judeţului, făcând 
 

 
 

* 
Notă. Ultimile rectificări ale suprafeţei teritoriului administrativ survenite în urma stabiliri limitelor 

actuale, împreună cu vecinii, rectificări care adu dus la creşterea suprafeţei UAT Noşlac, vor fi incluse în partea 

a doua a Memoriului – "Situaţia propusă" 
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legătura cu satul Botez, comuna Aţintiş din judeţul Mureş. Acest drum străbate 5 din cele 

6 sate ale comunei, respectiv: Noşlac, Căptălan, Copand, Stâna de Mureş şi Găbud. 

- DJ 107D care străbate doar o mici parte din S-V comunei fără a traversa nici una din 

localităţile comunei. 

Comuna Noşlac este puternic afectată de procesul de depopulare; faţă de anul 2002, 

când au fost recenzaţi un număr de 2035 locuitori, în decursul ultimilor zece ani numărul 

acestora a scăzut cu cca. 18,3 %. Sub aspect etnic la ultimul recensământ (2011) din cei 1661 

de locuitori, 77,3 % s-au declarat de etnie română, 13,84 maghiari ţi 4,09 romi, în timp ce 4,7 

% nu şi-au declinat etnia. 

 

2.2.2 CARACTERISTICILE RELIEFULUI 

Teritoriul administrativ al comunei Noşlac este situat în partea nord-vestică a 

Dealurilor Târnavei Mici, la contactul dintre acesta cu Piemontul Trascăului şi Câmpia 

Transilvaniei, unităţi geomorfologice pe care le separă culuarul larg al Mureşului în zona 

Ocna Mureş – Turda. Exceptând zonele de culuar, relieful înalt, dintre Mureş şi Târnăva mică 

are în general caracteristici de podiş puternic fragmentat, cu înalţimi relativ mari care ating 

peste 600 m. Acesta se prezintă sub forma unor interfluvii majore de tipul “cuestelor 

secundare”, separate de culoare de vale extinse orientate de la sud-est la nord-vest. Versanţii 

acestora sunt intens degradaţi în urma alunecărilor de teren şi a fenomenelor de torenţialitate, 

fenomene care oglindesc evoluţiile ciclice de formare a Bazinului Transilvan, în intervalul 

pliocen superioar - cuaternar. 

Transgresiunea tortoniană pe fondul unei intense activităţi vulcanice ce a avut loc în 

estul actualului bazin transilvan, a favorizat depunerea unor straturi de piroclastite cu 

intercalaţii de marno-argile şi gresii argiloase, alături de un facies conglomeratic în sud şi 

recifal în vest. Peste acestea s-a depus formaţiunile cu sare care cunosc o largă dezvoltare şi 

cea mai mare grosime între Mureş şi Târnava Mare unde suportă presiunea depozitelor 

sarmato – pliocene, cu grosimi apreciabile, de aproape 4000 m. Presiunea uriaşă exercitată de 

aceste strate a determinat împingerea laterală a sării, proces care a dus la dezvoltarea cutelor 

diapirice cu poziţie periferică, pe alimiamentul Ocna Dejului – Sic – Cojocna – Turda  –  

Ocna Mureşului; Aiud – Ocnişoara, Păuca – Ocna Sibiului. 

Începând cu sarmaţianul ca efect al ridicării Carpaţilor şi a scufundării bazinului 

transilvan s-a înrerupt legăturile cu bazinele marine extracarpatice. Fenomenul a favorizat 

puternice acumulări în sectorul Mureş – Târnave (marne cu intercalaţii de nisipuri, marne, 

calcare, tuful andezitic de Bazna), care vor duce treptat la colmatarea lacului transilvan, 

proces deja încheiat în decursul ponţianului. 

Teritoriului administrativ al comunei Noşlac pate fi împărţit în două zone cu relief, 

diferite prin amplasament şi caracteristicile lor. 

Una dintea acestea o formează microdepresiunea îngustă, formată pe malul stâng al 

Mureşului. Această zonă cuprinde terasele joase ale Mureşului (8-20 m) şi un culuar de luncă, 

format în lungul cursului actual al râului şi a unora din cursurile sale fosile. Este zona cea mai 

predispusă la inundaţii din partea Mureşului, mai ales la debite mari şi foarte mari. 

Aceasta este mărginită spre est şi sud-est de un relief vălurit, presărat cu  mici 

bazinete de natură tectonică, erozivă şi de alunecare. Este o zonă colinară şi de dealuri ce urcă 

treptat spre altitudini cuprinse între 500 şi 643 de metri, cu versanţi mai mult sau mai puţin 

povârniţi. Unii dintre aceştia sumt puternic marcaţi de vechi alunecări de teren, survenite în 

vechime, odată cu distrugerea vegetaţiei forestiere, sau recente. Înălţimile cele mai mari se 

întâlnesc în partea centrală a comunei (Vf. Captalan 500m), iar în partea sudică şi sud estică 

se remarcă – Creasta Someş 528 m, Deasupra Herii 643 m, Gabud 476 m, Intre Coaste 414 m 

etc. 
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Pe lângă organismele torenţiale bine individualizate şi cu un bazin hidrografic relativ 

important, povârnişul dealurilor este ferestruit de torente de versant şi pâraie care de regulă  

se activează doar la topirea zăpezilor şi la ploi abundente, antrenând importante cantităţi de 

material clastic, cu care colmatează deseori cursurile principale sau acoperă suprafeţele 

agricole. 

Alături de formele majore de relief, la nivelul terenului se găsessc diferite forme de 

microrelief sub forma unor adâncituri în teren, din care o parte sunt datorate alunecărilor altă 

parte au rezultat în urma dezrădăcinărilor de arbori prin prăbuşire în timpul furtunilor, fapt ce 

confirmă ipoteza existenţei unor pădurii primare care acoperea cea mai mare parte a 

teritoriului. 

 

2.2.3. Reţeaua hidrografică 

2.2.3.1. Apele de suprafaţă 

Cel mai important curs de apă care străbate teritoriul administratic al comunei este 

râul Mureş, care în dreptul localităţii Copand îşi uneşte apele cu cele ale  râului Arieş, în  

locul la numit la Zugău. 

Mureşul este cel mai important curs de apă care scaldă zona intracarpatică. Cu o 

lungime de 761 km, între izvoare (Munţii Giurgeu) şi vărsarea în Tisa, îşi îmbogăţeşte mereu 

apele prin aportul unor importanţi afluenţi pe care îi primeşte atât pe partea stângă (Târnava, 

Sebeşul, Streiul) cât şi pe cea dreaptă (Arieşul, Ampoiul, Geoagiu etc.). 

Râul Mureş intră pe teritoriul administrativ al comunei în colţul nord-estic, la o 

altitudine de 270 m, pentru a-l părăsi în apropiere de Oca Mureş, la o altitudine de 260 m. Cei 

10 m diferenţă de nivel înregistraţi pe o lungime de cca. 10 km, determină o curgere lină, şi 

un curs puternic meandrat, cu predispoziţie la inundaţii. 

Talvegul foarte mic şi influenţa debitelor şi a aluviunilor aduse de către Arieş, a 

contribuit în timp la o puternică meandrare dar şi schimbări de albie, în urma căreia a rezultat 

mai multe braţe moarte, din care unele se mai păstrează sub formă de lacuri, altele au fost 

complet acoperite şi drenate. Semnalăm în acest context transgresarea albiei Mureşului în 

dreptul comunei sub presiunea sedimentelor aduse de Arieş şi apariţia marelui meandru din 

dreptul satului Copand, astăzi colmatat în cea mai mare parte. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Mureşul primeşte ca afluenţi câteva văi de mică 

importanţă, cu debite restrânse sau chiar fără apă în perioadele îndelunfate de secetă. 

Începând din amonte, acestea sunt: 

 Valea Găbudului; 

 Valea Ciuciului; 

 Pârâul Copand şi 

 Valea Şomoghiului (Fărăului). 

Văile locale îşi au obârşia în culmea principală care separă bazinele hidrografice ale 

Mureşului şi Târnavei Mici. Acestea se prezintă prin culuare largi, cu lunci bine 

individualizate a căror lăţime variază de la câteva sute de metri până la 1 km, iar panta este de 

0,4...1 m/km. Lateral aceste lunci sunt presărate cu glacisuri proluvio-coluviale extinse, care 

uneori au fost retezate apărând ca trepte secundare. Grosimea stratului aluvionar în aceste 

lunci variază de la 2-4 m în cazul cursurilor mici de apă până la 5-8 m în cazul celor mari.). 

 

2.2.3.2. Cursuri de apă cu caracter semi-permanent - torenţial 

O caracteristică generală pentru hidrografia zonei este dată de structura geologică 

divesă, fapt ce a permis o puternică fragmentare a terenului şi formarea unui număr mare de 

pâraie şi torenţi de versant, cu o curgere temporară, la ploi semnificative şi la topirea 

zăpezilor. Deşi unele dintre ele sunt alimentate din izvoare permanente, debitele mici ale 
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acestora, permeabilitatea solului şi lipsa pădurilor compacte care să reţină umiditatea mai 

mult timp nu favorizează o curgere continuă. 

 

2.2.3.3. Apele subterane 

Apele subterane sub forma acviferelor, deseori discontinui, se regăsesc în formaţiunile 

poroase cantonate în pietrişurile şi nisipurile din lunca Mureşului şi ale afluenţilor săi . Din 

punct de vedere hidrochimic aceste ape sunt clorurate având o concentraţie de 0-500 mg/l 

fiind întâlnite în lungul Mureşului şi pe cursurile inferioare ale afluenţilor săi. 

Mmorfologic se disting două zone în care sunt cantonate aceste ape: 

 În lunca râului Mureş şi terasele joase nivelul apei freatice se găseşte la adâncimi 

cuprinse între – 2,5 m şi – 3,0 m de la nivelul suprafeţei topografice. În aceste condiţii 

se apreciază că executarea lucrărilor de canalizare va contribui la drenarea acestor  

ape şi la scăderea nivelului acestora. 

 În cazul teraselor superioare (12-20 m) apele subterane sunt cantonate la adâncimi de 

–7 şi –10 m de la nivelul suprafeţei solului, ea neafectând fundaţiile clădirilor. 
Cum pe aceste prime terase sunt amplasate şi localităţile componente ale comunei, 

pânza freatică a constituit principala sursă de apă potabilă, gospodarii utilizând izvoarele 

naturale de la baza teraselor sau şi-au săpat puţuri pentru înterceptarea pânzei freatice în 

vederea utilizării ei. 

 

2.2.3.4 – Lacuri 

Pe teritoriul administrativ al comunei se găsesc câteva lacuri naturale, formate pe 

vechi braţe ale Mureşului astăzi închise. Au dimensiuni variabile, de la câţiva metri pătraţi la 

peste 15 ha, precum Balta Noşlacului (15 ha), situat la nord de Noşlac şi Balta Căptălanului 

(cca. 50 ha) situată la ieşire din Căptălan spre Copand. Alte lacuri de dimensiuni mai mici se 

găsesc în preajma localităţii Noşlac şi la vest de Sâna de Mureş. 

 

2.2.4. CONDIŢII CLIMATICE 

Prin poziţia sa geografică Culoarul Mureşului permite pătrunderea maselor de aer cu 

diferite origini: 

- Mase de aer cu origine mediteraneeană dinspre regiunile de S şi SV, care urcă pe 

Culuarul Mureşului, favorizând toamnele lungi şi iernile blânde; 

- Mase de aer polare dinspre N, favorizează temperaturile scăzute din timpul iernii, şi 

care se manifestă mai pregnant în interiorul culoarului; 

- Circulaţia dominantă este cea vestică şi sud-vestică. Vântul dominant este cel al 

circulaţiei vestice dar şi sud-vestice. În zonă se simte în special primăvara influenţa foehnală 

la o intensitate relativ medie, care favorizează topirea zăpezii şi activează reţeaua  

hidrografică torenţială. Totodată masele de aer de origine vestică care traverseând Apusenii 

îşi pierd umezeala, iar în coborârea lor pe versanţii estici se încălzesc şi se usucă, 

determinând un timp senin cu o durată prelungită a strălucirii soarelui (2000-2100 ore/an) şi o 

cantitate de precipitaţii mai reduse. 

Temperatura aerului. Datele existente arată că arealul comunei Noşlac este dominat de 

izoterma de 9
0
 C. Cele mai ridicate temperaturi se înregistrează în luna august, media 

multianuală fiind de 21
0
 C, faţă de luna ianuarie când se înregistrează cele mai scăzute valori 

termice –30
0
C. 

Umezeala relativă este de 84%, excelentă pentru desfăşurarea vieţii. 

Primele zile cu îngheţ sunt în jurul datei de 16 octombrie iar ultimele la 16 aprilie. 
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Numărul mediu al zilelor tropicale este de 20), în timp ce media zilelor de vară este de 

82. Cele mai coborâte temperaturi se produc în ianuarie cu medii cuprinse între 3 şi 10 0C ca 

în luna iulie, să se înregistreze peste 25
0
C în zona de culoar al Mureşului şi Târnavelor pentru 

a coborî la 20
0
 C în zonele înalte. 

Precipitaţiile medii multianuale sunt de 600 mm/mp, suma celor mai 

importante valori realizându-se în sezonul de primăvară, iar cele mai ridicate 

valori în 24 de ore se produc la ploile torenţiale de vară. 

 

2.2.5. VEGETAŢIA SI FAUNA 

În arealul geografic cuprins între Târnava Mică şi Mureş învelişul vegetal dominant 

este cel de pădure în alternanţă cu pajişti secundare, instalate mai ales în urma defrişărilor 

masive în secolele trecute pentru obţinerea de terenuri agricole sau suprafeţe pentru păşunat. 

După caracteristicile fitogeografice pădurile din acest areal poate fi încadrată în 

regiunea central-europeană , subprovincia Podişului Transilvaniei. Vegetaţia zonală se 

încadrează în ansamblul celei central -europene (etajul nemoral) şi include trei etaje 

caracteristice pădurilor de foioase din zonele de deal-podiş: etajul fagului, etajul gorunului şi 

etajul stejarului, la interferenţa dintre acestea situându-se pădurile de amestec. 

Versanţii vestici ale Dealurilor Târnavei Mici de pe teritoriul comunei Noşlac cât şi 

versanţii unora dintre văile care străbat teritoriul administrativ sunt este acoperite cu vegetaţie 

forestieră, formată din păduri de carpen (Carpinus betulus), gorun (Querus petraca), plop alb, 

întreruptă de poieni cu fâneţe şi păşuni. Pe culmile dealurilor din preajma satelor se întâlnesc 

pâlcuri de pădure, formate din salcâm (Robinia 

pseudocacla), ulm, plop, jugastru. Ciresul pădureţ 

(Cerasus avium), mărul pădureţ (Malus syluestrii), 

părul pădureţ (Pirus syluxtris), cornul (Cornus 

mas), teiul (Tilia pervifolia) etc., se intilnesc 

frecvent mai ales la marginea pădurilor, pe răzoare 

şi în gardurile vii. Mai rare în pădurile comunei 

sunt specii precum frasinul (Fraxinus excelsior), 

jugastrul (Acer camfestre), Mesteacănul (Betula 

verruscosa)şi paltinul (Acer pseudoplatanus). 

Zăvoaiele din preajma râului Mureş, precum şi a unora dintre afluenţii acestora 

(Găbud, Copand, Şomoghiu etc.) este una specifică, în care predomină salcia (Salix alha), 

arinul (Alnus), plopul (Populus alba) şi răchita, pentru ca în zona umedă cu vegetaţie 

higrofilă şi mezohidrofilă din preajma malurilor şi în zonele mlăştinoase să fie prezente 

rogozul, papura, trestia, rogoz, pipirig şi podbalul. 

Ca arbuşti se întâlnesc: alunul, păducelul, măcieşul (Rosa canina), porumbarul (Prunus 

spinosa), sângerul (Cornus sanguinea), socul (Sambucus), dârnozul (Viburnum lantana). 

Dintre plantele sălbatice întâlnite în păduri semnalăm specii precum precum ghiocelul 

(Galanthus niualis), lăcrimioara (Convalaria 

majalis), saschiul (Vinca herbaceea), feriga 

(Oryopteis fitix-mas), vioreaua (Scilla bifolia) etc. 

Vegetaţia ierboasă de pajişti este dominată 

de speciile de păiuş (Testuca sulcata), părul 

porcutui (Equisetum), troscot (Polygonum 

aviculare), colilia (Stipa), pălămida (Carsium 

arvenise), coada calului (Equisetum arvense), 

coada şoricelului (Achilleea millofolium) si multe 

altele. Pentru hrana animalelor un rol important îl 
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joacă specii precum: ciuboţica cucului (Primula oftcinalis), cimbrişorul (Thimus serphyllum), 

bărboasa (Andropogon ischaemum), iarba câmpului (Agrositis tenuis), păpădia (Taraxacum 

officinale), mohoral (Setaria viridis), pirul (Agropiron repens), limba oii (Carsium canutn), 

nalba (Altheia officinalis), sânzâienele sau drăgaica (Galium verum), rapiţa (Brassica napus) 

etc. 

Pe terenurile umede şi umbroase, pe lângă garduri, pe la marginea drumurilor creşte 

urzica (Urtica urcus) cu varialtele urzica vie (care piscă) si urzca moată, apoi scaiul (Cirsium 

vulgare), podbalul (Tussilago farfara) pronuntat podbeal, susaiul (Sanchus), muşeţelul 

(Matricaria chamomilla), sunătoarea (Hypericum perforaturn), brusturul (Arctium Lappa), 

cucuta (Conium maculatum) etc. Pe malul bălţilor şi în zonele mlăştinoase cresc papura 

(Typha), piririgul (Balbos choemus maritimus), trestia (Phrogmites communis) etc. 

Flora locurilor cuprinde şi numeroase specii de plante medicinale, cele mai frecvente 

fiind ciuboţica cucului, cimbrişorul, sunătoarea, patlagina de diverse specii, roiniţa, talpa 

gâştei etc. 

Prin păduri, pajişti şi livezi cresc numeroase specii de ciuperci comestibile, relativ 

puţin utilizate de către localnici din necunoaşterea lor, precum: ciuperca albă de pădure 

(Psalliota siluxtris) , bureţi vineţi şi roşii (Russula canoyosantas) , ciuperca de bălegar 

(Psalliota campesttris), dar şi altele. 

Culturile agricole în zonă sunt dominate de grâul de părimăvară, porumbul, sfecla de 

zahar şi legumele, care reprezintă şi principalele surse de hrană pe timpul iarni. Plantele 

furajere cultivate sunt lucerna, trifoiul, borceagul şi porumbul furajer, dovleacul porcesc ( 

plante utilizate în creşterea animalelor 

 

Fauna 

Din punct de vedere biogeografic, zona dintre Mureş şi Târnava Mică se încadrează în 

provincia dacică cu faună central-europeană, caracteristică zonelor de deal-podiş din 

Transilvania, diferenţiată în faună terestră (etajul făgetelor, gorunetelor, stejăretelor, zonele 

de stepă şi luncă) şi faună acvatică (râuri şi lacuri). 

Etajul faunistic al făgetelor (400-800m altitudine) şi/sau pădurilor de amestec 

adăpostesc frecvent specii ca: lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpe 

vulpes), viezurele (Meles meles), nevăstuica (Mustella), veveriţa (Sciurus vulgaris), dihorul 

(Mustella putoris), şobolanul (Rattus norvecicus), jderul de pădure, căpriorul (Capreolus 

capreolus), iepurele de câmp (Lepis timidus), iar pe malurile Mureşului poate fi întâlnită 

vidra (Lutra vulgaris). 

Diversitatea habitatelor; de luncă de stepă, 

de pădure etc.) constituie un mediu natural ideal 

pentru o avufaună puternic diversificată. 

În etajele de stepă şi pădure păsările 

sălbatice cele mai întâlnite sunt: Codobatura 

(Matacilla), Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.), 

Ciocârlia (Alauda arvensis), Privighetoarea 

(Luscinia), Cucul (Cuculus canarus), Cinteză 

(Fringilla coelebs), Vrabia de câmp (Passer 

montanus), Vrabia de casă (Passer domesticus), 

Rândunica (Hirundo rustica), Presura sură (Miliaria calandra), Cioara de semănătură 

(Corvus frugilegus), Cioara grivă (Corvus corone cornix), Corbul (Corvus corax), Coţofana 

(Pica pica), Mierla (Turdus merula). 
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Alături de acestea mai pot di întâlnite 

diferite specii răpitoare de zi precum: Uliul păsărar 

(Aciper nisus), Uliul porumbar (Aciper gentilis) 

sau de noapte, ca: Buha (bubo bubo), Cucuveaua 

(Athene noctua) Huhurezul mare (Strix aluco 

uralensis) etc. 

Unele dintre acestea sunt specii protejate 

precum: Bubo bubo (Buha), Asio sp. (Ciufu), 

Dendrocopos sp. (Ciocănitoarea sp.), Cuculus 

canarus (Cucu), Parus sp. (Piţigoiul), Aegithalos 

sp.(Piţiguşul), Fringilla sp. (Cinteza), Turdus 

merula (Mierla). 

În zona dealurilor joase, colinară speciile faunistice sunt aproximativ aceleaşi cu cele 

din subzona fagului, cu menţiunea că în zona dealurilor repartiţia teritorială a animalelor a 

fost influenţată de intensitatea mai mare a impactului antropic asupra vegetaţiei (păşunat 

excesiv, defrişări pe suprafeţe mari, terenuri agricole întinse). În zona de dealuri, bogate în 

păşuni şi fâneţe pe lângă mamiferele mari se întâlnesc multe specii de rozătoare mici ca: 

şoarecele de câmp, şobolanul cenuşiu, hârciogul şi cârtiţa 

O atracţie deosebită o reprezintă şi numeroasele specii de păsări specifice mediului de 

luncă, multe autohtone, altele doar în pasaj pe lacurile şi bălţile din Transilvania. Sunt 

frecvent întâlnite specii precum: barza (Ciconia ciconia), cocorul (Grus cinerea), lişiţa 

(Fulica atra), raţa sălbatică (Anas playrhincha) chiar şi pescăruşii (Larus ridibandus) 

prezenţi tot mai des în ultimii ani etc. 

La marginea pădurilor şi în zăvoaiele din lunca Mureşului trăieşte guşterul (Laceta 

viridis), şopârla cenuşie (Lacerta) şarpele de apă, şarpele de casă (Natrix natrix) broasca 

râioasă, broasca de lac şi brotăcelul (Hyla arborea). 

Ihtiofauna din apele Mureşului este reprezentată prin specii precum: cleanul 

(Leuciscus cephalus), somnul (Silurus glsnis), scobarul (Chondrostoma nasus), crapul, 

mreana, şalăul (Lucioperca lucioperca), ştiuca (Esox lucius), bibanul, racul comun etc. 

Lumea insectelor este şi ea foarte diversă şi numeroasă, fiind populată cu: albine (Apis 

mellifica), furnici (Furnicare), greeri (Grillus campestris) lăcuste, numite local şi cosaşi 

(Tettigonia veridissima), păianjeni, viespi, fluturi, urechelniţa (Forficula auricularia), 

cărăbuşul (Polyphilla fulla) rădaşca (Lucanus cervus) licuriciul etc. 

Dintre animalele domestice cele mai întâlnite sunt cornutele mari; boul (Bos taurus) şi 

bivolul (Babulus), alături de ovicaprine; oaia (Ovis aries), capra (capra). În curţile 

localnicilor prezenţa porcului (Suis scrofa domestica) este o prezenţă obişnuită. Deşi mai rar 

întâlnit ca în trecut, calul (Ecvus caballus), dar şi măgarul (Ecvus asinus), utilizat mai ales de 

către ciobani. 

 

Solurile 

Din analiza cartogramei alăturate, realizată după Harta Pedologica a Republicii 

Socialiste Romania, 1976 se poate constata extinederea uriaşă pe care o au solurile brune de 

pădure, reprezentate de solurile cambice, prin solurile brune (eu-mozobazice) şi solurile 

brune podzolite (29). Practic ocupă cea mai mare suprafaţă pe teritoriul administrativ, 

indiferent de formele de relief. 

Formarea acestor soluri a avut loc într-um mediu specific climatului boreal umed, pe un relief 

cu o structură litologică de tip argilos şi un înveliş vegetal alcătuit în principal pădurile de fag 

şi de goron. 
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Alături de solurile cambice 

menţionate alte categorii de soluri, cu 

o întindere semnificativă în arealul 

comunei Noşlac sunt solurile 

litomorfe, formate din redzine, 

pseudorendzine, soluri brune şi local 

soluri negre de fâneaţă umedă (40). 

Ocupă suprafeţa mai mare în partea 

de sud-vest a comunei, la graniţa cu 

UAT Ocna Mureş şi Hopârta. 

Suprafeţe mici sunt ocupate 

de solurile argilo-iluviale, 

predominant molice, întâlnite mai ales în zonele de terasă înaltă şi colinară dintre Stâna de 

Mureş şi Valea Găbudului (19). 

Alături de acestea, pe terasele joase dintre Sâna de Mureş şi valea Căptălanului, 

deasupra luncii râului Mures şi pe cursul superior al Văii Ciuciului se regăsesc soluri 

neevoluate de tipul regosolurilor şi a solurilor erodate (56). În zonele joase din lunca 

Mureşului şi în preajma cursurilor de apă predomină solurile aluviale, frecvent gelizate 

datorită stagnării apelor şi a prezentei pânzei freatică aproape de suprafaţă. 

 

2.2.6. CARACTERISTICI GEOTEHNICE 

Potrivit Studiului geotehnic şi a hărţilor de hazard, teritoriul administrativ al comunei 

Noşlac, jud. Alba este format în mare parte din depozite deluviale, puternic alterate şi 

tectonizate, ale Podişului Transilvaniei. Aceste suprafețe sunt suprapuse de o reţea 

hidrografică densă dar de mică extindere, care fragmentează relieful prin văi torenţiale, ce au 

favorizat procesele de eroziune. 

În preajma cursurilor de apă, în primul rând al Mureşului acestea trec în depozite 

deluvial-proluviale, sub forma teraselor şi a luncilor, depuse în general în textură torenţială. 

În funcţie de gradul de maturizare a văilor dar şi de caracteristicile proceselor de eroziune 

diferenţiată aceste depozite pot avea grosimi diferite. În cadrul acestor depozite, orizontul de 

aluviuni grosiere reprezintă stratul de înmagazinare al apelor freatice; gradul de rulare al 

fracţiilor grosiere evidenţiind natura petrografică şi energia de transport al cursurilor de apă 

care le-au dat naştere. 

Prin constituţia litologică, calitatea terenului de fundare în aceste roci este bună, nu se 

impun măsuri de îmbunătăţire a stratelor de fundare. Parametri fizico-mecanici determinaţi 

vor fi în conformitate cu STAS 1242/1 – 5 / 1988 şi STAS 3300/2 – 1985. 

În conformitate cu G.T. 035/2002, M.L.P.T.L. – ord. 837/06.06.2002, în vederea 

stabilirii exigenţelor proiectării geotehnice, se va determina riscul geotehnic, pe bază a două 

categorii de factori : 

- factori legaţi de teren: tipuri de teren de fundare, nivel apă subterană ; 

- factori legaţi de structură şi vecinătăţi ale acesteia; 

- calcului zonei seismice a amplasamentului, definită în Normativ P.100 / 1992. 

Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheţ la această zonă altitudinală este de 0,80 

m în lunca Mureşului, până la 0,90 m în zona înaltă, ale Dealurilor Târnavei Mici, măsurată 

de la nivelul terenului natural sau sistematizat. Cum adâncimea de fundare trebuie să coboare 

sub cea de îngheţ aceasta va fi cuprinsă între 0,90 şi 1,00 m, cu o presiune admisibilă de peste 

2,50 Kgf/cmp. 

În cazul construirii pe terenuri situate în zone de versant sunt necesare: 

1. stabilirea pantei minime admise; 
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2. în coloana stratigrafică a studiilor de fundare vor menţiona potenţialele strate 

glisante (marne, argile marnoase, şisturi carbonatice etc.); 

3. dacă este necesar se vor stabili măsuri suplimentare de sistematizare pe 

verticală, precum: 

 introducerea treptelor de fundare cf. P10/86; 

 verificarea la alunecare, cf. STAS 3300(2-58, cu formula T<N.mh); 

 ricarea unor ziduri de sprijin, cu dren, barbacane şi rigole de descărcare a 

apelor pluviale sau de infiltraţie. 

La construirea pe terenuri joase, de luncă, cu posibilităţi mari de ascensiune a apelor 

subterane, cum sunt albiile majore şi terenurile joase din preajma cursurilor de apă, sunt 

necesare măsuri și studii suplimentare precum stabilirea zonei de afluire şi identificarea 

zonelor de formare a golurilor de sufoziune. 

Stratotipul pentru arealele joase din preajma Mureşului este următorul: 

 Un orizont superior format din sedimentele aparţinând holocenului, de natură 

proluvială, aluvială, deluvială şi, de asemenea, solurile şi depozitele de vârstă mai 
recentă, destructuralizate de alunecările de teren şi de acţiuniunile antropice; 

 Un orizont intermediar reprezentate prin formaţiuni continentale aparţinând 

pleistocenului şi holocenului, compus din depozitele aluviale care au dat naştere 

teraselor văii Mureşului Acesta suprapune un pachet bazal format din aluviuni 

grosiere, constituit din pietrişuri şi bolovănişuri poligenetice, cu dimensiuni variabile, 

faţă de suprafaţă; 

 La baza acestor depozite se află depozite sarmaţiene, care urmează peste cele 

tortoniene, reprezentate litologic prin argile marnoase şi marne cenuşii, stratificate, cu 

intercalaţii de argile gălbui, nisipuri fine, gresii şi tufuri; sarmaţianul aflorează destul 

de rar; 

 Pe suprafeţele de terasă precum şi pe pante, roca de bază este parazitătă de depozite 
deluvial-proluviale, cu grosimi cuprinse între 1,5 şi 3,5 m. 

Cum structura litologică şi natura solurilor sunt specifice fiecărei zone, instabilitatea 

terenurilor şi riscul de alunecare, induc riscuri geotehnice diferite, care impun studii 

punctuale pentru fiecare investiţie preconizată. 

Potrivit Studiului geotehnic şi a hărţilor de hazard, teritoriul administrativ al comunei 

Noşlac, jud. Alba are următoarele caracteristici: Substratul geologic este dominat de rocile 

sedimentare aluviale și deluviale de la fine la grosiere reprezentate prin argile 

prafoase/prafuri argiloase, prafuri argiloase nisipoase cu pietriș, de culoare negru-cafeniu, 

care trec la depozite grosiere preprezentate prin pietrișuri și bolovanișuri în liant. Structural 

acestea sunt formate din: 

A.   Strat de fundare: Praf argilos nisipos cu pietriș( grsaclSi-denumire în acord cu SR 

EN ISO 14688-1-2004). Presiune convenţională : Pconv. = 240 KPa 

B). Strat de fundare, format din argilă prafoasă cu pietriş; (grsiCl/grclSi- denumire 

conform cu SR EN ISO 14688-1-2004). Presiunea convenţională : Pconv. = 250 KPa 

C). Strat de fundare : - Bolovanis cu pietris în liant 

Presiune convenţionala : Pconv. = 350 KPa 

 

2.2.7. RISCURI NATURALE 

Noţiunea de risc natural poate fi definită ca reprezentând probabilitatea de apariţie a 

unor fenomene care produc o modificare a peisajului, sesizabilă la scara vieţii omului şi 

diferită de evoluţia normală a peisajului respectiv. Prognoza riscului implică posibilitatea 

precizării cât mai exacte a locului de apariţie a fenomenului respectiv şi imposibilitatea, cu 
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mijloacele tehnice actuale, de a stabili data exactă a declanşării lui
6
 (Bălteanu şi colab. 1989). 

 

Riscul seismic 

În conformitate cu prevederile legii nr. 575 din 22 octombrie 2001, privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural şi ale 

Normativului P100 /1992 privind zonarea seismică pe teritoriul României, comuna Noşlac se 

înscrie într-un areal cu o magnitudine seismică de gradul 71 (scara MSK), cu o perioadă 

medie de revenire de cca. 100 de ani. Această zonare corespunde categoriei de „teren mediu”, 

exceptând solul vegetal în care viteza de propagare a undelor seismice este mai diminuată. 

Valorile principalilor parametri de calcul sunt Ks = 0,16 şi perioada de control Tc = 0,70s. 

Dincolo de aceste date seci trebuie remarcat faptul acest areal geografic este  în 

general scutit de efecte puternice ale cutremurelor care au avut loc în zona Vrancea sau în alte 

zone cu seismicitate ridicată. Cu toate acestea, studiile de hazard confirmă posibilitatea unui 

risc seismic important, motiv pentru care se impune respectarea proiectelor şi a tehnologiilor 

de lucrări în fiecare moment. 

 

Riscul de inundaţii 

Din punct de vedere climatic, România se confruntă cu o ciclicitate a fenomenelor 

hidrologice de 9 – 10 ani secetoşi urmaţi de ani cu un regim al precipitaţiilor peste medie. 

Despăduririle masive de după 1990 au amplificat gravitatea fenomenului, inundaţiile 

manifestându-se cu o deosebită forţă mai ales din cauza torenţilor, devenind un real pericol 

atât pentru populaţie cât şi pentru activităţile economice. 

Statisticile din perioada 1901 – 1997 arată că maximul cantităţilor de precipitaţii 

căzute în zonă se ridică la 100 – 150 mm/24 ore, pe când în zonele montane din Carpaţii 

Orientali şi Occidentali această cantitate depăşeşte 200 mm. Legea 575/2001 - Secţiunea a V- 

a - Zone de risc natural, încadează teritoriul administrativ al comunei în categoria celor 

afectate de inundaţii produse de revărsarea unui curs principal de apă şi a torenţilor de 

versant. De asemenea, PATJ Alba la capitolul – Zone de risc, include comuna în categoria 

celor afectate de asemenea fenomene. 

Pericolul de inundaţii la care sunt supuse satele comunei Noşlac sunt datorate 

revărsării Mureşului, la debite mari, mai ales în momentele de întâlnire a viiturilor de pe 

Mureş cu cea de pe Arieş, când zeci de hectare de luncă sunt inundate. Fenomenul este cu  

atât mai grav cu cât el afectează suprafeţe mari cultivate, aflate în lunca din preajma satelor 

sau în fostele insule formate de cursurile fosile ale râului 

Inundaţii locale sunt provocate şi de ieşirea din albie a văilor şi torenţilor de versant 

care străbat teritoriul administrativ, în cazul ploilor abundente şi a topirii rapide a unui strat 

consistent de zăpadă. La creşterea debitelor şi a undei de viitură contribuie mult aluviunile 

dislocate, resturile vegetale şi uneori resturile menajere depozitate în albia acestora. 

Producerea unor evenimente extreme în vara anului 2013 au avut ca efect inundarea 

mai multor gospodării a beciurilor şi curţişor oamenilor. De asemenea, la sfârşitul lunii iunie 

2014, în Comuna Noşlac au fost afectate reţele telefonice şi de alimentare cu energie electrică 

pe circa 120 de metri, împrejnuririle a două gospodării şi importante suprafeţe de terenuri 

agricole. 
 

 

 

 
 

6 
Bălteanu D., Dinu M, Cioacă A, Hărţile de risc geomorgologic în Studii Cercului de Geologie, 

Geofizică şi Geografie, vol. XXXI, 1989, p. 9-13. 



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 43 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

 

Alunecări de teren 

În evaluarea perimetrelor cu potenţial de alunecare, factorii cauzali care declanşează 

alunecările de teren, aşa cum sunt ei definiţi şi acceptaţi de Comunitatea ştiinţifică (I.U.G.S. – 

G.M./L) se referă în principal la patru categorii de condiţii favorizante, cu caracter exhaustiv : 

- condiţii litologice ; 

- procese geomorfologice ; 

- procese fizice ; 

- procese antropogene . 

Dintre factori responsabili de producerea alunecărilor de teren, rolul determinat le 

revine criteriilor litologice şi geomorfologice, o însumare a situaţiilor celor mai defavorabile 

din aceste două criterii, conducând de regulă la declanşarea unor alunecări. 

Potrivit Legii 575/2001 pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac 

potenţialul de producere a alunecărilor de teren este unul mediu, dar cu o probabilitate de 

producere ridicată. PATJ Alba include, de asemenea comuna în categoria celor afectate de 

alunecările de teren. 

În comuna Noşlac sunt 

importante suprafeţe afectate de 

alunecări de teren vechi, astăzi 

stabilizate, favorizate de relief şi de 

defrişările masive din unele perioade 

istorice. La care acestea se adaugă 

altele noi, active încă, datorate 

efectelor unor ploi îndelungate asupra 

unui teren în pantă accentuată, cu 

substrat argilos. 

 

Alte riscuri naturale întâlnite în zonă 

 

Eroziuni ale malurilor sunt destul de frecvente la nivelul malurilor râului Mureş, 

unde puternica meandrare şi creşterile frecvente de debite favorizeată o eroziune 

semnificativă la nivelul malurilor insuficient consolidate cu vegetaţie arboricolă specifică. 

Impactul unor asemenea fenomene este unul major, resimţit la nivelul comunităţii prin 

distrugerea unor suprafeţe agricole, a grădinilor şi chiar a unor case şi anexe gospodăreşti, 

mai ales în greptul localităţii Sâna de Mureş. 

Fenomenul se întâneşte la o scară mai mică şi la nivelul văilor care străbat teritoriul 

administrativ, dar impactul acesdtora este mult mai scăzut. 

 

Căderile de pietre de pe versanţi 

Datorită litologiei specifice, a fragmentării maselor de rocă, acestea sunt fenomene se 

întânesc în preajma abrupturilor formelor de relief pozitive, situate în amonte de Stâna de 

Mureş. Fenomenul se manifestă preponderent primăvara sau în urma ploilor abundente, prin 

desprinderea şi alunecarea din versanţi a unor stânci solitare sau alunecări de pietriş. 

 

Fenomene de risc climatic pe Valea mijlocie a Mureşului 

Valurile de frig care se manifestă pe cursul mijlociu al râului Mureş sunt datorate 

pătrunderii maselor de aer polar (arctic) care coboară spre sud şi 

provoacă scăderea temperaturii aerului la latitudinea ţării noastre. Temperaturile scăzute pot 

reprezenta un risc climatic în perioadele reci ale anului, când valorile minime absolute pot 

înregistra coborâri mari sub 0
0
 C. Datele statistice arată că cele mai scăzute temperaturi 
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înregistrate în ultimii ani în acest areal sunt de: -24,5
0
 C (25.I.2006) la Târgu-Mureş şi -22,0

0
 

C (27.XII.2002) la Alba Iulia. Aceste valori influenţează major confortul bioclimatic al 

populaţiei în perioada de iarnă, mai ales când aceste temperaturi sunt însoţite de mişcări 

puternice aler maselor de aer. Totodată cresc cheltuielile cu încălzirea locuinţelor şi a 

instituţiilor. 

Căldura excesivă, caracteristică lunilor de vară este un alt factor de risc cu impact 

asupra confortului bioclimatic al locuitorilor, care duce la scăderea randamentului  

activităţilor zilnice, mai ales în agricultură, influenţând negativ culturile agricole. Când aceste 

călduri se menţin un timp mai îndelungat provoacă perioade de secetă prelungită
7
, cu impact 

asupra culturilor agricole şi legumicole, a resurselor nutritive (iarbă, fân) pentru animale şi a 

surselor de apă. 

Cele mai ridicate temperaturi au fost înregistrate în anul 2007, când la toate staţiile s- 

au înregistrat în 22 - 24 august valori de peste 35
0
 C. Ele sunt cele mai mari din tot intervalul 

luat în studiu şi au fost înregistrate la Târgu-Mureş (37,9
0
 C), Blaj (39,0

0
C), Târnăveni 

(35,4
0
C), Alba Iulia (39,6

0
 C). 

Precipitaţiile torenţiale sunt un alt parametru climatic care introduce potenţiale 

riscuri. Cantităţile maxime de apă căzute în 24 de ore indică 

intensitatea cu care se manifestă aceste fenomene şi posibilele urmări ale acţiunii apei asupra 

celorlalte componente ale mediului. Impactul se manifestă prin producerea inundaţiilor 

locale, acţiunea de spălare a solului, accentuarea proceselor de ravenare şi colmatarea albiilor 

cursurilor minore de apă. 

Căderile de grindină. În urma traveresării stratelor foarte reci ale atmosferei picăturile 

de ploaie pot îngheţa transformându-se în boabe de grindină de diferite dimensiuni (5-50 mm, 

sau chiar mai mari în cazul furtunilor electrice). La căderea pe sol grindina poate produce 

pagube foarte mari asupra vegetaţiei tinere. Cele mai afectate sunt culturile agricole tinere şi 

livezile, mai ales în perioada de înflorire a pomilor. Forţa şi direcţia vântului poate deplasa 

grindina oblic sau chiar pe orizontală, provocând daune însemnate prin efectul de secerare. 

Furtuni, viscole, tornade 

Furtunile sunt perturbări severe ale atmosferei, în cadrul cărora viteza vântului atinge 

o intensitate cuprinsă între 10 şi 12 pe scara Beaufort. Vânturile de intensitate 10 ating viteze 

de 88-101 km/h, iar cele de intensitate 11 ating 102-117 km/h cauzând furtuni violente. 

Vânturile care ating viteze mai mari de 117/km/h - intensitate 12 – sunt considerate uragane. 

În zona comunei Noşlac se manifestă deserori vânturi puternice, care pot depăşi 80 km/h, cu 

impact asupra gospodăriilor, a sălaşelor, culturilor şi chiar a pomilor fructiferi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

Seceta şi fenomenele asociate acesteia, respectiv aridizarea (coborârea excesivă a nivelului freatic) şi 

deşertificarea (reducerea suprafeţei de sol acoperită de vegetaţie şi o considerabilă sărăcire şi eroziune a 

solurilor). 
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2.3. RELATII ÎN TERITORIU  
 

2.3.1. Amplasare şi vecinătăţi 

Comuna Noşlac este unitatea administrativ teritorială, cu o suprafaţă de 4835 ha, 

componentă a judetului Alba. Este aşezată în partea centrală a ţării, în partea nord-estică a 

judeţului, la limita cu judeţul Mureş, pe malul stâng al râului Mureş, la confluenţa acestuia cu 

râul Arieş. 

Teritoriul administrativ se învecinează cu teritoriile administrative ale comunelor 

Fărău, Hopârta, Ocna Mureş şi Lunca Mureşului, din judeţul Alba şi comunele Aţântiş şi 

Cheţani din judeţul Mureş. Centrul polarizator în jurul căruia gravitează fiind oraşul Ocna 

Mureş, aflată la o distanţă de cca. 9 km. Centrele urbane cele mai apropiate sunt oreşele Aiud 

şi Luduş, situate la 28, respectiv 29 km. Pe palierul de 40 km se găsesc oraşele Câmpia Turzii 

şi Turda, situate la cca. 40 km. Centrele reşedinţă de judeţ cele mai apropiate sunt Alba Iulia 

(60 km); Cluj (63 km) şi Târgu Mureş (73 km). 

În prezent este ancorată la sistemul naţional de transport prin DJ 107 G, şi DJ 107 D), 

prin care are acces la DN 1 (E 81) pe teritoriul localităţii Unirea, aflată la 11 km distanţă. 

De municipiul reşedinţă de judeţ, oraşul Alba Iulia, situat la 60 Km, comuna este 

legată prin drumurile judeţene DJ 107 D şi DJ 107 G şi DN 1 (drum ce leagă Bucureştiul cu 

nord-vestul ţării). 

Coordonatele geografice ale localităţii reşedinţă de comună – Noşlac, sunt 46°40'48'' 

latitudine nordică şi 23°93'30'' longitudine estică. 

Vatra satelor comunei Noşlac au o structură complexă şi foarte diferită de la un sat la 

altul, datorită naturii terenului pe care s-au format, a evoluţiei istorice şi condiţiilor 

economice. Dintre acestea Noşlacul se remarcă prin structura sa tentaculară, desfăşurat pe 

mai multe aliniamente, atât pe terasele superioare ale Mureşului, cât şi la baza acestora şi în 

zona de luncă. O structură relativ asemănătoare se regăseşte şi în cazul copandului, dar vatra 

acestuia este mult mai restrânsă, la nivelul celor 8 străzi secundare, racordate la strada 

principală, reprezentând traseul local al DJ 107 G. Satul Valea Ciuciului este de tip răsfirat, în 

lungul văii amintite şi a drumului ce îl străbate, cu un apendice lateral, având gospodăriile în 

general risipite. 

Copandul, deşi conservă câteva dintre caracteristicile satelor cu o dezvoltare 

tentaculară, concentrarea celei mai mari părşi a gospodăriilor în jurul uliţei principale, îi 

confirmă existenţa unei vetre mult mai unitară. Această situaţie se repetă şi în cazul satului 

Stâna de Mureş, unde caracteristicile liniare ale vetrei, în jurul drumului principal şi al 

malurilor Mureşului sunt mult mai evidente, chiar ţinând cont de existenţa unor escrescenţa 

laterale. 

Găbudul la rândul său, dezvoltându-se într-un mediu geografic specific văilor de versant, are 

şi o vatră mult mai adaptată formelor de relief locale. Vatra aşezării de tip răsfirat, s-a 

dezvoltat de o parte şi de alta a pârâului şi în lungul drumului, care de alt-fel constituie şi 

axele sale de dezvoltare. 

 

2.3.2. Legăturile teritoriului administrativ cu exteriorul 

Principala rută de circulaţie şi transport, utilizată încă din preistorie era culuarul 

Mureşului, prin intermediul căuia se făcea legătura dintre principalele centre de extragerew a 

sării de la Ocnele dejului Călacea, Ocna Mureş etc., cu pieţele de desfacere din vestul şi sud- 

vestul teritoriului României. Acest drum, amplasat, pe malul drept al Mureşului a fost 

amenajat de către romani, constituind principala rută de legătură militară şi economică dintre 
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castrele de la Deva-Micia – Alba Iulia-Apulum – Turda-Potaisa – Cluj-Napoca şi Porolisum, 

traversănd centre de mai mică importanţă precum Brucla (Aiud) şi Salinae (Ocna Mureş). 

În perioada evului mediu acest drum reprezenta şi principala rută comercială a 

Transilvaniei, care asigura legăturile între marile centre urbane, politice şi comerciale: Sibiu, 

Sebeş, Deva, Alba Iulia, Aiud, Turda, Cluj şi Târgu Mureş. În acela-şi timp culuarul 

Mureşului a servit şi ca loc de pătrundere a turcilor în expediţiile de jaf întreprinse în 

Transilvania. 

Şi astăzi Culuarul Mureşului păstrează un rol major în infrastructura de transport 

naţională şi europeană, prin DN 1 (E 68) şi magistrala de transport feroviar M 300. 

De asemenea pe aici va trece autostrada Sebeş – Turda, care face legătura între 

Autostrada A 1 (Bucureşti-Nădlag) şi autostrada Transilvania (A3), prin nodul de circulaţie 

Luduş. Teritoriul administrativ al comunei Noşlac are acces direct la autostrada A 10 (Sebeş- 

Turda), prin intermediul DJ 107 G (Uioara de Sus: DJ 107 D - Noşlac - Căptălan - Copand - 

Stâna de Mureş - Găbud - Limita Jud. Mureş); şi a DJ 107 D (Târnăveni:MS – Adămuş:MS 

– Crăieşti:MS - Ocna Mureş:AB – Unirea:AB), prin nodul rutier Unirea. Dacă proiectul A 3 

se va menţine neschimbat, comuna Noşlac va avea acces şi la aceasta prin intermediul DJ 107 

G şi nodul rutier Luduş 

Pe lângă faptul că DJ 107 G asigură legătura între 5 din cele 6 localităţi ale comunei, 

permite accesul spre alte centre comunale din împrejurimi, precum: Aţintiş, comuna cu acela- 

şi nume din jud. Mureş, iar prin intermediul DJ 107 D şi 107 E ciu centrele comunale: 

Unirea, Hopârta şi Fărău din jud. Alba. 

Accesul la reţeaua CFR se face prin halta de la Unirea 2 şi gara de la Războieni. 

Pentru populaţia localităţilor comunei un impediment major il reprezintă lipsa unei 

legături directe cu centru de judeţ, municipiul Alba Iulia, aflat la o distanţă de 60 km, în lipsa 

unor legături directe, care să includă un traseu auto major de importanţă regională. şi CFR şi 

a unei reţele de transport persoane bineorganizată, care să includă şi această zonă. 

 

2.3.3. Prevederi ale PATN, privind zona 

Căi de comunicaţii 

Comuna Noşlac este racordată la sistemul naţional de transport prin: 

 DN 1 (E 68), care străbate în lung culuarul Mureşului şi DJ 107 D şi 107 G. Ultimul 
face legătura între centrele urbane Ocna Mureş din jud. Alba cu Luduş (DN 15) din 

jud. Mureş. 

 Magistrala de cale ferată M 300, cu o lungime de 647 km, care leagă capitala ţării 

Bucureşti cu Braşov – Sighişoara - Teiuş – Războieni - Cluj-Napoca – Oradea 

Conform legii 363/2006, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, dar şi a documentelor adoptate ulterior 

comuna se găseşte în imediata apropiere a două magistrale de transport auto, 

autostrăzile A 10, care străbate culuarul Mureşului între Sebeş ţi Câmpia Turzii şi A 

3, este traversată ținutul intracarpatic, legând punctul de trecere a frontierei de la Borș 

cu marile centre urbane: Zalău, Cluj/Napoca, Turda, Târgu Mureș, Brașov / Ploiești, 

București. 
Necesitatea modernizării acestei structuri de transport este dată în primul rând de 

ritmul ridicat de creştere a traficului auto şi de necesităţile împuse de creşterea traficului 

feroviar la nivel european. Numai pentru traficul feroviar prognoza pentru anul 2015 se ridică 

la peste 5000 de unităţi/24 ore (3501-8000 MZA/24 ore). 

La capitolul "Apa", comuna Noșlac se găseşte în bazinul hidrogafic al Mureșului, 

toate cursurile de apă care străbat teritoriul administrativ fiind tributare acestui râu. În general 
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aceste cursuri de apă secundare, dar mai ales pânza freatică a Mureşului a constituit în 

decursul timpului principala sursă de apă pentru oameni şi animale, pe malurile sale fiind 

săpate fântânile sau amenajate izvoarele de versant, pentru necesităţile localnicilor. Potrivit 

Legii nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, comuna Noşlac se găseşte într-o zonă 

în care se găsesc importante resurse de apă dulce, dar resursele de apă subterană înregistrează 

o vulnerabilitate ridicată (Legea 20/2006. anexa 2). În cea ce priveste consumul de apă, 

comuna noşlac se găseşte într-un areal în care consumul de apă potabilă, destinat consumului 

casnic este sub cel normat, înregistrându-se disfuncţionalităţi majore în alimentarea cu apă 

(Legea 20/2006. anexa 3). În cea ce priveşte situaţia apelor industriale, aici se înregistrează 

un grad sporit de poluare la nivelul principalelor cursuri de apă, necesitând măsuri de 

reambulare pe termen mediu (Legea 20/2006. anexa 4). Totodată, comuna se găseşte într-o 

zonă cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă şi/sau canalizare; necesitând lucrări 

hidroedilitare de reabilitare şi dezvoltare. 

În privinţa zonelor protejate amintim existenţa legală a două tipuri de zone protejate: 

- zone naturale protejate, respectiv rezervaţiile naturale: - Nu se găsesc pe teritoriul 

administrativ al comunei: 

- zone protejate construite, formate din monumentele istorice cu valoare de patrimoniu, 

incluse în LMI 2010. În această categorie sunt incluse: 

 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli din satul Copand, datând din sec. al XVIII-lea: 

biserica a fost adusă din satul Viştea, la 1856 şi modificată. 

 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” din satul Găbud, datând din sec. al 

XVIIIlea, cu modificări din sec. al XIX-lea. Biserica, datând din 1776 a fost 

strămutată în Găbud, la 1784, unde a fost adaptară necesităţilor locale între 

anii1874 – 1875. Valoroasă râmâne şi clopotniţa bisericii construită din lemn în 

sec. al XIX-lea. 

 Biserica reformată din satul Noşlac, datând din sec. al XV-lea, cu modificări în 

sec. al XVIII-lea. 

 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli din satul Noşlac, construită între 1700-1783 şi 

modificată în 1803 şi 1923. 

Potrivit legii 351/2001, privind Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările 

ulterioare, localitatea Noşlac este o localitate rurală de rangul IV, rang atribuit localităţilor 

reşedinţă de comună, în timp ce localităţile Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş ţi 

Valea Ciuciului sunt localităţi rurale de rangul V, specific satelor componente. Comuna, 

gravitează din punct de vedere economic şi administrativ în jurlul centrului urban Ocna 

Mureş. 

Potrivit legii, dotările minime obligatorii pentru o localitate reşedinţă de comună sunt: 

- sediu de primărie; 

- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială; 

- dispensar medical (cabinet medical medicină generală), farmacie sau 

punct farmaceutic; 

- oficiu poştal şi servicii telefonice; 

- sediu de poliţie şi de jandarmerie; 

- cămin cultural cu bibliotecă; 

- magazin general, spaţii pentru servicii; 

- teren de sport amenajat; 

- parohie; 

- cimitir; 

- staţie/haltă C.F. şi/sau staţie de transport auto; 
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- dispensar (farmacie) veterinară; 

- sediu al serviciului de pompieri; 

- alimentare cu apă prin cişmele stradale. 

În prezent reşedinţa de comună, Noşlac, dispune de majoritatea dotărilor necesare, 

unei localităţi de rangul IV. 

În cea ce priveşte zonele de riscuri naturale; conform legii 575/2001 privind zonele de 

risc natural, comuna Noşlac se găseşte într-o zonă de risc seismic de 72 pe scara MSK, cu o 

perioadă de revenire de cca. 50 de ani. 

În ce priveşte riscul la inundaţii, este unul ridicat având în vedere faptul că nivelul 

maxim al precipitaţiilor căzute în 24 de ore este cuprins între 100-150 mm. Pericolul de 

inundaţii la care sunt supuse satele comunei Noşlac sunt datorate revărsării unui curs de apă, 

respectiv al Mureşului, precum şi a celor produse de văile locale şi a torenţilor de versant în 

cazul ploilor abundente şi a topirii rapide a unui strat consistent de zăpadă. 

În privinţa alunecărilor de teren, teritoriul administrativ al comunei este situat într-o 

zonă cu o instabilitate relativă a terenurilor, cu un risc ridicat atât în intravilan, cât mai ales la 

nivelul extravilanului, daorită litologiei specifice şi a morfologiei terenului. 

Ordonanţa guvernamentală 142/2008, privind Zonele cu resurse turistice, încadrează 

comuna Noşlac în cadrul UAT-urilor în rândul cărora sunt dominante resursele antropice, dar 

cu probleme de infrastructură atât turistică, cât şi tehnică. De asemenea studiile de 

fundamentare şi evaluare a potenţialului turistic întocmit pentru PATN » Secţiunea a VI-a », 

situează comuna într-o zonă de concentrare mare a resurselor naturale şi antropice, cu un 

punctaj total de 29 puncte – pujnctaj potenţial total de dezvoltare turistică. 

 

2.3.3. Prevederi ale PATJ, privind zona 

Potrivit PATJ Alba, centrul polarizator în jurul căruia gravitează comuna Noşlac este 

centrul urban de importanţă intercomunală, Ocna Mureş. Sub aspectul competenţelor, 

comuna Noşlac aparţine de Judecătoria Aiud. Financiar, Iablaniţa este arondată Serviciului 

fiscal orăşenesc şi Trezoreriei operative Aiud, alături de municipiul Aiud, oraşele Ocna- 

Mureş şi Teiuş, precum şi comunele Fărău, Hopîrta, Livezile, Lopadea-Nouă, Lunca- 

Mureşului, Miraslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, Rîmeţ, Rimetea, Stremţ, Unirea. 

În cea ce priveşte riscurile naturale documentaţia PATJ evidenţiază încadrarea 

comunei Noşlac în categoria UAT expuse riscurilor naturale. Cele mai importante dintre 

aceste riscuri semnalate sunt: 

 alunecările de teren pe cca 70 ha: 

 eroziunile de maluri, Mureşul pe cca 3 km în zona Noşlac; 

 prezenţa văilor torenţiale, a ravenelor şi râpelor cu acumulri sedimentare,  cu 

efecte asupa a 15 ha; 

 zone inundabile, pe cca. 90 ha, în zona localităţilor Sâna de Mureş, Copand şi 

Noşlac şi 

 zone mlăştinoase, pe cca 25 ha, în lunca râului Mureş, zonele Noşlac şi Căptălan. 

Strategia turismului în Jud. Alba, evidenţiază existenţa unor importante obiective 

arhitecturale şi istorice, monument de patrimoniu, care pot şi trebuie să fie valorificate. 

Printre formele de turism care s-ar putea dezvolta, amintim: 

- turismul de tranzit, prin care turiştii să se oprească în zonă pentru 1-2 zile, să cunoască 

localităţile comunei şi oamenii de aici, cu obiceiurile şi tradiţiile lor. 

- turismul ecumenic, prin valorificarea turistică a celor trei biserici de lemn ( de la Noşlac, 

Copand şi Găbud) şi biserica reformată de la Noşlac, monument istorice de importanţă 

naţională şi locală. 
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- Turismul de pescuit şi vânătoare, precum şi cel cu caracter turistic, pentru cunoaşterea 

florei şi faunei specifice. Bălţile situate pe malul Mureşului şi pădurile din zonă oferă 

oportunităţi pentru vânătoare şi pescuit sportiv, în care iubitorii de natură, de faună şi 

floră, precum şi specialiştii interesaţi pot petrece clipe deosebite, în prezenţa aparatului de 

fotografiat. 

 

Conform Planului de amenajare a teritoriului zonal "Valea Mureşului" jud. Alba, 

comuna noşlac se găseşte din punct de vedere al dezvoltării în context suprateritorial, în aria 

de dezvoltarea Polului motropolitan Cluj-Napoca şi a polului de dezvoltare naţională Târgu 

Mureş şi a polurilor regionale turda şi Sibiu. La nivel local, comuna Noşlac se găseşte în aria 

de iradiere a polului de dezvoltare regională Alba Iulia şi Sibiu şi a polurilor de dezvoltare 

locală Aiud şi Blaj. 

În cea ce priveşte structura activităţilor economice, comuna Noşlac se găseşte într-o 

arie geografică propice culturilor intensive; cerealiere (cereale, plante tehnice, cartofi etc) şi 

creştei animalelor (bovine şi ovi-caprine9 dai insuficient valorificate. 
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 2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE  

 
2.4.1. Potenţialul natural al solului şi subsolului. 

Conform datelor PUG din 2001, teritoriul administrativ al comunei are o suprafaţă de 

4.835 ha, ceea ce reprezintă 0,760 % din suprafaţa judeţului, din care 3.483 ha erau terenuri 

agricole. 

Datele statistice dezvăluie faptul că din cele 4835 ha, 3483 ha sunt terenuri agricole 

iar 1352 terenuri neagricole. Potenţialul acestor terenuri este dat de calitatea solurilor şi a 

suprafeţelor acoperite cu culturi agricole. Exceptând solurile aluviale, de luncă, cea mai mare 

parte a terenurilor au ca substrat soluri brune de pădure. Sunt soluri cu o productivitate relativ 

scăzută, deseori afectate de procesele de eroziune, sunt însă prienlice pentru păşunat şi fâneţe. 

Pe terenurile agricole un loc aparte îl ocupă culturile cerealiere şi leguminoase. Dintre cereale 

se cultivă grâu de toamnă şi grâu de primăvară, orz, ovăz, porumb, iar în grădini se cutivă 

sfeclă, bostan, dovleac, cartof, ardei, varză, conopidă, morcov, roşii, ridichi, pătrunjel 

etc. 

O parte din terenurile agricole sunt utilizate ca păşuni şi fâneţe, în timp ce suprafeţe 

restrânse sunt folosite pentru cultivarea viţei de vie şi ca livezi. 

Pădurile ocupă suprafeţe restrânse, dar joacă un rol important în protejarea mediului şi a 

comunităţilor umane adiacente. 

Alte resurse: 

 Terenurile agricole, cantonate în special în Lunca Mureşului şi în luncile din 

preajma principalelor cursuri de apă, pe soluri de provenienţă aluvionară, sunt 

caracterizate printr-un potenţial productiv ridicat, fapt care a determinat dezvoltarea 

culturilor cerealiere.

 Fauna specifică zonelor umede din preajma Mureşului, cât şi cea din zonele de 

pădure reprezintă un important fond cinegetic, care alături de ihtiofaună constituie un 

potenţial valorificabil în cadrul activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv în condiţii 

legale.

 Ca resurse minerale comuna Noşlac dispune de importante resurse de materiale de 

construcţie, sub forma agregatelor minerale (nisipuri, pietrişuri), exploatabile  în 

cadrul celor două balastiere existente.

Subsolul comunei dispune de importante resurse minerale, precum: sarea şi izvoarele de apă 

cloruroase. Utilizarea şi includerea acestora în proiecte multifuncţionale şi de agrement , 

poate constitui o resursă împortantă de dezvoltare economică. 

O altă resursă naturală, insuficient valorificată sunt cele peste 90 ha de luciu de apă, 

format din bălţile rămase pe vechile cursuri de apă ale Mureşului, astăzi fosile. Dintre acestea 

se remarcă Balta Copand, cu cele cca. 15 ha şi balta Căptălan cca. 5 ha. 

Prezenţa acestora poate stimula turismul de agrement în zonă prin pescuitul sportiv, 

cu toate că transformarea unora dintre aceste bălţi în balastiere pentru extragerea agregatelor 

minerale poate avea un impact asupra florei şi faunei locale. 

 

2.4.2. Principalele funcţiuni economice 

A. Funcţiunea agricolă 

Evoluţia suprafeţelor agricole 

Potrivit zonării agricole efectuată prin PATJ Alba, comuna Noşlac se găseşte într-un 

areal specializat pe agricultură (cultivarea pământului) şi creşterea animalelor; viticultura şi 
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pomicultura ocupând suprafeţe mai degrabă simbolice, fiind destinate satisfacerii unor 

necesităţi casnice. 

Potrivit datelor statistice ale INSS, la nivelul anului 2013 suprafaţa totală a comunei 

este de 4835 ha, din care aproape două treimi sunt suprafeţe agricole (72 %). În cadrul 

suprafeţelor agricole rolul determinant îl are terenul arabil cu 57,8 % din suprafaţa agricolă, 

urmat de suprafeţele de păşuni şi fâneţe, cu cca. 41,8 %; în timp ce altele culturi agricole 

reprezintă cca. 6 %. 

Cele 1458 ha de păşuni şi fâneţe, constituie o bază importantă pentru dezvoltarea 

creşterii animalelor, fapt vizibil în dezvoltarea acestui sector, odată introducerea subvenţiilor 

comunitare. 

Suprafeţele acoperite cu 

vegetaţie forestieră este relativ 

redusă, pădurile ocupând cu puţin 

peste 17 % din teritoriul 

administrativ şi 61,6 % din 

suprafaţa neagricolă a comunei. 

Pădurile existente sunt păduri de 

protecţie, excluse de la exploatări pe 

scară industrială, tăierile care se fac, 

conform legii, sunt numai pentru 

asigurarea unor necesităţi locale. 

Suprafaţa exploataţiilor 

agricole înregistrate  în urma 

Recensământului agricol din 2010 dezvăluie faptul că suprafaţa exploataţiilor agricole 

înregistrate este de 3641 ha, cu 158 ha mai mult. Diferenţa existentă se explică prin interesul 

crescur al localnicilor pentru utilizarea tuturor terenurilor, indiferent de productivitatea lor, în 

condiţiile subvenţiilor agricole. 

 

Recensământul agricol din 2010 evidenţiază următoarea structură a terenului agricol în 

cadrul comunei Noşlac: 

Suprafaţa agricolă utilizată: 

 Teren arabil - 2013.17 ha;

 Grădini familiale - 55.56 ha;

 Paşuni şi fâneţe - 1180.61 ha

 Culturi permanente - 8.03 ha

 Total teren agr. - 3387.37 ha

Suprafaţa agricolă neutilizată 

 Suprafaţa împădurită - 174.62 ha 

 Suprafeţe clădiri, curţi, drumuri... - 59.46 ha. 

 Suprafaţa totală a exploataţiei agricole - 3640.98 ha. 

Din  cele 2143,17 ha teren arabil înregistrat la nivel de comună, 2119,17 ha sunt 

deţinute în proprietate şi numai 24 ha sunt deţinute în arendă. 

Conform registrului agricol structutra terenului după modul de utilizare în anul 2013 

este următorul; 

Terenuri productive - 3487 ha. 

 teren agricol, inclusiv sere şi solarii - 2013 ha; 

 păşuni naturale - 1222 ha; 

 fâneţe naturale -   226 ha; 

Structura fondului funciar al comunei Noşlac după modul de folosiinţă  

Modul de folosiinţă Total (ha) % 

Suprafaţa agricolă 3483 72 

- Teren arabil 2013  

- Păşuni 1232  

- Fâneţe 226  

- Vii şi pepiniere viticole 7  

- Livezi şi pepiniere pomicole 5  

Suprafaţa neagricolă 1352 28 

- Păduri şi altă vegetaţie forestieră 833  

- Suprafeţe ocupate cu ape/bălţi 92  

- Suprafeţe ocupate cu construcţii 99  

- Suprafeţa căilor de comunicaţii 116  

- Terenuri degradate şi neproductive 212  

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ 4835 100 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/ (13.10.2014) 
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 vii, pepiniere viticole şi hameişti - 17 ha; din care vii pe rod 17 ha; 

 livezi de pomi, pepiniere, arbuşti f. - 5 ha 

Total terenuri productive - 3487 ha. 

 

Terenuri neproductive 

 păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - 833 ha; 

 drumuri şi căi ferate - 116 ha; 

 construcţii -   99 ha; 

 terenuri degradate şi neproductive - 212 ha; 

 ape şi bălţi -   92 ha; 

Total terenuri neproductive - 1352 ha. 

Suprafaţă totală UAT - 4835 ha. 

Notă în prezent suprafaţa UAT Noşlac s-a modificat datorită rectificărilor survenite cu 

UAT mărginaşe (Ocna Mureş). 

Activitatea în agricultură este susţinută de o bază materială adecvată, care asigură în 

bună măsură necesităţile locale. La nivelul anului 2010 structura inventarului agricol format 

din maşini şi utilaje agricole aflat în proprietatea localnicilor era format din: 

 Tractoare - 28, din care - 24 în exploataţii agr. 

 Motocultoare - 3 - 3 

 Pluguri pentru tractoare - 22, din care - 19 în exploataţii agr. 

 Cultivatoare mecanice - 5 - 5 

 Combinatoare - 4 - 4 

 Grape mecanice - 9 - 9 

 Semănători cu tracţiune mecanică - 8, din care - 6 în exploataţii agr. 

 Maşini pt. împrăştiat îngrăşăminte - 4 - 4 

 Maşini pentru erbicidat - 5 - 5 

 Combine autopropulsate pt. cereale - 2 - 2 

 Motocositoare - 2 - 2 

 Alte maşini şi echipamente agricole  - 6 - 6 

 

 Cultura plantelor cerealiere şi a nutreţurilor 

Cultura cerealelor reprezintă grupa de culturi agricole care ocupă cele mai întinse 

suprafeţe şi deţine cea mai mare importanţă în economia agrară a regiunii. Dintre acestea 

grâul este cultivat cu succes şi în regiunile depresionare datorită gradului de adaptabilitate la 

condiţiile de mediu destul de diferite, putând fi cultivat şi în spaţiul deluros, pe terase şi în 

lunci, sau în spaţiul montan şi pe culoarele văilor. 

Porumbul este o altă plantă de cultură cu o pondere importantă la nivelul judeţului, deţinând 

în medie peste 30% din totalul suprafeţelor arabile. Este deopotrivă întâlnit în aria de câmpie 

cât şi în spaţiul colinar, datorită plasticităţii sale ecologice deosebite. Importante suprafeţe 

sunt cultivate cu cartof, dar cultura acestora este destinat în primul rând pentru consumul 

familial. 

Trerenul agricol existent este lucrat în cazdrul celor cca. 900 de exploataţiilor agricole 

individuale. Marea majoritate din aceste exploataţii sunt mici, având în medie 1-5 ha (58,3 

%); cele sub 1 ha în număr de 357; reprezintă 36 %; între 5-10 ha reprezintă 4,8 % , în timp 

ca numărul exploataţiilor peste 10 ha este foarte mic, doar 6 unităţi reprezentând o valoare 

subunitară foate mică. 
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Principalele culturi înregistrate sunt cele cerealiere (grâu, orz şi orzoaică, ovăz, 

porumb, alte cereale pt. boabe), care ating peste 1600 ha (1609,69 în 2010), alături de care se 

mai cultivă: plante tehnice (tutun, floarea soarelui, plante medicinale) - 20,76 ha; plante 

pentru nutreţ (porumb verde, leguminoase ) - 109,66 ha; alte culturi (sfeclă de zahăr, cartof) – 

42,41 ha etc. 

Suprafeţe importante de teren au fost lăsate în repaus, în general fără subvenţii – 

360,65 ha, în timp ce suprafeţele acoperite cu livezi şi vii rămân nesemnificative. 

În cadrul comunei Noşlac locuitorii cultivă în special porumb, pe care îl utilizează atât 

pentru consum cât şi ca furaj în hrana animalelor. Alături de porumb se mai cultivă grâu 

pentru panificaţie, orz, ovăz. 

O altă cultură importnată destinată atât consumului uman cât şi hranei animalelor este 

cartoful. Alături de cartof, între culturile de câmp se mai cultivă legumele, pepenii şi 

căpşunile, cultivate în general pentru consum propriu. 

 

 Pomicultură 

La nivelul anului 2012, pe cele 5 ha de livezi, sunt înregisstraţi 1950 pomi fuctiferi; 

principalele specii fiind: prunii cu 8641 fire; meri (521 fire), peri (521 fire), piersici (150 

fire); cireşi (102 fire); vişini (327 fire); nuci (20 fire) alte specii (320 fire). 

 

 Creşterea animalelor;

În condiţiile în care 42 % din suprafaţa comunei o reprezintă terenurile agricole şi 30 
% cele de păşuni şi fâneţe, principala funcţiune economică a comunei este cea agricolă, în 

cadul căruia specificul cultivării pământului se împleteşte cu cel al creşterii animalelor. 

Dintre speciile de animale, de un interes major se bucură creşterea ovi-caprinelor, dar şi a 

porcilor. Acest fapt este susţinut de existenţa unor importante suprafeţe de pajişti, de un 

surplus de porumb aflat în gospodăriile populaţiei, dar şi deposibilităţile sporite de 

valorificare a produsului final. Conform registrului agricol în anul 2013 efectivele de  

animale existente pe raza comunei Noşlac se prezenta astfel: 

- Bovine – 270 capete; 

- Porcine – 2500 capete; 

- Cabaline – 90 capete; 

- Ovine – 5000 capete; 

- Caprine – 900 capete; - 

- Păsări – 20.000 capete; 

- Albine – 270 familii; 

 

B. Funcţiunea silvică şi piscicolă 

Cele 833 ha acoperite cu păduri şi vegetaţie forestieră reprezintă cca. 17 % din 

suprafaţa comunei. În aceste condiţii, pădurea nu reprezintă un factor economic major pentru 

economia comunităţilor locale, dar pădurea rămâne o pârghie importantă în creşterea 

nivelului de trai şi calităţii vieţii. Ea presupune folosirea insuşirilor naturale intrinseci ale 

ecosistemelor forestiere în menţinerea şi crearea unui mediu natural specific, capabil de a 

exercita influenţe favorabile asupra mediului, de a produce biomasă vegetală şi de a 

înfrumuseţa peisajul. În acest context cel mai important rol îl reprezintă funcţia sa de 

protecţie, prin aportul ecosistemelor forestiere la menţinerea echilibrelor în natură, 

contribuind totodată la asigurarea echilibrului economic. 

Funcţia sa de protecţie se exprimă prin: 

 protejarea terenurilor şi a solurilor forestiere, implicit a celor agricole, ce intră sub
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incidenţa protectoare a arboretelor Iimitrofe; 

 protejarea mediului inconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic.

 protejarea localitălilor din zonă şi asigurarea condiţiilor de recreere a populaţiei din 

zonă;

Pentru a răspunde nevoilor economico-sociale ale societăţii gospodirirea raţională a 

pădurii presupune stabilirea obiectivelor social-economice şi ecologice ale acesteia, căutând 

să armonizeze strategia naturii (ecosistemelor forestiere) cu necesităţile societălii umane. În 

acest context exploatarea silvică se face numai pentru necesităţi locale, în conformitate cu 

legea, ca sursă de combustibil solid, pentru comunităţile de aici. Cele cca. 50 mc exploataţi 

anual nu au un impact distrucţiv major asupra fondului forestier, fiind rezultatul unor lucrări 

de curăţare şi întreţinere. 

În lunca Mureşului se găsesc mai multe bălţi naturale, formate pe vechile braţe ale 

Mureşului, rămase fosile. Suprafaţa luciului de apă de pe teritoriul comunei este de peste 90 

ha, Cele mai mari suprafeţe aparţin bălţilor Căptălan şi Copand. 

 Balta Noslac formată pe un brat mort de-al Muresului, la nord de localitate, în 

imediata apropiere a localitatii omonime. Are o suprafaţă de peste 15 ha (159018 mp), 

fiind scoasă la vânzare de către consiliul Local al comunei Noşlac. Speciile de peşte 

recoltate sunt : crap, caras, rosioara, oblete, salau, biban ştiucă. Se pretează foarte bine 

pescuitului sportiv. Se găseşte în administrarea ;

 Cascada Noşlac, situată pe Mureş în apropierea localităţii amintite. În partea 

superioară a repezişului se poate pescui mreană, crap, caras iar la baza acestea în 

special clean. Alte specii: somn, roşioară, biban, şalău, avat, oblete etc.

 Balta de la Căptălan, formată de asemenea pe un braţ mort al Mureşului, este situată 

pe partea stângă a drumului Căptălan – Copand. Are o suprafaţă de cca. 50 ha, din 

care cca 17 ha aparţine de comuna vecină Lunca Mureşului. Balta a fost concesionată 

de către SC Eurotransilvania SRL în vederea realizării Amenajării piscicole „Ostrov” 

Noşlac.

 Bălţile de la Găbud, sunt amenajări private, majoritatea sunt situate pe teritoriul 

administrativ al loc. Gheja. Se pescuieşte în special crap, caraş dar şi alte specii.

Valorizarea acestora în sistem privat sau direct de către administraţia locală, este o 

opţiune a Consiliului Local Noşlac. Se impune totuşi valorificarea lor în primul rând piscicol; 

atât pentru pescuitul sportiv cât şi pentru obţinerea unei producţii de peşte, valorificată pe 

piaţa locală şi zonală. 

 

C. Funcţiunea comercială, industrială şi de servicii 

Primele forme de 

manifestare a economiei private la 

nivel local după 1990 s-a manifestat 

în practicarea comerţului, multe 

familii care deţineau spaţii 

excedentare şi-au amenajat mici 

magazine în care desfăceau produse 

industriale, materiale de construcţii, produse alimentare alimentare, băuturi etc. 

Potrivit site-urilor de specialitate
8
 realizate pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor, 

până în anul 2014 în comuna Noşlac au fost înregistrate un număr de 128 agenţi economici cu 
 

8 
http://www.firme.info/alba/noslac.html; http://www.risco.ro/; 

http://www.listafirme.ro/ 

LOCALITATEA S.R.L. 
active 

S.R.L. 
inactive 

P.F.A., I.F. 
active 

P.F.A., I.F. 
inactive 

Total pe 
localităţi 

Noşlac 17 12 20 27 76 

Căptălan 8 2 2 7 19 

Copand 1 2 3 6 12 

Găbud 2 2 7 9 20 

Stâna de Mureş 1 - - - 1 

Total general 29 18 32 49 128 

Sursa: http://www.firme.info/alba/noslac.html 

 

http://www.firme.info/alba/noslac.html
http://www.firme.info/alba/noslac.html
http://www.listafirme.ro/
http://www.firme.info/alba/noslac.html
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 Distribuţia agenţilor econom ici pe localităţi  

Noşlac Căptălan Copand Găbud Stăna de Mureş 

 

capital privat; alături de care mai sunt menţionate un număr de 14 instituţii, asociaţii şi 

organisme sociale fără scop lucrativ, dar cu personalitate juridică. 

Agenţii economici menţionaţi cuprind: 

 

 Societăţi cu răspundere limitată (S.R.L.);

 Persoane Fizice Autorizate (PFA);

 Intreprinderi Familiale;

 Intreprinderi individuale etc.

Pe lângă unităţile economice funcţionale şi în prezent, în decursul timpului unii dintre 

aceşti agenţi economici şi-au încetat activitatea, din diferite motive (politici macroeconomice, 

menegement defectuos, lipsă piaţă de desfacere, lipsă lichidităţi etc.), sau şi-au suspendat 

activitatea temporar. Astăzi se constată 

că din numărul total înregistrat un 

număr de 67, reprezentând 52,3 % sunt 

inactivi şi numai 61, reprezentând sunt 

activi. 

După amplasamentul lor, la o 

analiză sumară a datelor de mai sus se 

constată că majoritatea agenţilor 

economici sunt situaţi în satul reşedinţă 

de comună. Astfel, 59,4 % sunt situate 

în satul Noşlac; 15,6 % în satul Găbud; 

14,8 % în Căptălan, 9,4 % în Copand şi 

numai 0,8 % în satul Stâna de Mureş. 

 

D. Turismul 

Obiective turistice naturale 
Pentru turismul de recreere de interes rămân bălţile şi malurile Mureşului. Acest 

spaţiu oferă posibilităţi importante pentru vânătoare şi pescuit sportiv. Fauna dar mai ales 

mulţimea păsărilor de baltă, de luncă şi de pădure oferă, de asemenea clipe de neuitat pentru 

ornitologi şi iubitorii de natură. 

Obiective turistice antropice 

În această categorie pot fi incluse în primul rând vechile lăcaşe de cult, aparţinând 

comunităţilor ortodoxe şi reformate din zonă, între care menţionăm: 

 Monumente istorice:

▪ Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” - Copand: cod LMI 2010 – AB-II-m-B- 

00210; 

▪ Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” Găbud: cod LMI 2010 – AB-II- 

a-A-00221; 

▪ Biserica reformată Noşlac: cod LMI 2010 – AB-II-m-B-00254; 

▪ Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” Noşlac: cod LMI 2010 – AB-II-m-B-00255 

▪ Obiective  istorice  de  interes  local,  precum: Biserica reformată Stâna de 
Mureş, Biserica reformată Copand, Casa parohială reformată Noşlac. 

Trasee turistice de pe teritoriul UAT 
Principalul traseu turistic este DJ 107 G, care asigură accesul "spre" sau "la" toate 

obiectivele de interes turistic din zonă. 
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Infrastructura turistică locală 

Astăzi infrastructura turistică locală este este deabea la început, fiind slab dezvoltată. 

Nu este înregistrat nici un agent economic a cărei obiect de activitate să fie legată de 

activitatea turistică. Cu toate acestea posibilităţi limitate de cazare se găsesc la Metocul 

mănăstiresc de la Găbud. 

 

2.4.3. Evoluţia funcţiunilor în ultima perioadă. Investiţii 

Mai ales după anul 2000, odată cu refacerea proprietăţii, dar mai ales odată cu 

creşterea subvenţiilor din agricultură, a crescut interesul pentru acest sector, vizibil atât în 

cadrul fermelor de subzistenţă cât şi în tendinţele de comasare a terenurilor agricole şi 

realizarea unor microferme agricole, pentru culturile agricole şi de creştere a animalelor. 

Totodată la populaţia tânără a crescut interesul pentru proiecte gen: tânărul fermier. 

Investiţii importante au dus la implementarea şi dezvoltarea unor proiecte edilitare 

majore pe plan local, precum alimentarea cu gaz metan, alimentarea cu apă, canalizarea şi 

epurarea apelor menajere, serviciile de salubritate, infrastructura de transport etc., care au 

contribuit la creşterea nivelului de trai a populaţiei locale. De asemenea ridicarea de către 

Mănăstirea Oaşa a unui metoc la Găbud, a inclus comuna Noşlac pe harta lăcaşelor de cult de 

interes zonal. 

De asemenea, se conturează o platformă investiţională între satele Căptălan şi 

Copand, în jurul unor investiţii în exploatarea materialelor de construcţii şi a prelucrărilor 

mecanice. Tot în acest areal sunt prevăute investiţii în domeniul tratamentului balnear şi a 

petrecerii timpului liber. 

In domenii conexe agriculturii sunt prevăzute investiţii pentru realizarea unor 

ciupercării la Găbud, extinderea serelor de la Stâna de Mureş şi Copand etc. 

 

2.4.4. Profilul economic actual şi de perspectivă 

În prezent profilul economic al comunei Noşlac este unul agrcol, bazat pe cultivarea 

pământului şi creşterea animalelor, alături de care coexistă două componente secundare; 

legumicultura şi pomicultura. Cu toate acestea, încă din prezenbt se conturează şi alte 

tendinţe în dezvoltarea economică, legate de domeniul comerţului, a serviciilor, micii 

industrii şi a construcţiilor. Totodată vecinătatea comunei cu râul Mureş şi existenţa unor 

bălţi naturale rămase pe vechile albii ale râului, oferă posibilitatea dezvoltării pisciculturii. La 

dezvoltarea acestui sector contribuie şi posibilitatea realizării unor amenajării piscicole, 

precum se conturează în avalul Văii Găbud. 

Resursele naturale clorosodice, ce ajung la suprafaţă sub forma unor izvoare cât şi 

posibilitatea efectuări unor foraje deschide perspective investiţionale în servicii balneo şi de 

odihnă. 

 

Priorităţi strategice 

Priorităţile strategice de dezvoltare sunt cuprinse în Strategia locală de dezvoltare 

precum şi în direcţiile de dezvoltare cuprinde în documente de interes zonal, precum: 

Strategia de dezvoltare intercomunitară Alba de Jos (2014-2020); Planul de dezvoltare Locală 

(GAL) „Pe Mureş şi pe Târnave” şi Planul de amenajare a bazinului hidrografic al râului 

Mureş etc. 

 

2.4.6. Investiţii 

Proiecte de investiţii realizate în ultimii ani 
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 Alimentarea cu gaze naturale a comunei Noşlac, proiect în valoare de 587.701,00 lei, 

realizat în 2001;

 Alimentarea cu apă a localităţilor Noşlac şi Căptălan, proiect în valoare 

de1.781.179,02 + 70.000,00, realizat în 2007 şi 2009;

 Alimentarea cu apă a localităţii Copand, în valoare de 94.587,95, realizat în anul 

2009;

 Alimentarea cu apă a localităţilor Găbud şi Stâna de Mures, proiect în valoare de 

1.125.760,00 lei, realizat în 2009;

Proiecte aflate în diferite faze de implementare 

 Realizarea sistemului de canalizare pentru localităţile Noşlac şi Căptălan;

 Realizarea staţiei de epurare Noşlac;

 Extinderea reţelei de canalizare pe valea Căptălanului şi la Metocul mănăstiresc 

Găbud.

Proiecte aflate în pregătire 

 Proiecul „Urban I” -Amenajare loc de joacă şi amenajare zona Biserica monument, 
din Noşlac.

Prin intermediul Grupului de acţiune locală (G.A.L.) “Pe Mureş şi pe Târnave”, au 

fost propuse o serie de proiecte, aflate în diferite faze. 

A. Proiecte aflate în fază de evaluare: 

▪ Amenajare vale, refacere podeţ tubular şi şanţuri pentru scurgerea apelor 
pluviale, proiect propus prin Măsura 412.1, în valoare de 30.271 euro; 

B. Proiecte aflate în fază de implementare: 

▪ Reabilitarea zonei centrale a comunei Noşlac şi construirea unui spaţiu 

multifuncţional în comuna Noşlac, în valoare de 60.854 euro, proiect propus 

prin Măsura 413.1. (Renovarea satelor şi echiparea teritoriului). Proiectul este 

contractat, fiind în faza de implementare; 

▪ În aceia-şi fază se găseşte şi proiectul - Dotarea cu echipamente şi mobilier 
pentru căminul cultural Noşlac, în valoare de 14.454 euro – propus pe Măsura 

413.2 (Promovarea valorilor spaţiului rural, patrimoniul material şi imaterial). 

▪ Modernizare fermă de vegetale prin achiziţie de utilaje, în valoare de 20.560 

euro, proiect propus pe Măsura 411.03 (Modernizarea exploataţiilor agricole), 

de către S.C. SERVICE PAJIŞTI S.R.L.din Copand. 

▪ Modernizare fermă de vegetale prin achiziţie de utilaje, în valoare de 20.560 

euro, proiect propus pe Măsura 411.03 (Modernizarea exploataţiilor agricole), 

de către PFA Botezan Liviu Romul din Căptălan, comuna Noşlac. 

 

C. Proiecte eligibile aflate în evaluare sau notificare 

 Achiziţia de utilaje pentru producţia de uşi, geamuri şi mobilier, proiect propus de 
către Pop Claudiu Răzvan, în valoare de 29.400 euro, pe măsura 413.3. 

 Dezvoltarea SC Nova Tehnology SRL prin achiziţie de utilaje de producţie, în valoare 
de 84.968 euro, proiect propus de către S.C. NOVA TEHNOLOGY S.R.L. pe măsura 

413.3. 

 Instalare tânără fermieră Stoian Simona Ioana din Noşlac, în valoare de 40.000 euro, 

propus pe Măsura 411.12. 

 

D. Proiecte selectate dar nefinanţate 
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▪ Instalare tânăr fermier Nuc Daniel Radu din Noşlac, în valoare de 40.000 euro, 

propus pe Măsura 411.12. (proiect selectat dar nefinanţat). 

▪ Instalare tânăr fermier Ilea Mircea Alin din Noşlac, în valoare de 40.000 euro, 

propus pe Măsura 411.12. (proiect selectat dar nefinanţat). 

 

E. Proiecte respinse ca neeligibile sunt: 

▪ Dotarea cu echipamente şi mobilier pentru căminul cultural Noşlac, în valoare 

de 8.081 euro, proiect propus pe Măsura 413.1. 

▪ Gastronomia şi legendele satului, în valoare de 20.000 euro, proiect propus pe 

Măsura 413.2. 

▪ Dezvoltarea SC Nova Tehnology SRL prin achiziţie de utilaje de producţie, în 
valoare de 107.939 euro, proiect propus de către S.C. NOVA TEHNOLOGY 

S.R.L. pe măsura 413.3. 

▪ Achiziţii de echipamente topografice şi dotări birouri, în valoare de 29.735 

euro, proiect propus de către SC ARHICUZIC SRL, pe Măsura 413.3. 

▪ Instalare tânără fermieră Doboczi Claudia Daniela din Noşlac, în valoare de 

24.000 euro, propus pe Măsura 411.12. 

▪ Instalare tânără fermier Stoian simona Ioana din Noşlac, în valoare de 32.000 
euro, propus pe Măsura 411.12. 

▪ Instalare tânăr fermier Mărginean Ciprian Alexandru din Noşlac, în valoare de 

40.000 euro, propus pe Măsura 411.12. 

 

2.4.7. Disfunctionalităţi în dezvoltarea economică 

Disfuncţionalităţi legate de forţa de muncă: 
◦ slaba ofertă a locurilor de muncă în zonă; 

◦ oferta locurilor de muncă existente nu corespunde calificării forţei de muncă; 

Disfuncţionalităţi legate de resurse: 

◦ limitarea posibilităţilor investiţionale din lipsa resurselor financiare ale populaţiei; 

◦ slaba valorificare a unor resurse locale în special a celor legate de agricultură 
Alte disfuncţionalităţi: 

◦ situarea zonei în afara principalelor artere de circulaţie zonală şi europeană; 

◦ starea infrastructurii locale, care doar în ultimii ani a intrat într-un proces de 

modernizare; 

◦ infrastructură edilitară în formare. 
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2.5 POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE  

2.5.1. Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

 

Populaţia ocupă un loc central în activităţile de urbanism şi amenajarea teritoriului, implicând 

cunoaşterea a trei categorii de aspecte: 

 necesităţile obiective de dezvoltare;

 potenţialul cantitativ-demografic al populaţiei;

 potenţialul calitativ al populaţiei.

Câteva dintre argumentele considerării populaţiei în planurile de urbanism general se referă la 

rolul acesteia ca factor central de care se ţine seama în elaborarea soluţiilor de dezvoltare, de 

beneficiar al tuturor măsurilor de dezvoltare care au ca finalitate creşterea nivelului de trai al 

acelei populaţii şi de realizator al dezvoltării. 

 

Conform cadrului metodologic de elaborare al P.U.G., populaţia este tratată şi din punct de 

vedere cantitativ-demografic: efectivul populaţiei, repartizarea în teritoriu, mişcarea 

populaţiei, structura şi evoluţia populaţiei. Aceste aspecte cantitative folosesc drept criterii în 

elaborarea soluţiilor de amenajare urbanistică şi a teritoriului, respectiv: 

 Fundamentarea deciziei de extindere/reducere a teritoriului intravilan destinate 

locuirii în acord cu creşterea/scăderea numărului populaţiei;

 Luarea unor decizii privind dotările necesare la nivel de oraş bazate pe cunoaşterea 
nevoilor specifice ale diferitelor grupe de vârstă în funcţie de ponderea acestora în 

total populaţie;

 Fundamentarea viitoarelor decizii de investiţii ale administraţiei locale în funcţie de 
tendinţele demografice pentru următorii 10 ani legate spre exemplu de echiparea 

tehnico-edilitară, dotările culturale, sociale, educaţionale etc.;

 Analiza din punct de vedere demografic a resurselor umane necesare dezvoltării 

economiei locale etc.

 
Analiza socio-demografică este utilă atît în fundamentarea proiectării cît şi în identificarea 

resurselor şi mecanismelor sociale de implementare a proiectelor de urbanism şi în evaluarea 

consecinţelor sociale ale realizării soluţiilor de urbanism. 

 
Studiul   de   fundamentare   cu caracter  prospectiv- Studiu socio-demografic 

abordează următoarea tematică: 

 Caracteristici socio-demografice ale populaţiei din zona de studiu 

Analizele realizate în cadrul studiului cu caracter prospectiv au în vedere identificarea 

problemelor şi a disfuncţionalităţilor caracteristice structurii socio-demografice şi vizează: 

 Structura socio-demografică al zonei: 

- Analiza volumului şi densităţii populaţiei, a structurii populaţiei pe sexe, vârste, a 

raportului de dependenţă după vârstă şi a celui de dependenţă economică, 

mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei 

 Resursele umane: 
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- caracteristici ale resurselor de muncă: structura resurselor de muncă (populaţie 

activă, ocupată), ocuparea resurselor de muncă; 

- nivelul de instruire / educaţie; 

 Disfuncţionalităţi şi oportunităţi 

Analizele realizate vor conduce la: 

- evidenţierea principalelor aspecte negative, problematice, a atuurilor şi 

oportunităţilor care afectează structura socială şi socio-demografică a zonei în 

raport cu necesităţile şi obiectivele colectivităţilor. 

 Măsuri de minimizare a aspectelor problematice şi maximizare a celor pozitive 

În urma analizelor demografice vor fi propuse măsuri specifice pentru domeniul ţintă pe 

următoarele componente: 

- structura socio-demografică - optimizarea consecinţelor fenomenelor  

demografice, vizând reducerea manifestării unor consecinţe sociale negative şi 

valorificarea celor pozitive. 

- resurse umane – valorificarea potenţialului uman al zonei prin creşterea gradului 

de ocupare, diversificarea ofertei de muncă, îmbunătăţirea stării de sănătate, 

nivelului de instruire şi a nivelului de trai. 

 

Tipuri de date şi sursa datelor, ani de referinţă: 

Analiza demografică a folosit date din surse oficiale, respectiv Direcţia Judeţeană de 

Statistică Alba şi date prelevate de către organismele statului, respectiv Agenţia Judeţeană de 

Ocupare a Forţei de Muncă Alba. 

Tipurile de date şi instituţiile ce le furnizează: 

1. Recensămintele populaţiei sunt furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Alba. 

Recensământul populaţiei este o înregistrare exhaustivă a populaţiei la nivel naţional ce se 

efectuează cu o periodicitate de aproximativ un deceniu. Scopul este obţinerea la momentul 

de referinţă al recensământului a unor date complete despre starea populaţiei. Variabilele 

principale sunt: sexul, vârsta, starea civilă, numărul şi vârsta copiilor, locul naşterii, locul 

domiciliului şi al reşedinţei, naţionalitatea, limba maternă, şcolaritatea, ocupaţia etc. Pentru 

statistica demografică recensământul reprezintă un punct de reper, toate calculele 

demografice ulterioare raportându-se la valorile cenzitare, urmând a se reface în funcţie de 

acestea. 

2. Fişa localităţii Alba a fost furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Alba. Fişa 

localităţii prezintă date demografice, economice, structura salariaţilor, infrastructura fizică a 

localităţii, dotările etc. 

S-au luat în considerare date referitoare la structura populaţiei de la ultimele 2 recensăminte 

ale populaţiei (2002 şi 2011), evoluţia populaţiei după 1990 până în anul 2011, numărul de 

născuţi vii şi decedaţi după 1990 până în prezent, numărul de stabiliri şi plecări din localitate 

în evoluţie, date privind şomajul şi structura şomerilor, evoluţia acestora, populaţia ocupată, 

structura pe domenii a forţei de muncă, nivelul de instruire al populaţiei în anii 2002 şi 2011. 

 

Structura documentului: 

În prima parte a documentului s-au analizat caracteristicile populaţiei, respectiv evoluţia 

numărului populaţiei, structura pe sexe şi grupe de vârstă, structura etnică, nivelul de instruire 

al populaţiei, resursele de muncă, structura populaţiei ocupate cu scopul identificării 
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disfuncţionalităţilor legate de acestea. În partea a II-a a fost analizată evoluţia populaţiei în 

funcţie de tendinţele mişcării populaţiei (mişcarea naturală şi migratorie) pentru ca în final să 

se elaboreze prognoza populaţiei care se bazează pe tendinţele demografice din ultimii 4-5 

ani. 

 

2.5.1.1. Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei 

Evoluţia populaţiei este în scădere între ultimele două recensăminte, aşa cum arată şi datele 

din Fişa localităţii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

În ultimii 9 ani, efectivul populaţiei comunei Noşlac a scăzut de la 2035 locuitori în anul 

2002 la 1661 locuitori ca în 2011 la Recensământ această cifră să fie corectată cu datele din 

teren. Dacă ne raportăm la datele intercenzitare, rezultă că populaţia a scăzut de la 2035 

locuitori în 2002 la 1661 în 2011, o diminuare cu 374 persoane (-18,3%), respectiv cu ~41 

locuitori pe an. 

 
 2002 2011 2002-2011 % 

NOŞLAC 918 749 -169 -18,4 

CĂPTĂLAN 378 302 -76 -20,1 

COPAND 197 155 -42 -21,3 

GĂBUD 271 258 -13 -4,8 

STÂNA DE MUREŞ 255 187 -68 -26,7 

VALEA CIUCULUI 16 10 -6 -37,5 

COMUNA NOŞLAC 2035 1661 -374 -18,4 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

Din punct de vedere demografic, localităţile au evoluat diferit, cele mai atractive fiind cele 

aflate în proximitatea oraşului Ocna Mureş (Găbud, ) 

 
 

2.5.1.2. Densitatea populaţiei 

Pentru calculul densităţii populaţiei s-a folosit ca sursă a datelor Recensământul populaţiei 

2011. 
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Anul Populatia totala 

2011 

Suprafata 

totala – 

km2 

Suprafata 

intravilana - 

km2 

Densitate 

generală 

(loc./km2 
) 

Densitate 

intravilan 

(loc./km2) 

Recensamant 1661     

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

2.5.1.3. Structura demografică 

 

2.4.1.3.1. Structura pe sexe şi gupe de vârstă 

 

La recensământul din 2011, populaţia comunei Noşlac avea o structură demografică 

echilibrată, respectiv 821 femei la 840 bărbaţi, o pondere a femeilor de 49,4%. Raportul între 

sexe variază în funcţie de grupa de vârstă, respectiv excedent masculin între 0-64 ani şi 

populaţie excedentar feminină la grupa de vârstă peste 65 ani, excedent datorat 

supramortalităţii masculine, a speranţei de viaţă mai mare a femeilor şi a pierderilor 

efectivelor de bărbaţi în timpul celor două războaie mondiale, diferenţa fiind de 82 femei 

raportat la bărbaţii de aceeaşi vârstă. 

 

Structura pe sexe şi grupe de vârste a populaţiei comunei Noşlac la 

recensământul din 2011 
80 
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Sub 5 -    10 -  15 -   20 -   25 -  30 -   35 -   40 -   45 -   50 -   55 -  60 -   65 -   70 -  75-   80- 85 
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 bărbaţi femei  

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
 

2.5.1.3.2. Structura pe grupe de vârstă 

 

Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea nivelului de îmbătrânire a 

populaţiei. Conform clasificării folosite de Institutul Naţional de Statistică, populaţia tânără s- 

a considerat între 0-14 ani, cea adultă între 15-64 ani şi cea îmbătrânită, peste 65 ani. 

 

Dacă urmărim structura pe grupe de vârstă în 2011 şi 2002 observăm diminuarea efectivului 

de pesoane la toate grupele de vârstă. 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

Scăderea a fost mai accentuată la grupa de vârstă 0-14 ani, -30%. Populaţia adultă a scăzut 

semnificativ cu ~20% şi în măsură mai mică populaţia cu vârsta peste 65 ani. 
 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

Procesul de scădere a efectivului populaţiei prin spor natural negativ este dublat de schimbări 

importante în structura pe vârste a populaţiei. Aceste modificări au consecinţe importante în 

plan social şi economic, respectiv în asigurarea cu servicii sociale şi cu resurse de muncă 

pentru piaţa economică locală. Astfel, între 2002 şi 2011 ponderea populaţiei tinere, 0-14 ani 

s-a redus de la 16% la 14%, ca urmare directă a scăderii fertilităţii după 1990, când în 

România a fost liberalizat avortul. În cifre absolute, scăderea efectivului de populaţie tânără 

este de 103 persoane, respectiv cu 30%, ceea ce aduce în prim plan problema înlocuirii 

generaţiilor. Efectivele reduse de populaţie născute după 1990 cu un comportament 

reproductiv modern şi caracterizate de o mai mare determinare spre migraţie în contextul 

liberei circulaţii a persoanelor vor avea o contribuţie demografică scăzută faţă de generaţiile 

anterioare. 

În cei 9 ani ai perioadei intercenzitare, populaţia cu vârsta peste 65 ani s-a diminuat cu 58 

persoane. 

 

Grupe de 2002 % 2011 % Diferenţe 2002/2011 
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Structura comparativă pe sexe şi grupe de vârste a populaţiei comunei 
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0-14 15-64 peste 65 ani 

2002 

2011 

35,0 25,0 15,0 5,0 -5,0 -15,0 -25,0 -35,0 

0-14 -29,9 

15-64 -17,7 

-11,8 peste 65 ani 

Evoluţia structurii pe grupe de vîrste a populaţiei comunei Noşlac 
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varsta      

0-14 344 16,9% 241 14,5% -103 -29,9 

15-64 1201 59,0% 988 59,5% -213 -17,7 

peste 65 ani 490 24,1% 432 26,0% -58 -11,8 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

 

 

Sursa: Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

Luând în considerare ponderea persoanelor peste 65 ani
1
, populaţia comunei Noşlac se poate 

considera îmbătrânită în anul 2011. Aceste schimbări sunt determinate de creşterea speranţei 

de viaţă, de reducerea ratei natalităţii, modificarea comportamentului reproductiv în sensul 

raţionalizării numărului de copii pe care o familie decide să-i aibă. 

 
2.5.1.3.3. Piramida vârstelor 

Piramidele vârstelor, reprezentate pentru recensămintele din 2002 şi 2011, permit observarea 

principalelor schimbări care au avut loc în structura demografică a populaţiei în ultimul 

deceniu. 

Reprezentarea grafică a populaţiei la recensământul din 2002 cuprinde efectivele de populaţie 

născute înainte de acest an. Piramida reprezintă o populaţie cu baza în proces de reducere şi 

efective mari de populaţie în vârstă. 
 

 

 

 

 
 

1 
O popualaţie este tânără dacă ponderea populaţiei cu vârsta peste 65 ani este sub 5%, Vladimir Trebici, 

Demografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979 

Structura pe grupe de vârste a populaţiei 

comunei Noşlac la recensămntul din 2011 
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Structura pe grupe de vârste a populaţiei 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
Piramida anului 2002 arată o stabilizare a populaţiei adulte şi scăderea efectivului populaţiei 

tinere. Se pot observa de asemenea fenomene demografice în desfăşurare: îmbătrânirea 

populaţiei-excedent feminin la grupa de vârstă peste 65 ani, reducerea continuă a bazei şi 

populaţie adultă care nu va fi înlocuită corespunzător în următorii ani. 
 

Piramida vârstelor din anul 2011 ilustrează efectivele reduse de populaţie tânără (0-14 ani) 

şi 15-49 ani şi pe cele bine reprezentate de populaţie cu vârsta peste 50 ani. Efectivele reduse 

de populaţie cu vârsta între 0 şi 14 ani evidenţiază procesul de îmbătrânire a populaţiei care 

se va accentua în viitor în condiţiile scăderii natalităţii. 
 

 

 
 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 
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Schimbări structurale şi în volumul populaţiei pot fi observate comparând piramidele din anii 

recensămintelor 2002 şi 2011. În cei 9 ani intercensitari, procesele demografice de reducere a 

natalităţii, de scădere a efectivului de populaţie fertilă au dus la diminuarea populaţiei tinere. 

Tendinţele care se vor manifesta în viitor sunt de reducere continuă a efectivului total al 

populaţiei, tendinţe ce se vor resimţi mai ales în cadrul primelor grupe de vârstă. 

Imaginea comparativă a populaţiei surprinsă la cele două recensăminte arată cu claritate 

modificările în structură şi volum, respectiv: 

-scăderi de populaţie de vârstă preşcolară şi şcolară; 

-reduceri ale efectivelor de adulţi; 

-scăderea numărului bărbaţilor cu vârsta peste 70 ani faţă de creşterea numărului 

femeilor la această grupă de vârstă. 

În viitor aceste tendinţe de diminuare a populaţiei se vor manifesta şi se vor accentua mai ales 

pentru grupele tinere de vârstă şi pentru grupele peste 55 ani. Populaţia va îmbătrâni într-un 

ritm mai scăzut în următorii ani, dar se va accentua după 2020 când generaţiile mari ca 

efectiv, care în 2011 aveau vârste între 50-64 ani, vor atinge vârsta inactivităţii economice. 

Piramida comparativă a vârstelor a populaţiei comunei Noşlac în anii 

recensămintelor 2002 şi 2011 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
2.5.1.3.4. Structura etnică 

Comuna Noşlac are o populaţie multietnică, cea mai importantă minoritate fiind cea 

maghiară. Între ultimele 2 recensăminte s-a redus populaţia românească cu 17%, cea 
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maghiară cu 40% iar cea roma cu 28%. În anul 2011 a fost înregistrat un număr mare de 

persoane care nu şi-au exprimat etnia (informaţie indisponibilă). 
 

Comuna 

Noşlac 

Total Români Maghiari Rromi Informatie 

indisponibila 

2002 2035 1550 389 95 0 

2011 1661 1284 230 68 78 

2011/2002 -374 -266 -159 -27  

2011/2002 -18,4% -17,2% -40,9% -28,4%  

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

Raportul de dependenţă economică se calculează ca raport între populaţia inactivă 

şi cea activă. Conform datelor de recensământ din 2011, acest indicator înregistra la nivelul 

comunei Noşlac un număr de 68 dependenţi minori şi vârstnici ce revin la 100 de persoane în 

vârstă de muncă. 

Din punct de vedere a structurii demografice care împarte populaţia după grupele de vârstă în 

populaţie activă (15-64) şi inactivă (0-14 ani şi peste 65 ani) raportul indică o relaţie de 

dependenţă în creştere în 2011 faţă de 45 persoane în anul 2002, fapt ce arată creşterea 

presiunii celor inactivi asupra celor activi. Explicaţia rezidă în faptul că în ultimul deceniu a 

scăzut numărul persoanelor active cu 18% şi a crescut numărul persoanelor inactive. 
 

 
  

TOTAL 

Populaţie 

activa 

15-64 ani 

Populaţie 

inactivă 

(0-14 ani) 

Populaţie 

inactivă 

(peste 65 

ani) 

Total 

populaţie 

inactivă 

 

Raport dependenţă 

2002 
 

1742 
 

1201 
 

344 
 

197 
 

541 
45 persoane inactive la 100 

persoane active 

2011 
 

1661 
 

988 
 

241 
 

432 
 

673 
68 persoane inactive la 100 

persoane active 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
Raportul de dependenţă surprinde schimbările în structura grupelor de vârstă. În 2011 

raportul de dependenţă era mai mic decât cel din 2002, 49 de persoane inactive fiind susţinute 

economic de 100 persoane active. Schimbarea raportului ascunde scăderea cu 12% a 

populaţiei tinere cu vârsta până la 14 ani. Scăderea grupei de vârstă tinere a contribuit în cea 

mai mare măsură la reducerea efectivului populaţiei inactive. Datorită fenomenului de 

îmbătrânire demografică, rata de dependenţă economică a celor inactivi faţă de cei activi va 

creşte în viitor, chiar dacă această creştere va fi compensată în cifre absolute de scăderea 

efectivelor de tineri. 

Indicele vitalității populației 

Indicele vitalităţii populaţiei, calculat în anul 2013 prin raportarea născuţilor vii la numărul 

deceselor, are valoarea de 0,5 pentru comuna Noşlac, mult sub nivelul dorit de 1,5 care 

asigură înlocuirea generaţiilor. Acest indicator se foloseşte pentru aprecierea influenţei 

naşterilor şi deceselor asupra numărului populaţiei. În funcţie de numărul născuţilor vii care 

poate fi mai mic, egal sau mai mare decât numărul deceselor, indicele vitalităţii ia valori mai 

mici, egale sau mai mari decât 1. Prima situaţie reflectă tendinţa de scădere a numărului 

populaţiei analizate, ca urmare a neasigurării reproducerii simple. 
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2.5.1.4. Structura populaţiei după nivelul de instruire 
 

Nivelul de instruire al populaţiei comunei Noşlac este analizat pornind de la datele oferite de 

recensămintele populaţiei şi locuinţelor din anii 2002 şi 2011. 

Modificări importante s-au produs între ultimele două recensăminte, respectiv dublarea 

numărului persoanelor care au absolvit o formă de învăţământ superior, de lungă sau de 

scurtă durată, de la 25 la 48 pe persoane. Această creştere s-a datorat migraţiei de întoarcere 

urban-rural şi tendinţei generale constatată atât în mediul uban cât şi în mediul rural de 

creştere a nivelului de instruire. De asemenea, a scăzut numărul persoanelor fără o şcoală 

absolvită, de la 128 la 75 persoane, diminuare care se poate explica şi prin mortalitatea 

ridicată. A crescut cu 6% numărul persoanelor care au absolvit o formă de învăţământ 

postliceal sau de maiştri. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Învăţământ secundar inferior (gimnazial) 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

Conform datelor de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2011, la nivelul comunei 

Noşlac aproximativ 39,46% din populaţia de peste 10 ani era absolventă a unei instituţii de 

învăţământ postliceal şi de maiştri, 27,8% a unui învăţământ secundar inferior gimnazial, 

23% a unei instituţii de învăţământ primar. Faţă de valorile de la nivel judeţean din mediul 

rural, în comuna Noşlac ponderea persoanelor care au absolvit o formă de învăţământ 

superior este mai mică decât cea de la nivelului judeţului Alba; valori peste media judeţeană 

s-a înregistrat şi la ponderea celor fără şcoală, respectiv 4,97% faţă de 3,74%. 
  

Comuna Noşlac 

Judeţul 

Alba 

mediul 

rural 

Nivel de instruire 2002 2011 2011 

Învăţământ superior 1,38% 3,18% 5,13% 

Învăţământ postliceal şi de maiştri 
1,10% 1,59% 1,82% 

Învăţământ secundar superior (liceal, profesional şi de 33,79% 39,46% 36,85% 

Învăţământ secundar inferior (gimnazial) 
28,99% 27,85% 33,57% 

Învăţământ primar 27,66% 22,94% 18,89% 

Fără şcoală 
7,07% 4,97% 3,74% 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

Evoluţia nivelului de instruire al populaţiei comunei Noşlac la 

recensămintele 2002 şi 2011 
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Remarcabilă este scăderea la jumătate în anul 2011 faţă de 2002 a celor care nu au absolvit 

nicio şcoală. 

Comparativ cu anul 2002, datele recensământului din 2011 relevă o dublare a procentului 

absolvenţilor de studii superioare şi o scădere a ponderii persoanelor absolvente ale unei 

instituţii de învăţământ primar sau gimnazial şi a celor fără şcoală. 

 
2.5.1.5. Disfuncţionalităţi 

 

 îmbătrânirea lentă a populaţiei prin reducerea efectivelor de populaţie tânără şi 

stagnarea creşterii populaţiei vârstnice; 

 Indicele de vitalitate are o valoare de 3 ori mai mică decât cea considerată 

necesară pentru a asigura înlocuirea simplă a generaţiilor; 

 Scăderea ratei natalităţii de la valoarea maximă de 14,8 născuţi vii/1000 locuitori 

în 2005 la valoarea minimă de 3,9 în 2011; tendinţă de stabilizare în jurul unei 
medii de 8,9 născuţi vii/1000 locuitori.(2000-2011) 

 Sporul natural negativ va afecta înlocuirea simplă a generaţiilor; 

 Reducerea între cele 2 recensăminte a populaţiei tinere (0-14 ani) cu 30% din 

efectivul înregistrat în 2002, ceea ce pune pe termen lung problema înlocuirii 

generaţiilor şi a concentrării resurselor educaţionale, restrângerea activităţii unor 

şcoli, grădiniţe, reducerea necesarului de cadre didactice; 

 Scăderea ponderii populaţiei tinere cu vârsta între 0-14 ani în total populaţie de la 

17% în 2002 la 14,5% în 2011. Scăderea efectivelor de populaţie tânără, potenţial 

pentru dezvoltarea localităţii va reprezenta un factor restrictiv prin deficitul de 

resurse de muncă; 

 
 

2.5.2. Evoluţia populaţiei 

2.5.2.1. Evoluția populației comunei Noşlac 

Analiza evoluţiei populației are în vedere structura, mişcarea naturală şi migratorie a 

populaţiei. Pornind de la cele trei componente care modifică în timp numărul şi structura 

populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie va fi realizată proiecţia populaţiei comunei 

Noşlac pe termen mediu şi lung. 

Descrierea evoluţiei populaţiei comunei Noşlac s-a realizat folosind datele furnizate de 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 şi 2011 şi de Baza de date Tempo - online – 

INS. 

Analizând datele de la recensăminte, constatăm că populaţia comunei Noşlac a avut o 

evoluţie descendentă din anul 1993. În anul 2011 erau cu 21% mai puţini locuitori decât în 

anul reper 1990. 
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Sursa: Tempo online şi Recensămintele Populaţiei şi Locuinţelor 2002 şi 2011 

 
 

2.5.2.2. Mişcarea naturală 

Evoluția populației este determinată de două tipuri de mișcări ale populației: mișcarea naturală 

și mișcarea migratorie. Cele două fenomene care influențează mişcarea naturală sunt: 

natalitatea şi mortalitatea. 

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul 

de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic). 

În anul 2011, conform datelor furnizate de Fişa localităţii, în comuna Noşlac rata natalităţii 

avea valoarea de 11,9‰ fiind mai mare decât cea înregistrată la nivelul mediului rural din 

judeţul Alba (8,5‰). 

 
Intrări şi ieşiri în efectivul populaţiei comunei Noşlac 

Reducerea demografică se poate explica prin sporul natural constant negativ (mai multe 

persoane decedate decât născuţi vii) în perioada analizată şi sporul migrator în general 

negativ care a cunoscut câteva valori pozitive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 
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Evoluţia ratelor natalităţii şi mortalităţii populaţiei comunei Noşlac 
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deficit natural 

 

 

Rata brută a natalităţii şi mortalităţii 

În perioada analizată s-a menţinut o rată a mortalităţii mai mare decât cea a natalităţii, ceea ce 

arată existenţa unei populaţii îmbătrânite cu o rată scăzută a fertilităţii. 

Măsurile de liberalizare a avortului luate la sfârşitul anului 1989 au determinat schimbarea 

comportamentului demografic şi raţionalizarea numărului de naşteri. Rata natalităţii a scăzut 

de la valoarea maximă de 14,8 născuţi vii/1000 locuitori în 2005 la valoarea minimă de 3,9 în 

2011. Media ratei natalităţii în perioada 2000-2011 a fost de 8,9 născuţi vii/1000 locuitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

Rata mortalităţii se menţine la valori ridicate, influenţată fiind de efectivele în creştere ale 

grupei de vârstă peste 50 ani. 

 
2.5.2.3. Mişcarea naturală a populaţiei 

Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al 

decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei. 

 

Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural, negativ pentru perioada analizată, 1990- 

2011. Situaţia demografică din celelalte ţări europene arată că şansele de revigorare 

demografică prin creşterea numărului de naşteri sunt foarte scăzute, tendinţa fiind de reducere 

continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă. Sporul natural va scădea în 

continuare prin efectivele mari de populaţie cu vârsta peste 65 ani: numărul deceselor va 

creşte iar cel al născuţilor vii va scădea sau se va menţine la acelaşi nivel. 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 
2.5.3. Mişcarea migratorie 

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de 

mişcarea migratorie. Migraţia internă, la nivel zonal, chiar dacă nu influenţează volumul total 

al populaţiei, provoacă importante mutaţii în structurile după vârstă şi sex ale populaţiei, în 

primul rând pe cele două medii sociale: urban şi rural şi, apoi, în profil teritorial- 

administrativ. În ultima perioadă mișcarea migratorie este puternic influențată de migrația 

externă. 

Discrepanţele înregistrate între datele din Fişa localităţii şi cele de recensământ în ceea ce 

priveşte volumul populaţiei, se datorează în mare parte acestui fenomen demografic, care este 

foarte dificil de monitorizat în condiţiile actuale ale comportamentului migrator al populaţiei. 

Din acest motiv şi ultimele date referitoare la migraţie sunt la nivelul anului 2010 şi nu 

cuprind informaţii despre migraţia temporară pentru lucru în străinatate. 

Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la nivelul 

zonei studiate, iar datele care reflectă acest fenomen demografic în comuna Noşlac sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. Se poate observa că valorile sunt negative, ceea ce indică o 

scădere a populației în perioada ultimilor ani. 
 
 

 

Anul 

 

Persoane 
 

Sold migrator 

La 100 de 

locuitori 

stabilite plecate Spor migrator 

2004 33 43 -10 -0,51 

2009 24 34 -10 -0,54 

Sursa: INS, Fişa localităţii 2005 – 2009 

 
Analizând concomitent tendințele mişcării naturale şi cele ale mișcării migratorii se poate 

constata că migrația este mult mai accentuată și este  determinantă  pentru  trendul sporului 

anual. 

Evoluţia mişcării naturale a populaţiei comunei Noşlac 
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2.5.3.1. Sporul migraţiei 

Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul migraţiei 

relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului urban-rural –numit şi de 

întoarcere sau rural-urban. Fluxul migraţiei rural–urban şi-a încetinit ritmul datorită 

proceselor de restructurare declanşate după 1990. Migraţia este un fenomen demografic 

sensibil la evoluţiile din domeniul economic, fiind un barometru al oportunităţilor sau lipsei 

acestora de pe piaţa muncii. 

În perioada analizată numărul plecărilor a fost mai mare decât cel al stabilirilor, doar în anii 

1995, 1998, 2000 şi 2005 înregistrându-se un număr mai mare de stabiliri. 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Alba 

 

2.5.3.2. Evoluţia prognozată a populaţiei 
 

Factorii care influențează evoluția populației se grupează în trei categorii principale: 

 elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei funcţie de 

evoluţia contingentului fertil și evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de numărul 

populaţiei vârstnice şi evoluţia probabilă a mortalităţii, de comportamentul specific al 

femeilor faţă de natalitate, de numărul de copii dorit etc.; 

 posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă 

existente şi posibil de creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi acestea; 

 gradul de atractivitate al localităţii - consecinţă directă a numărului şi calităţii 

dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a localităţii. 

Intre anii de recensământ 2002 şi 2011, populaţia comunei Noşlac s-a diminuat cu 18,4%, cu 

o medie de aproximativ 47 persoane anual. Aceasta scădere de populaţie s-a datorat sporului 

natural negativ (numărul deceselor il depaşeşte pe cel al naşterilor) în condiţiile unui spor 

migrator preponderent negativ. 

 
 Modelul de creştere tendenţială 
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Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Noşlac s-a analizat evoluţia populaţiei în 

perioada precedentă şi evoluţia probabilă a mişcării naturale şi migratorii. Sporul natural şi 

migratoriu s-au considerat constante pentru perioada previzionată. 
 

Prin metoda sporului natural s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în ultimii 5 

ani, respectiv intervalul 2008-2013, 27 locuitori/an. Presupunând constant ritmul reducerii 

populaţiei, aceasta va scădea în 2025 cu 331 locuitori, ajungând la un efectiv de 1392 

locuitori în anul 2025. 

 

Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a 

sporului mediu anual total (spor natural şi migratoriu) se prezintă în graficul de mai jos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba şi calcule proprii 

 

Prognoza arată o scădere importantă a populaţiei pentru perioada următoare. Metoda sporului 

mediu anual se bazează pe analiza evoluţiei populaţiei în perioada precedentă care relevă o 

diminuare demografică în progresie aritmetică, considerând sporul natural constant pentru 

întreaga perioadă. 

 

- Modelul de creştere biologică 

 

O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creştere biologică, 

luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în această variantă că populaţia 

comunei Noşlac va fi influenţată doar de sporul natural, rezultă o reducere demografică cu 26 

locuitori/an, calculat pentru intervalul 2009-2013. Considerând că sporul natural se va 

menţine constant în viitorii 12 ani, populaţia va cunoaşte o reducere demografică cu 300 

locuitori în anul 2025 faţă de anul 2013. 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba şi calcule proprii 

 

Propunem luarea în considerare a celei de a II-a prognoză care arată o scădere mai lentă a 

populaţiei comunei Noşlac, diferenţele între cele două variante de prognoză nefiind 

semnificative. 
 

Prognoza evoluţiei populaţiei şi luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În caz 

contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câţiva ani. De exemplu, scăderea 

în viitor a ponderii populaţiei şcolare va necesita o reorganizare a distribuţiei unităţilor de 

învăţământ în teritoriu. Exemplul şcolilor poate fi extins şi asupra multor altor amenajări: 

centre de sănătate, biblioteci, staţii de alimentare cu apă, instalaţii de epurare şi asupra multor 

obiective de investiţii. 

 

La nivelul tuturor localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi singura 

grupă care va creşte în următorii ani. Acest grup de vârstă va avea nevoi ridicate în ceea ce 

priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe de o 

parte, dar şi de asigurarea cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai află în 

procesul muncii însă au cerinţe privitoare la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere a 

timpului liber. 
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 2.6 CIRCULAŢIA  

2.6.1. Structura capacităţilor de transport 

Comuna Noşlac se găseşte 

în afara principalelor magistrale de 

transport care străbat regiunea, dar 

în imediata apropiere a lor, la cca. 

7 km, cu posibilităţi de acces atât 

la reţeaua de transport auto cât şi la 

cea feroviară. 

Principala magistrală auro 

care trece prin zonă, fără a 

inzersecta teritoriul administrative 

deste DN 1 (E 81), unde locuitorii 

comunei au acces prin intermediul 

DJ 107 G şi 107 D. 

De asemenea pe aici va 

trece autostrada Sebeş – Turda (A 10), care face legătura între Autostrada A 1 (Bucureşti- 

Nădlag), prin nodul de circulaţie Sebeş şi autostrada Transilvania (A3), prin nodul de 

circulaţie Turda. Teritoriul administrativ al comunei Noşlac are acces direct la această 

autostradă prin intermediul DJ 107 G; şi a DJ 107 D (Târnăveni:MS – Adămuş:MS – 

Crăieşti:MS - Ocna Mureş:AB – Unirea:AB), prin nodul rutier Unirea. Dacă proiectul A 3 se 

va menţine neschimbat, comuna Noşlac va avea acces şi la această autostradă prin 

intermediul DJ 107 G şi nodul rutier Luduş. 

Pe plan local DJ 107 G asigură legătura între 5 din cele 6 localităţi ale comunei, 

respectiv Noşlac, Căptălan, Copand, Stâna de Mureş şi Găbud, localităţi pe care le 

traversează. De asemenea, permite accesul spre alte centre comunale din împrejurimi, 

precum: Aţintiş, comuna cu acela-şi nume din jud. Mureş, iar prin intermediul DJ 107 D şi 

107 E cu centrele comunale: Unirea, Hopârta şi Fărău din jud. Alba. 

Accesul la reţeaua CFR se face prin halta de la Unirea 2 şi gara de la 

 

1. Infrastructura de transport auto, este formată din 

Drumuri Judeţene: 

 DJ 107 G este o componentă a sistemului naţional de transport interjudeţean, 

oragnizat între centrele urbane Ocna Mureş din judeţul Alba şi Luduş din judeţul 

Mureş. Pe teritoriul judeţului acest drum asigură legătura dintre localităţile Ocna 

Mureş (Uioara de Sus): DJ 107 D - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - 

Găbud - Limita jud. Mureş; pe teritoriul judeţului vecin străbătând localităţile Botez, 

Cecălaca şi Aţintiş din comuna cu acela-şi nume, pentru a se racorda la DN 15 pe 

teritoriul oraşului Luduş. Drumul, cu o lungime de 16, 2 km pe teritoriul judeţului  

este un drum asfaltat pe lungime de 15,3 km, categoria „T” excepând un sector inclus 

recent de 3,9 km, unde este de categoria „E” (drum de pământ).

 DJ 107 D, (DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureş - Vama Seacă - Fărău - Şilea - 

limită jud. Mureş, cu o lunguime de 26,2 km este asfaltat pe lungimea de cca. 25 km, 

restul fiind drum pietruit. Traversează teritoriul administrativ al comunei pe un sector 

limitat, în hotar cu comuna Hopârta. Este important pentru infrastructura de transport 

al comuni Noşlac, deoarece reprezintă un sector important situat între DN 1 şi DJ 107
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G. De asemenea, la acesta se racordează un drum comunal (DC 250), care face 

legătura dintre DJ 107 G şi DJ 107 D, pe teritoriul adminiostrativ al comunei. 

Drumuri comunale 

Printr-o Hotărâre a C. L. Noşlac din anul 2011 un număr de trei drumuri vicinale 

(DV) au fost reclasate şi transformate în drumuri comunale (DC), după cum urmează: 

Încadrarea 

sectorului de 

drum 

Denum. 

drumului 

 
Traseul drumului 

Poziţii 

kilometrice 

Lungimea 

(km) 

 
Cod de clasificare 

Drum vicinal DV DJ107G(Noşlac)-DJ107D 0+000 – 3+033 3,033 DC 250 

Drum vicinal DV 
DJ107G(Găbud)-limita judeţ 

Mureş (Gheja) 
0+000 – 1+233 1,233 DC 249 

Drum vicinal DV 
DJ107G (Căptălan)-Valea 

Căptălanului 
0+000 – 5+033 5,033 DC 251 

Sursa: HCL nr. 17 din 10. 03. 2011 

 

În urma acestei hotărâri comuna dispune de 9,3 km drumuri comunale, care asigură o 

mai bună legătură atât cu exteriorul cât şi cu zonele economice din interiorul teritoriului 

administrativ. 

Sunt drumuri de pământ, care s-au bucurat în ultima perioadă de lurări de reabilitare 

dar care necesită în viitor lucrări mai ample de reabilitare şi modernizare. 

 

2. Infrastructura de transport feroviar 

Pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac nu există infrastructură feroviară, dar 

aceasta are acces la calea ferată prin Halta CFR Unirea II şi Gara CFR – Războieni Cetate. 

Accesul spre aceste două puncte se face pe drumurile judeţene DJ 107 G, 107 D şi 107 F. 

 

Alte drumuri 

Alături de aceste elemente infrastructura de transport locală mai cuprinde drumurile 

foresatiere şi agricole, iar în intravilan reţeaua stradală. 

 Drumuri forestiere. Exploatările forestiere în zonă sunt relativ slab dezvoltate, datorită 

suprafeţelor limitate de pădure.

 Dumuri agricole şi vicinale. Aceste drumuri sunt mai bine aspectate, ele asigurând 

accesul localnicilor spre trupurile de teren aflate în extravilan, pentru diferite acivităţi 
agricole.

Până astăzi au fost reabilitate/modernizate sau se găsesc în fază de execuţie peste 9 

km drumuri agricole, dintre care se remarcă drumul Noşlac – Valea Căptălanului şi cel de pe 

malul Mureşului. 

 

2.6.2. Desfăşurarea circulaţiei 

Accesul la reţeaua naţională şi europeană 

A. Conectarea comunei Noşlac la teritoriul naţional se realizează prin intermediul 

DN 1 (E81) şi magistrala de linie ferată nr. 300, prin gara Războieni Cetate şi halta Unirea II. 

Această magistrală asigură legăturile cu centrele urbane Aiud, Alba Iulia şi autostrada A1 

prin nodul de transport Sebeş şi cu oraşele Turda şi Cluj, Autostrada A3 prin nodul de 

transport Turda. Totodată acestă magistrală asigură legătura cu Coridorul pan-european nr. 4 

(Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Orăştie – Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – 

Drajna – Cernavoda - Constanţa) 
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Distanţele anticipate până la principalele noduri de transport, din reţeaua de  

autostrăzi existenţe şi viitoare este următoarea: 

- N.R. Unirea (A 10 – DJ 107 F şi 107 G) - cca. 10 km 

- N.R. Sebeş (A1 + A10) - 63 km 

- N.R. Turda (A 10 + A3) - 27 km 

- N.R. Luduş (A 3 + DN 15; DJ 107 G) - cca. 30 km 

 

Magistrala feroviară 300 care trece prin gara Războieni-Cetate asigură de asemenea 

legătura cu principalele magistrale feroviare şi centre urbane ale ţării. Gara Războieni-Cetate 

poate deveni puncul principal de conectare economică a comunei, la transportul feroviar, în 

timp ce halta Unirea 2 reprezintă punctul îmbarcare a locuitorilor din Ocna Mureş, Unirea şi 

satele comunei Noşlac 

 

Disfuncţionalităţi. 

O problemă specială pune DJ 107 G, prin traseul său în intravilanul oraşului Ocna 

Mureş, datorită traseului sinuos cu multe curbe şi un profil transversal incoplet, deseori 

inadecvat, fără trotuare pentru pietoni. În intravilanul localităţii Ocna Mureş trece printr-un 

sector mărginit direct de albia neconsolidată a râului Mureş, fapt pentru care există pericolul 

inundării şi a surpării malurilor. 

O altă disfuncţie importantă este reprezentată de distanţa mare între centrul de comună 

şi gara Războieni Cetate, utilizând DJ 107 G, 107 D şi 107 E, în timp ce există un drum de 

hotar mult mai scurt peste lunca râului Mureş între cele două localităţi, fără însă a exista un 

pod sau o punte peste râu. 

 

B. În afara localităţilor 

La nivelul localităţilor componente, între acestea şi zonele economice circulaţie este 

organizată prin intermediul DJ 107 G, a drumurilor comunale, agricole şi vicinale existente la 

nivelul localităţilor componente şi a teritoriului economic al acestora. 

Reţeaua de drumuri comunale este slab dezvoltată, recent un număr de trei drumuri 

vicinale, cu o lungime totală de cca. 9 km, fiind incluse în categoria drumurilor comunale. 

Dumurile agricole şi cele vicinale asigură accesul localnicilor spre trupurile de teren 

aflate în extravilan, pentru diferite acivităţi agricole. Asemenea drumuri sunt pe amenajate în 

lungul unor cursuri de apă (Valea Ciuciului), pe culmi (Coasta Ciuciului) sau străbat forme 

de relief maiu variat, precum sunt cele spre Pădurea Pleaşa şi Coasta Soameş etc. 

Accesele spre terenurile agricole din lunca râului Mureş se realizează de asemenea pe 

drumuri de câmp, precum cel de peste Balta Căptălanului etc. 

 

C. Desfăşurarea circulaţiei în interiorul localităţilor 

La nivelul satelor circulaţia se desfăşoară pe reţeaua stradală, specifică fiecărei 

aşezări. Strada principală este considerat traseul din intravilan al DJ 107 G, care traversează 

satele Noşlac, Căptălan, Copand şi Găbud. 

Srăzile principale din cele 4 localităţi însumează o lungime de 6204 m lungime după 

cum urmează: 

Noşlac - Strada principală (DJ 107 G) - 1524 ml; 

Căptălan  - Strada principală (DJ 107 G)  - 840 ml; 

Copand  - Strada principală (DJ 107 G)  - 1090 ml; 

Stâna de Mureş -  Strada principală (DJ 107 G) - 1245 ml; 

Găbud -  Strada prncipală (DJ 107 G) - 1505 ml. 
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Îacolo unde necesităţile terenului au impus, reţeaua stadală principală este talonată de 

rigole pentru scurgerea apelor pluviale, accesul în gospodării realizându-se cu ajutorul 

podeţelor. 

În cazul satului Noşlac reşeaua stradală este una complexă, dezvoltată pe mai multe 

axe, de unde şi aspectul tentacular al aşezării. Lungimea cumulată al acestei reţele secundare 

însumează 6340 m lungime. Străzile sunt în general largi, cu posibilităţi de amenajare cel 

puţin al unui trotuar şi a rigolelor de scurgere pentru apele pluviale, fapt ce permite o 

modernizare corespunzătoare, 

În cazul satului Căptălan reţeaua stradală este mai puţin dezvoltată, datorită şi 

dimensiunilor mai reduse a aşezării şi a distribuirii ei pe mai multe nuclee, exceptând Valea 

Căptălanului. Lungimea totală a reţelei stradale secundare în Căptălan, însumează 2180 ml, la 

care se adaugă cei 4613 m lungime cât măsoară reţeaua stradală pe Valea Căptălanului 

Satul Copand este structurat în cea mai mare parte a dumului judeţean din care se 

desprind 3-4 străduţe laterale, terminate prin drumuri de hotar. Din aceste considerente şi 

reţeaua stadală este mult mai scurtă, de cca. 1600 ml 

O situaţie relativ asemănătoare se regăseşte şi în cazul localităţii Stâna de Mureş, 

obligată să-şi reconsidere treptat vatra pe un nou amplasament, datorită înaintării albiei 

Mureşului spre sat. Pe lângă cei 1245 ml cât reprezintă strada principală, reţeaua stradală 

secundară este de 2115 m lungime 

Găbudul are mai degrabă caracteristicile unui sat de vale, organizat pe cursul văii cu 

acela-şi nume şi în jurul DJ 107 G. De la strada principală se desprind mai multe străduţe 

laterale, terminate în câmp. 

Lungimea reţelei stradale secundare în cazul Găbudului este de 2333 metri lungime. 

Starea actuală a reţelei stradale secundare la nivelul localităţilor este relativ bună. În 

cea mai mare parte sunt străzi de pământ, peste care a fost depus un strat consistent de pietriş, 

fapt ce asigură un anumit confort al circulaţiei. Pe unele sectoare aceste străzi sunt însoţite de 

rigole pentru scurgerea apelor pluviale. 

În cadrul procesului de modernizare a infrastructurii stradale, este necesară 

amenajarea trotuarelor, a rigolelor şi a pistelor pentru biciclişti, necesare mai ales în lungul 

drumului judeţean. PUG-ul va include inclusiv propuneri pentru o mai bună organizare a 

reţelei stradale şi a traseului DJ 107 G în intravilan, pentru a corecta pe cât posibil traseul 

prea sinuos. 

 

2.6.3. Greutăţi în fluenţa circulaţiei 

Structura rutieră de interes naţional, reprezentată de DN 107 G, asigură pentru 

teritoriul administrativ al comunei Noşlac posibilităţi de utilizare pentru întregul parc de 

transporturi existent, atât pentru transportul de mărfuri cât şi cel de persoane. Este un drum pe 

două benzi prevăzut la anumite intervale cu refugii şi locuri de parcare amenajate. 

O caracteristică a acestuia este traseul mult prea sinuos din cadrul intravilanului 

satelor Noşlac şi Căptălan. De asemenea, presiunea exercitată de râul Mureş asupra 

intravilanului localităţii Stâna de Mureş, în acest context găsurea unui traseu alternativ, care 

să urmeze parţial traseul văii, pe la sud de aşezare ar permite un traseu ocolitor, mai direct, 

fără impedimentele treaversării directe a satului. 

Cum DJ 107 G străbate direct o parte (5) din localităţile comunei există riscul 

interferenţei dintre unele aspecte ale vieţii rurale cu regulile de circulaţie, cauzate de prezenţa 

animalelor sau a oamenilor. 

Lipsa punţilor/legăturilor peste râul Mureş, limitează, de asemenea posibilitatea unor 

legături directe între localităţile situate pe cele două maluri ale râului. 
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Incomodări între tipurile de circulaţie 

- Inexistenţa unor drumuri secundare reabilitate care să dubleze DJ 107 G, eliminând 

interferenţele dintre transportul tradiţional şi cel auto. 

- Utilizarea ca mijloc de transport individual a bicicletelor şi a utilajelor agricole de către 

localnici fără o infrastructură specială pentru aceştia creşte riscul apariţiei unor 

interferenţe, care în condiţii nefavorabile pot duce la accidente. 

- Prezenţa animalelor, mai ales dimineaţa, când sunt scoase la păscut şi spre seară când 

revin, introduc riscuri suplimentare de accidente şi limitări ale vitezei de circulaţie. 

 

Starea actuală a infrastructurii de transport locale. 



J 107 G este modernizat pe întreaga lungime aflată pe teritoriul administrativ al 

comunei şi exceptând cca. 3,5 km situaţi în intravilanului oraşului Ocna Mures 

care este drum de pământ. 



n zonele din extravilan în care drumul străbate zone mai abrupte este prevăzut pe 

margini cu parapeţi metalici. 



rintr-o hotărâre a CL drumul vicinal dintre DJ 107 G şi limita oraşului Ocna 

Mureş, în lungime de cca. 900 m a fost reclasat în DC şi trecut în administrarea 

Consiliului Judeţean Alba. Deşi drumul este de pământ, a fost inclus în noul traseu 

al drumului judeţean menţionat, necesitând lucrări grabnice de modernizare. 



trăzile sunt pietruite. Cu unele sectoare din pământ, necesită lucrări de 

modernizare, care de altfel se găsesc în preocupările administraţiei locale. 



e află în studiu la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, un proiect 

de consolidare a podurilor din Globu Craiovei, Petnic şi Iablaniţa. 



rumurile comunale, recent trecute la acestă categorie din drumuri vicinale, 

necesită de asemenea modernizări, în vederea îmbunătăţirii legăturilor dintre 

diferitele localităţi, parte din acestea sau obiective importante aflate pe teritoriul 

comunal. 



odernizarea DC 250, cunoscut şi sub numele de „Drumul de sub vii” pe o lungine 

de cca. 3 km, între Noşlac (DJ 107 G) şi Dj 107 D, ar scurta substanţial drumul 

spre localităţile vecine din Comunele Hopârta, Fărău şi chiar valea Târnavei Mici. 



C 249, Găbud (DJ 107 G) – Gheja (limită jud. Mureş) a fost reabilitat recent 

(2012), aflându-se într-o stare bună de utilizare. 



ntr-o stare mulţumitoare se găsesc şi drumurile de legătură dintre DN 107 G 

(Copand şi Stâna de Mureş) cu satul Valea Ciuciului, dar ploile abundente 

contribuie la degradarea acestora. Se impune includerea acestora la categoria de 

drumuri comunale şi reabilitarea lor. 
 

Capacităţi şi trasee ale transportului în comun 

Pentru rezovarea problemei transportului în comun la nivelul teritoriului administrativ 

al comunei, administraţia locală a încheiat un contrat de prestări servicii cu o firmă locală. In 
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centrul localităţilor, punctele de staţie sunt amenajate cu spaţii speciale unde oameni pot 

aştepta mijloacele de transport la adăpost de intemperii. 

Prin HCL 29/2011 s-a aprobat încheierii unui contract de comodat între Consiliul 

Local Noslac şi S.C. Serviciul public de transport persoane Noslac SRL. În present  

operatorul de transport pe această rută este AGROTRANS PAUTA 

 

 
 

Alte elemente ale infrastructurii pentru circulaţie 

Podurile La nivelul teritoriului administrativ al comunei Noşlac acest tip de 

infrastructură este reprezentată prin podurile principale, amenajate peste principalele cursuri 

de apă pe care DJ 107 G le traversează şi un număr de poduri secundare amenajate în cadrul 

localităţiilor peste cursurile de apă. 

Podurile principale: 

Ţănând seama de dimensiunea cursurilor de apă peste care sunt construite (bazin 

hidrografic, debite etc.) aceste poduri sunt de dimensiuni mici, excepţie făcând podul peste 

Valea Şomoghiului (Fărăului), a cărui deschidere este mai mare, toate celălalte sunt de 

dimensiuni reduse, uneori 

insuficiente pentru a face faţă 

căderilor abundente de precipitaţii. 

Aceste poduri sunt amenajate peste: 

 în aval de Noşlac – peste 

Valea Şomoghiului; 

 în amonte de Noşlac, peste 

un pârâu local ce vine 

dinspre delul Pleaşa; 

 în amonte de Căptălan, peste 
Valea Căptălanului 

 pe teritoriul satului Stâna de Mureş, peste Valea Ciuciului; 

 pe cursul superior al văii Găbudului, în intravilanul satului cu acela-şi nume. 

 

Podeţele Un număr de podeţe se găsesc la nivelul drumului judeţean şi a drumurilor 

comunale recent reabilitate, pentru protecţia rigolelor la racordarea unor drumuri secundare 

sau pentru asigurarea tranversării unor ogaşe, pâraie, canale şi torenţi de versant. Datorită 

sub-dimensionării lor, unele dintre acestea au fost colmatate cu aluviuni şi resturi vegetale, 

fenomen deseori întâlnit la nivelul drumurilor comunale sau forestiere. 

De asemenea protecţia rigolelor la intrarea din drum în curte este asigurată de prin 

podeţe amenajate pentru fiecare gospodărie. 
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NOSLAC 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 155,8035 

  

Zonă de instituții și servicii publice de interes general 0,1618 

Zonă cultură și educație 0,7235 

Zona culte 1,1451 

Zonă dotări de sănătate 0,1093 

Zonă de comerț și servicii 0,2570 

Zonă sport-agrement 0,1795 

Gospodărire comunală - Cimitire 2,1083 

Gospodărire comunală - Infrastructură edilitară 0,3182 

Căi de comunicație rutieră 13,3619 

Zonă de locuire individuală rurală 27,2751 

Zona unităților de producție, servicii, agrozootehnie 6,7536 

Terenuri pentru grădinărit 91,5494 

Zone verzi adiacente apelor 0,6520 

Zone cu vegetație spontană 6,6929 

Teren viran 1,9063 

TERENURI INTRODUSE IN INTRAVILAN PRIN PUZ ANTERIOR  

Zonă de activităţi productive şi servicii - zonă mixtă – industrie, depozite, 
servicii 

 

1,3061 

 

 
CĂPTĂLAN 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 117,4285 

  

Zonă cultură și educație 0,1861 

Zona culte 0,5662 

Zonă de comerț și servicii 0,0391 

Gospodărire comunală - Cimitire 0,7167 

Căi de comunicație rutieră 10,1791 

Zonă de locuire individuală rurală 18,0981 

Terenuri pentru grădinărit 63,3379 

Zone verzi adiacente apelor 1,0036 

Zone cu vegetație spontană 2,0306 

Teren viran 2,6952 

TERENURI INTRODUSE IN INTRAVILAN PRIN PUZ ANTERIOR 
PUG 

 

Zonă exploatare și prelucrare resurse naturale 14,2189 

Zona unităților de producție, servicii, agrozootehnie 4,3570 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. 

BILANT TERITORIAL 
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COPAND 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 39,4027 

  

Zonă cultură și educație 0,4417 

Zona culte 1,0971 

Gospodărire comunală - Cimitire 0,2161 

Căi de comunicație rutieră 4,1274 

Zonă de locuire individuală rurală 8,7535 

Zona unităților de producție, servicii, agrozootehnie 0,4636 

Terenuri pentru grădinărit 22,5366 

Zone cu vegetație spontană 1,6311 

Teren viran 0,1329 

 

 
 

 
STÂNA DE MURES 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 42,8167 

  

Zonă cultură și educație 1,0944 

Zonă de comerț și servicii 0,1596 

Zona culte 0,7147 

Zonă sport-agrement 0,8047 

Gospodărire comunală - Cimitire 1,5451 

Zone verzi adiacente apelor 1,0891 

Căi de comunicație rutieră 5,0592 

Zonă de locuire individuală rurală 9,3062 

Zona unităților de producție, servicii, agrozootehnie 0,4452 

Terenuri pentru grădinărit 22,5818 

 

 
 

 
GĂBUD 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 57,2095 

  

Zonă cultură și educație 0,2038 

Zona culte 0,9662 

Gospodărire comunală - Cimitire 0,7797 

Căi de comunicație rutieră 6,2476 

Zone verzi adiacente apelor 0,4778 

Zonă de locuire individuală rurală 14,8911 

Zona unităților de producție, servicii, agrozootehnie 1,9320 

Terenuri pentru grădinărit 25,1844 

Livezi 6,1582 

Teren viran 0,3592 
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VALEA CIUCIULUI 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 23,4931 

  

Zonă de locuire individuală rurală 1,8095 

Terenuri pentru grădinărit 13,9393 

Livezi 1,3496 

Zone verzi adiacente apelor 3,0046 

Teren viran 1,8847 

Căi de comunicație rutieră 1,5123 
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE  

În condiţiile în care nu există studii geotehnice specifice pentru teritoriul administrativ 

al comunei, detalierile aprecierilor făcute asupra acestor probleme au la bază prevederile legii 

nr. 575/2001, documentele PATJ Alba, observaţiile directe culese în urma cercetărilor de 

teren şi informaţiile culese de la localnici. Utilizând aceste date şi observaţiile directe făcute 

în teren, apreciem că prezenţa zonelor cu riscuri naturale din zonă, amploarea şi ritmicitatea 

lor depind de o serie de factori, între care o parte vor fi enumeraţi în continuare. 

 

Risc seismic 

Conform prevederilor legii nr. 575 din 22 octombrie 2001, privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, comuna Noşlac 

are următoarele caracteristici: 

Seismicitate: Teritoriul comunei este încadrat în zona de macro-seismicitate I = 7,2 pe 

scara MSK, cu o perioadă medie de revenire de cca. 100 de ani. Potrivit prevederilor 

Normativului P100/2006- privind calculul seismic al construcţiilor comuna Noşlac ste situată 

în zona E (grad 7) de protecţie 

seismică. 

PATJ Alba, pe baza 

datelor furnizate de Normativul 

P 100 - 92 pentru comuna 

Noşlac sunt date următoarele 

valori: Ks = 0,12 şi Tc = 0,7. 

Principalele măsuri care 

se impun în acest caz este: 

 expertizarea clădirilor 

vechi de interes public 

(clădiri publice, lăcaşe de 

cult); 

 controlul modului cum se 

respectă normativele legale de execuţie (Normativ P.100 / 1992) şi îndeplinirea 

criteriului de siguranţă în exploatare. 

Inundaţii: Cantitatea maximă de inundaţii căzute în 24 de ore în perioada 1901-1987 a 

fost de 100-150 mm, existând riscul de inundaţii datorate revărsării unui curs major de apă, 

respectiv râul Mureş şi a văilor de versant. 

Sub aspectul alunecărilor de teren şi a căderilor de pietre, comuna Noşlac se găseşte 

într-o zonă cu un risc ridicat de producere şi o probabilitate redusă de alunecare. 

Riscurile generate de cutremure, la nivelul comunei se pot datora în principal 

hazardului natural şi particularităţilor acestuia, fiind generate de: 

o focarele seismice din zona seismogenă; 

o terenul construit sau amenajat. 

o vulnerabilitatea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, rezultată prin evaluarea 

rezistenţei mecanice şi a stabilităţii structurilor şi infrastructurilor, în funcţie de 

reglementările antiseismice aplicabile în perioada de executare. 
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Alunecările de teren. 

Aşa cum arătam anterior, principalii factorii cauzali care determină declanşarea 

alunecărilor de teren, omologaţi şi acceptaţi de Comunitatea ştiinţifică (I.U.G.S. – G.M./L) se 

împart în patru categorii de condiţii favorizante, cu caracter exhaustiv, respectiv: 

- condiţiile litologice ; 

- procese geomorfologice ; 

- procese fizice ; 

- procese antropogene . 

În funcţie de aceşti factori, teritoriul administrativ al comunei Noşlac dezvăluie 

existenţa unor areale importante supuse sau afectate de aceste fenomene. 

Structura unor straturi succesive şi depozite cu o permeabilitate ridicată, întrerupte de straturi 

consistente de argile impermeabile, pe fondul unor procese de despăduriri masive pentru 

obţinerea terenurilor agricole. au determinat producerea frecventă în timp a unor asemenea 

fenomene. Existenţa acestora este vizibilă în suprafeţele de teren puternic vălurit, unde vechi 

alunecări de teren au fost reactivate sau au apărut altele noi. 

Potrivit PATJ Alba,l 

alunecările de teren pe raza comunei 

Noşlac afectează cca. 70 ha. Cele mai 

semnuificative suprafeţe afectate de 

acest fenomen sunt întâlnite în E-SE-ul 

Coastei Sumud, în zona Copand – 

Patâr, versantul nordic, pe versantul 

nordic al dealului „Gropi” între Valea 

Căptălanului şi Copand dar şi în vestul 

culmii Găbudului, din versantul estic al 

văii cu acela-şi nume. Aici vechi 

alunecări de teren, astăzi în bună 

măsură fixate sunt asociate cu 

fenomene puternice de eroziune a solului, sub forma prăbuşirilor sub formă de amfiteatru şi a 

ravenelor. 

Fenomene majore de degradare a solului se înregistrează şi pe vesantul vestic al 

culmii Ciuciului, spre Valea Mureşului, unde relieful ruiniform ocupă suprafeţe întinse, ce 

uneori coboară până în apropierea râului. 

 

Căderi de pietre, trene de grohotiş, dislocări de stânci 

Este cunoscut faptul că rocile care alcătuiesc versanţii, oricât de tari ar fi, sunt supuse 

unei continue fărâmiţări, sub acţiunea factorilor externi; vânt, ploi, îngheţ, dezgheţ. 

Potrivit Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, comuna Noşlac se numără printre 

unităţile administrative unde se găsesc zone critice pentru producerea avalanselor prin căderi 

de pietre (aflate în evidenţa statistică). Pe teritoriul administrativ al comunei, riscul 

dislocărilor de stânci şi a căderilor de pietre, se întâlnesc în special pe versantul vestic al 

Culmii Ciucului, în apropiere de Mureş. Aici sub influenţa factorilor de mediu abrupturile 

stâncoase suferă un proces intens de degradare, vizibil prin acumulările la baza versanţilor a 

unor trene de grohotiş, insuficient fixate, acoperite uneori parţial de vegetaţie forestieră şi 

ierboasă specifică. De asemenea riscul desprinderii unor bucăţi mari de stânci este unul real, 

dar cu consecinţe minime asupra infrastructurii şi a oamenilor, aici nefiind drumuri iar 

terenurile agricole fiind restrânse. 
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Eroziuni de maluri 

Creşterea debitelor cursurilor de apă pot să apară şi alte fenomene cu impact asupra 

mediului şi a colectivităţilor umane, precum fenomenul de eroziune a malurilor. Fenomenul 

de erodare a malurilor este favorizat de litologia acestora, de prezenţa sau absenţa vegetaţiei 

de protecţie, cât şi de frecvenţa şi amploarea ploilor, de amploarea inundaţiilor, torenţialitate 

sau de topirea bruscă a zăpezilor. Pe unele sectoare fenomenul afectează direct aşezările, cum 

este cazul localităţii Stâna de Mureş, unde procesul de erodare survenit la malul stâng al 

râului s-a apropiat ameninţător de sat, afectând gospodării, terenuri cultivate şi grădini. În 

ultimii ani prin construirea unui dig de protecţie de tip „gabion” fenomenul a fost stopat. 

Fenomenul de eroziune se regăseşte şi pe malul strâng al Mureşului, în aval de localitatea 

Noşlac, puctual şi în alte zone, dar fără efecte locale majore. 

În general, pentru combaterea acestuia sunt necesare ample lucrări de apărare a 

malurilor, regularizări de curs şi îndiguiri, pentru a feri zonele construite şi terenurile 

cultivate de inundaţii. Un rol important în protecţia malurilor îl poate juca vegetaţia forestieră 

specifică (salcie, arin şi plop), care prin rădăcinilo lor puternic ramificate fixează mai bine 

pământul, împiedecând spălarea lui. 

 

Zone inundabile şi mlăştinoase 

În teritoriul administrativ al comunei Noşlac inundaţii au două cauze; pe de o parte 

sunt inundaţiile produse de revărsări ale râului Mureş, în condiţiile căderii unui volum foarte 

mare de precipitaţii pe suprafeţe importante din bazinul său superior sau la topirea bruscă a 

zăpezilor. Pe de altă parte pot avea loc inundaţii locale, produse de către văile torenţiale care 

brăzdează teritoriul comunei, în urma unor ploi torenţiale sau la topirea bruscă a zăpezilor. 

Cum fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente pe arii relativ restrânse, 

producerea acestora nu poate fi exclusă nici pe viitor. 

De pagubele produse de aceste fenomene sunt răspunzătoare, pe lângă cantităţile mari 

de apă, şi starea albiilor. Din aceste considerente curăţarea acestora şi presărarea din loc în 

loc cu praguri de rupere a vitezei de propagare a viiturilor, poate diminua impactul avut, faţă 

de situaţiile când albiile sunt colmatate cu resturi vegetale, materiale de construcţii, resturi 

menajere şi gunoaie de orice fel. 

Principalele zone aflate în pericol de a fi inundate, identificate prin PUG şi 

Regulamentul local de urbanism sunt: 

- Zona inundabilă a râului Mureş, o formează zona de luncă, acoperită sau nu cu 

terenuri agricole, care în urma topirii rapide a stratului de zăpadă sau în urma ploilor 

abundente sunt în pericol, Inundaţiile produse aici în anii 1970, 1985, 1989, 1993 şi 

2001 au afectat cca. 60 ha terenuri agricole, 5 km drum comunal şi anexe sau alte 

construcţii aparţinând de 15 proprietăţi particulare. Pentru combaterea fenomenului s- 

au dispus măsuri precum: regularizări şi protecţii de maluri, restricţii şi interdicţii la 

construcţii, reconstrucţii. Potrivit planului de prevenire, protecţia şi diminnuarea 

riscurilor de inundaţii în bazinul hidrogarfic al Mureşului intravilanul satelor Copand 

şi Găbud se găseşte în afara zonelor afectate de inundaţii. Acela-şi document prevede 

construirea unor diguri de protecţie între Noşlac şi Ocna Mureş. 

 Zona inundabilă a pârâul Valea Sumudiului ocupă terenurile agricole aflate în 

lunca acestui curs de apă şi în apropiere de vărsarea acestuia în Mureş. Inundaţiile 

produse au avut loc în urma unor ploi torenţiale în bazinul superior al cursului de 

apă menţionat şi la topirea bruscă a unui strat consistent de zăpadă. Inundaţiile 

produse în anii 1970, 1985, 1989, 1993 şi 2001 au afectat cca 80 ha de teren 

arabil, aparţinând cetatenilor comunei. Pentru combaterea fenomenului sunt 
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necesare lucrări de adâncire a albiei, îndiguiri, protecţii ale malurilor şi 

regularizarea cursului inferior al văii. 

 O altă zonă inundabilă a fost identificată pe Valea Găbudului, unde la topirea prea 

bruscă a zăpezilor şi/sau în urma unor ploi torenţiale, inundaţiile amenintă cca. 1,5 

ha teren agricol şi 2 km de drum comunal/acces. Pentru combaterea fenomenului 

sunt necesare măsuri de regularizări şi protecţii de maluri, restricţii şi interdicţii la 

construcţii, reconstrucţii, amenajări silvice, îmbunătăţiri funciare. 

Potrivit Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de urgenţă Alba, inundaţiile produse de râul Mureş, afectează la nivelul localităţii 

Stâna de Mureş un număr de 20 case, 15 anexe gospodăreşti, Căminul cultural, 40 ha terenuri 

agricole şi infrastructura de transport, reţelele electrice şi de gaze naturale pe 0,15 ha. La 

nivelul localităţii Noşlac aceleaşi inundaţii afectează 50 de case, 52 de anexe gospodăreşti, 60 

ha terenuri agricole şi 0,25 km reţele. 

 

Pe harta alăturată sunt prezentate limitele zonnei inundabile, conform studiuluii 

PPPDEI Râul Mureş – UAT Noşlac. 

 

Din datele prezentate rezultă că cea mai mare parte din lunca Mureşului, aferentă 

UAT Noşlac este susceptibilă la inundaţii. Dintre zonele locuite sunt ameninţate străzile 

situate în partea sud-vestică a loc. Noşlac, partea de nord est a localităţii Stâna de Mureş 

precum şi o seamă de terenuri agricole situate pe terasele inferioare ale râului Mureş, 

amplasate la nord de Coasta Mare şi de Coasta Ciucului. 

Combaterea acestui fenomen impune ample lucrări de îndiguiri şi apărări de maluri, 

dar şi o politică de urbanism mai restrictivă, care să interzică categoric orice construcţie 

definitivă, de interes public sau privat în zonele de risc crescut. 
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Ploile torenţiale care au loc în acest areal provoacă deseori inundaţii locale, produse 

de văile: Căptălan, Ciuciu şi Fărău, pe cursul inferior şi Găbud pe cursul superior. Suprafeţele 

de teren afectate de aceste inundaţii în decursul timpului acoperă cca. 12-15 ha de terenuri 

agricole (fânaţe) şi situate în apropierea acestora. 

Combaterea acestor fenomene 

şi limitarea efectelor produse presupun 

lucrări importante de decolmatare şi 

adâncire a albiei văilor, regularizări de 

curs pe unele sectoare şi ruperi de 

pantă. 

În zonele joase, afectate de 

inundaţii, unde pânza freatică se 

găseşte aproape de suprafaţă, se 

formează zone mlăştinoase. Aceste 

zone acoperă o supraţă de cca. 25 ha, 

situate mai ales în lunca Mureşului, în apropierea localităţilor Noşlac şi Căptălan, pe vechi 

braţe ale râului, astăzi fosile sau colmatate. 

La sud de Copand, în apropierea bisericii de lemn, spre baza dealului „Gropi”, se 

găseşte un izvor de versant, parţial colectat şi utilizat la alimentarea cu apă a localităţii. În 

perioadele cu o pluviaritate ridicată parte din acest izvor ajunge la suprafaţă, formând o mică 

zonă cu tendinţe de înmlăştinare. 

Asociat fenomenelor de creştere ale debitelor cursurilor de apă pot să apară şi alte 

fenomene cu impact asupra mediului şi a colectivităţilor umane, precum fenomenul de 

eroziune a malurilor. Acesta s-a manifestat puternic la nivelul malurilor Mureşului, în zona 

localităţilor Stâna de Mureş, unde prin lucrări specifice a fost stopat, dar şi în aval de Noşlac. 

Pentru combaterea acestui fenomen sunt necesare ample lucrări de apărare a malurilor, 

regularizări de curs şi îndiguiri, pentru a feri zonele construite şi terenurile cultivate de 

inundaţii. 

 

Riscuri naturale datorate intemperiilor 

Pe timpul iernii, în condiţii meteorologice şi de temperatură favorabile, DJ 107 G în 

zona localităţii Găbud este afectat local de polei. De asemenea, viscolirea stratului de zăpadă 

viscolit la nivelul culmilor poate produce blocări ale unor drumuri, în urma nămeţirii, 

necesitând lucrări de curăţire. 

Alt fenomen cu impact în special asupra circulaţiei este ceaţa, relativ des întâlnită mai 

ales în perioadele de trecere de la anotimpul rece la cel cald şi invers. 

 

Factori antropici 

Activitatea antropică, manifestată sub forma defrişărilor de pădure, poluarea aerului, 

apei şi a solului, a păşunatul excesiv (supra-păşunatul), construcţia de drumuri în condiţii de 

pantă accentuată, fără respectarea normele tehnice, construcţia de locuinţe neautorizate etc., 

devin deseori factori de risc, cu implicaţii negative, majore, în viaţa unor comunităţi şi 

microzone. De asemenea, depozitarea diferitelor materiale, deşeuri de orice fel, resturi 

vegetale etc., în preajma albiilor cursurilor de apă, constitie elemente de risc suplimentare, 

prin deteriorarea calităţii apelor şi prin efectul de viitură în cazul unor inundaţii. 

De asemenea, excavarea masivă şi necontrolată a albiilor pot contribui major la 

distrugerea infrastructurii de transport, în special a podurilor şi podeţelor, dar şi a zidurilor de 

sprijin, motiv pentru care asemenea lucrări se vor face numai cu aprobarea factorilor 

responsabili, potrivit legii. 
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2.9. ECHIPARE EDILITARĂ  
 

2.9.1. Gospodărirea apelor: 

Surse de apă: Sursele de apă de care dispune comuna Noşlac sunt surse de suprafaţă, 

formate din reţeaua hidrografică existentă în zonă şi surse de adâncime (puţuri şi izvoare de 

terasă). 

Sursele de suprafaţă sunt formate din reţeaua hidrografică existentă, tributară 

bazinului hidrografic Mureş. Principalul curs de apă care străbate teritoriul comunei şi pe 

malurile căruia se găsesc 4 dintre cele 6 sale ale comunei, este râul Mureş. De pe teritoriul 

administrativ al comunei acesta primeşte ca afluenţi câteva văi de versant, dintre care numai 

două au o curgere permanentă (Valea Şomoghiului (Fărăului) şi Valea Ciuciului. Alte două 

cursuri de apă, pârâul Găbudului şi cel al Copandului, au o curgere semipermanentă. 

Sursele de adâncime sunt formate din izvoarelor care drenează lunca Mureşului şi 

terasele joase de pe malul acestuia, care în unele locuri se ridică până la 1,5-3 m, fiind  

propice pentru alimentarea puţurilor de mică adâncime. Alături de acestea se mai găsesc 

izvoarele situate la baza teraselor, utilizate dee către localnici pentru necesităţi casnice şi 

animale, precum şi izvoare de terasă înaltă şi versant, utilizate ca surse pentru animalele  

aflate la păşunat. În general puţurile din gospodăriile populaţiei au adâncimi cuprinse între 5- 

12 m, şi sunt săpate în depozitele aluvionare ale văii Mureşului şi în depozitele proluviale şi 

croluviale care mărginesc dealurile din zonă. Până recent acestea au constituit principalele 

surse apă utilizate de către localnici. Odată cu realizarea proiectului de conectare a satelor 

Noşlac şi Căptălan la reţeaua zonală de alimentare cu apă (Valea Sebeşului – Ocna Mureş), 

rolul acestora se va diminua treptat. În prezent o parte din satele Copand, Stâna de Mureş şi 

Găbud sunt conectate la surse locale de alimentare, urmând ca numărul gospodăriilor 

conectate la această reţea să fie mărit. Dacă rolul izvoarelor din intravilan se diminuează 

treptat, izvoarele situate în câmp şi pe păşuni îşi vor păstra şi pe viitor o importanţă ridicată, 

la sălaşe şi pentru alimentarea animalelor. 

 

2.9.2. Alimentarea cu apa 

Sisteme de alimentare cu apă. 

În sistem individual: La ora actuală o mică parte dintre locuitorii satelor comunei îşi 

asigură necesarul de apă din surse individuale şi/sau locale, formate în special din izvoare de 

terasă şi puţuri săpate în interiorul gospodăriei sau în stradă. De obicei aceste surse sunt 

influenţate de precipitaţii şi de scurgerea apelor de suprafaţă, care pe parcurs antrenează 

diferiţi poluanţi (uleiuri minerale, materiale organice, substanţe chimice etc.), fapt care se 

răsfrânge negativ asupra calităţii lor. Numărul familiilor care nu deţin instalaţie de apă 

potabilă şi care se aprozionează de la aceste surse mai mari este redus. 

Un caz special îl reprezintă satul Valea Ciuciului, unde nu există sistem centralizat de 

alimentare cu apă, locuitorii de aici utilizând în continuare surse locale. Fântânile fiind săpate 

în special în preajma albiei văii. Pentru conectarea satului la sistemul centralizat este necesar 

realizarea unei aducţiuni şi a reţelei de de distribuţie de 1500 ml. 

Odată cu introducerea sistemului centralizat de alimentare cu apă rolul sistemului 

individual va scădea simţitor. Cu toate acestea vor mai rămâne familii care vor râmâne fidele 

propriilor surse de aprovizionare cu apă, adât pentru consum casnic cât şi pentru animale. 

Valorificarea surselor de apă locale se va perpetua, de asemenea şi în cazul sălaşelor aflate în 

teritoriul economoc, pentru consumul uman şi cel al animalelor. 
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În sistem centralizat: 

5 din cele 6 sate componente ale comunei Noslac dispun de un sistem centralizat de 

alimentare cu apă, care deserveşte toate instituţiile publice şi cea mai mare parte a 

gospodăriilor. O situaţie specială se înregistrează în cazul satului Valea Ciucului, unde 

alimentarea cu apă se realizează tradiţional. 

În timp ce satele Noşlac şi Căptălan au fost conectate la sistemul zonal de alimentare 

cu apă - sursa Valea Sebeşului, firul I, satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud sunt 

alimentate din surse locale de adâncime. 

Toate sistemele de alimentare cu apă funcţionale pe teritoriul administrativ al comunei 

dispun şi de capacităţi şi rezerve de apă pentru stăngerea incendiilor. De asemenea, pe străzile 

principale sunt montati hidranţi pentru alimentarea cu apă necesară pentru stingerea 

incendiilor. 

Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Noşlac, cu o valoare de 1,781,179,02 lei a 

fost dat în folosiinţă în 2007. Este format din: 

 racordul la conducta de aducţiune Uioara de Sus – Ocana Mureş, căminul de vane 

„Regiana”; 

 aducţiunea cu o lungime de 5,8 km; 

 gospodăria de apă, formată din rezervorul de înmagazinare cu o capacitate de 200 mc, 

staţia de clorinare şi staţia booster de pompare echipată cu 2+1 pompe; 

 reţeaua de distribuţie, realizată în lungul strâzilor, cu o lungime de 9,4 km. 

Pentru Căptălan, reţeaua de alime cu apă, în valoare de 70,000 lei, realizată în anul 

2009, cuprinde: un racord şi aducţiunea cu o lungime de 900 m, şi o reţea de distribuţie de 

600 m, extinsă ulterior cu încă 3020 ml. 

Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Copand, realizat în 2009, cu o sumă de 

94,588 lei, este compus dintr-un puţ forat de medie adâncime (26 m); aducţiunea în lungime 

de 300 m; gospodăria de apă situată la est de localitate, formată dintr-un bazin de 

înmagazinare cu o capacitate de 100 mc şi staţia de clorinare şi reţeaua de distribuţie cu o 

lungime de 2450 ml. Apa este distribuită în sistem gravitaţional pe toate strâzile localităţii, 

inclusiv la hidranţii de incendiu. 

 

Pentru satele Stâna de Mureş şi Găbud sistemul de alimentare cu apă, în valoare de 

1,125,760 lei s-a realizat în 2009. Sistemul este compus dintr-un puţ forat de medie adâncime 

(21 m) situat la est de satul Stâna de Mureş, în apropiere de Valea Ciuciului, o staţie de 

tratare şi una de pompe, prin care apa este pompată, prin reţeaua de aducţiune, cu o lungime 

de 4427 ml în cele două rezervoare de înmagazinare cu o capacitate de 50 mc fiecare + un 

rezervor tampon de 12 mc, amplasate în apropiere de satul Găbud, deasupra Pădurii Leurzii. 

De aici apa este distribuită gravitaţional prin reţeaua de distribuţie cu o lungime de 8032 ml 

în satele Găbud şi Stâna de Mureş. 

 

Se găseşte în faza finală de implementare a unui proiect de extindere al alimentării cu 

apă potabilă în sistem centralizat, pentru Valea Căptălanului, prin conectare la reţeaua 

Căptălan. Sistemul de alimentare cu apă pentru Valea Căptălanului însumează 429 m 

lungime, din care 440 m o reprezintă aducţiunea. Tot în faza finală de realizare se găseşte şi 

alimentarea cu apă a complexului monahal (metocul mănăstirii Oaşa) de la Găbud. În acest 

caz extinderea se face de la sistemul de alimentare Găbud, printr-o reţea cu lungimea de 3600 

m. Proiectul amintit, în valoare de 1.087.30 mii lei, se realizează prin colaborarea dintre C.L. 

Noşlac şi S.C.C. Apa Mare. 
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În faza actuală reţeaua de alimentare cu apă s-a realizat la nivel stradal, prin intermediul 

cişmelelor şi a hidranţilor de incendiu, dar tot mai mulţi cetăţeni au cerut branşarea la noul 

sistem. 

 

2.9.3. Canalizare 

Prin Măsura 322 / sesiunea 1 iunie - iulie 2009 (FEADR) s-a aprobat finanţarea unui 

proiect integrat pentru comuna Noşlac, având următoarele componente: 

 Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatile Noşlac şi Căptălan, 

proiect finanţat prin Fondul pentru Mediu, în valoare de 1,5 milioane euro.

 extindere reţea apă în satul Căptălan,

 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Noşlac,

 Reabilitare camin cultural în localitatea Noslac,

 Înfiinţarea unui centru de ingrijire şi asistenţă -"Renaşterea Speranţei" pentru 20 de 

persoane cu dizabilităţi în localitatea Noşlac, comuna Noşlac.
În prezent o parte din aceste proiecte au fost finalizete, inclusiv reţeaua stradală de 

canalizare pentru Noşlac şi Căptălan şi Staţia de epurare. Dar racordarea populaţiei la acest 

sistem încă nu s-a realizat din motive administrative, urmând ca în cel mai scurt timp să se 

treacă şi la această fază. 

Satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud nu dispun în prezent de reţea proprie de 

canalizare, motiv pentru care o parte din apele menajere ajung în emergenţii din zonă sau se 

infiltrează în sol, periclitând pânza freatică. 

 

2.9.4. Alimentare cu energie electrică 

În plan macroenergetic subliniem faptul că teritoriul administrativ al comunei Noşlac 

este străbătut de Magistrala electrică, LEA 220 kV, Iernut – Câmpia Turzii. Traseul acesteia 

trece pe la sud de localitatea Ocna Mureş, intrând pe teritoriul UAT Noşlac pe la sud de 

localitatea omonimă şi stâna de Mureş, ocolind prin partea nordică cătunul Valea 

Căptălanului şi satele Copand Valea Ciuciului şi Găbud, pentru a trece pe teritoriul judeţului 

vecin, Mureş, la vesst de localitatea Gheja. 

Pe plan local alimentarea cu energie electrică a comunei Năşlac se realizează de la 

sistemul energetic naţional, prin intermediul staţiei trafo 110/20 kV de la Ocna Mureş, printr- 

o linie principală LEA 20 kV, care străbate teritoriul administrativ şi la care este branşat 

sistemul local de alimentare cu energie electrică, prin intermediul unor transformatoare 

electrice locale, care asigură tensiunea necesară de 200 V. 

În prezent un număr de 5 gospodării din raza comunei Noşlac, situate în satul Găbud 

nu sunt racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică. 

Reţeaua locală de alimentare cu energie electrică necesită ample lucrări de 

modernizare, prin înlocuirea stâlpilor electrici din lemn cu stâlpi din beton, mult mai 

rezistenţi. Asemenea lucrări, în valuare de 448.640 lei, au avut loc în decursul anului 2013 în 

localitatea Căptălan. 

 

In principiu iluminatul stradal este funcţional pe toate străzile din toate satele 

comunei. Se caută posibilitatea finanţării unui proiect privind modernitarea sistemului actual 

de iluminat cu unul mai eficient, pe baza panourilor foto-voltaice şi a becurilor LED. 

 

2.9.5 Reţele de telecomunicaţie 

Locuitorii comunei Noslac utilizează atât abonamentul la reţeaua la televiziune 

publică (peste 720 familii), cât şi abonamentul la cablu tv. ( cca. 250 abonaţi). 
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Telefonia este serviciul cu cea mai mare dezvoltare la nivel local, datorită creşterii 

posibităţilor de acces la telefonia mobilă. De beneficiile telefoniei fixe se bucură cca. 89 

gospodari ale comunei şi 3 instituţii. Concomitent cu aceste servicii au crescut şi posibilităţile 

de acces la reţeaua de internet. De asemenea, cca. 70 de gospodării şi 3 instituţii beneficiază 

de servicii de radio-telefonie, care are avantajul că poate fi instalată până pe cele mai 

îndepărtate colţuri ale comunei. 

 

2.9.6. Alimentare cu gaze naturale. Căldura. 

Satele comunei Noşlac sunt conectate la sistemul naţional de alimentare cu gaze 

naturale. Sistemul local de alimentare cu gaze naturale a comunei Noşlac, în valoare de 

585,701.00 lei, realizat în 2001, este compus din: 

 racordul la Magistrala Aţintiş – Copand, în lungime de 9,3 km;

 staţia de reglaj (SRM), prevăzută cu contor şi accesorii; şi

 reţeaua de distribuţie spre consumatorii finali, în lungime de 33,4 km. majoritatea 

gospodariilor fiind racordate la această reţea.

Cei mai mulţi dintre locuitorii racordaţi utilizează gazele naturale atât pentru nevoile 

bucătăriei cât şi pentru încălzire. 

Instituţiile administrative, cele culturale şi de învăţământ îşi asigură confortul termic 

necesar cu ajutorul centralelor termice pe gaz. 

O parte dintre locuitorii comunei, care nu sunt conectaţi la reţeaua de gaze naturale îşi 

asigură confortul caloric în perioadele reci ale anului în mod clasic, prin folosirea 

combustibililor solizi, în principal lemnul. În acest sens primăria asigură anual extragerea şi 

valorificarea a cca. 50 mc de lemn pentru populaţiei. 

 

2.9.7. Gospodărire comunală, gestiunea deşeurilor 

Prin H.C.L Noşlac, nr. 10 din 03. 02. 2014 s-a aprobat delegarea serviciului de 

salubritate pentru teritoriul administrativ al comuni, prin încredinţare directă către operatorul 

Financiar Urban SRL, Piteşti, pentru o perioadă de 12 luni. 

La nivel local cetăţenii dispun de pubele pentru colectarea deşeurilor menajere, 

acestea fiind ridicate odată pe săptămână şi depuse la rampa de transfer arondată (Aiud). 

 

2.9.8. Instituţii şi servicii publice 

Instituţii şi servicii administrative: 

Primăria comunei Noşlac funcţionează într-o clădire proprie, pe Str. Principala, nr. 

78, clădire recent reamenajată şi modernizată, care permite desfăşurarea activităţilor specifice 

în condiţii optime. Tot aici funcţionează şi principalele servicii. 

Postul de poliţie Noşlac, funcţionează de asemenea într-o locaţie proprie, situat în 

imediata apropiere a primăriei. 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Noslac înfiinţat in anul 2005, 

dispune de organigramă şi de dotările minime pentru a-şi putea realiza obiectivele. 

 

Instituţii şi probleme sociale; 

În cadrul primăriei locale funcţionează un serviciu care se ocupă cu problemele 

sociale ale comunităţii. 

 În cadrul comunei sunt înregistraţi un număr de 39 persoane care beneficiază de ajutor 

social;

 în evidenţa primăriei sunt înregistraţi un număr de 10 persoane cu handicap grav care 

primesc indemnizaţiile corespunzătoare.
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Servicii pentru ocrotirea sănătăţii 

După desfiinţarea spitalului, sub aspectul asigurării asistenţei medicale de urgenţă 

comuna Noşlac, alături de localităţile Ocna Mureş, Unirea, Lunca Mureş, Fărău, Războieni şi 

Hopârta sunt arondate Centrului de permanenţă din Ocna Mureş, deservit de către 16 medici 

pentru o populaţie de 30.000 de locuitori. arondate sunt localităţile Ocna Mureş, Unirea, 

Lunca Mureş, Noşlac, Fărău, Războieni şi Hopârta. 

Comuna Noşlac dispune de un 

Dispensar Medical Uman în localitatea de 

reşedinţă, aflat în proprietatea privată a 

Consiliului Local. De menţionat că în fiecare 

din cele cinci localităţi componente, 

schimbările survenite în organizarea 

sistemului de sănătate a avut un imapct 

negativ asupra acestuia, deoarece a restrâns 

puternic accesul localnicilor la acest servicii. 

Astăzi în comuna Noşlac asistenţa medicală 

este asigurată de: 

- Cabinetul medical individual, Dr. Man Rodica. 

- De asemenea funcţionează un punct farmaceutic Pharmamed Srl, situată în Strada 

Principală, nr. 285. 

- Serviciile medico-veterinare sunt asigurate de către medicul veterinar Milaciu Gh. 

Victor, domiciliat în localitaea Ocna Mureş. 

 

Instituţii educaţionale şi culturale; 

Printre localităţile care dispuneau de şcoli încă din epoca iosefină este menşionat şi 

Noşlacul. De asemenea, este menţiontă existenţa pe teritoriul actualei comune, a unei şcoli la 

Găbud în 1858, când aici funcţiona o şcoală cu 17 elevi, conduse de către dascălul Teodor 

Oniţ
9
. Documentar şcoala de la Noşlac est menţionată din nou în 1898, când funcţiona ca 

şcoală elementară de stat, pentru ca începând din 1919 să devină şcoală cu predare în limba 

română. În aceiaşi perioadă la Găbud funcţiona o şcoală cu o singură sală, având ca învăţător 

pe Maria Ioanovici 

În Decretul 176/1948, prin care au fost naţionalizate o serie de bunuri ale bisericilor 

congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor sunt enunerate următoarele şcoli reformate: 

 Scoala reformată din Ciuciu, a bisericii reformate Ciuciu;

 Şcoala reformată com. Copand, a Bis. reformate Copand;

 Şcoala reformată Noslac, judeţul Alba, a Bis. reformate, Noslac.

Astăzi sistemul educaţional este susţinut de o reţea formată din unităţi de învăţământ 

preşcolar şi şcolar cu predare în limba română şi maghiară. 

 

Unităţi de învăţământ: 

Unităţi de învăţământ primar şi gimnazial 

o Şcoala gimnazială Noşlac 
La Noşlac prima şcoală atestată datează din anul 1898, când a funcţionat ca şcoală 

elementară de stat până în 1908, pentru a deveni începând din anul 1919 devine şcoală cu 

predare în limba română. În 1965 vechea clădire a şcolii a fost consolidată şi s-au adăugat un 

nou etaş şi aripa de est. În ultimii ani şcoala a suferit prefaceri importante, odată cu 
 

9 
O. Vinţeler, 2004, p. 275. 
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introducerea încălzirii centrale pe gaz metan (2001), în 2006 a fost înlocuită tâmplăria 

existentă cu geamuri şi uşi termopan, s-a înlocuit parchetul şi s-a pus gresie pe holuri şi în 

spaţiile sanitare. De asemenea, în ultimii ani a fost înlocuită învelitoarea acoperişului şi s-a 

zugrăvit exteriorul. 

Astăzi şcoala găzduieşte pe lângă 

cele 4 clase primare şi 4 clase gimnaziale şi 

Biblioteca şcolară. Aici învaţtă toţi elevi din 

comună, şcolile existente în celălalte sate 

fiind închise din lipsă de elevi. 

o Secţia maghiară a Şcolii 

Gimnaziale Noşlac de la Stâna de Mureş. 

Şcoala funcţionează în vechiul local 

al şcolii reformate de la Ciuciu (Stâna de 

Mureş), aflată astăzi într-un avansat proces 

de degradare în lipsa copiilor. 

Unităţi de învăţământ preşcolar: 

o Grădiniţa cu program normal Noşlac; 

o Grădiniţa cu program normal Stâna de Mureş; 

Devine semnificativ impactul lipsei de elevi asupr a şcolilor, în condiţiile în care tot 

mai multe şcoli se închid în lipsa elevilor. Desigur, fenomenul este favorizat şi de 

posibilităţile te transport pe care şcolile le au. Dispunând de propriile mijloace de transport 

acestea pot aduce la cursuri şi transporta îndărăt cei câţiva copii şcolari care mai sunt în satele 

comunei. Aşa au fost închise: şcoala din Găbud, care în 1858 avea 18 elevi, sau şcolile 

existente pe lângă bisericile reformate din Copand, Ciuciu şi Noşlac, naţionalizate de regimul 

comunist în 1948. 

Cu toate că o parte dintre aceste şcoli sunt închise astăzi, se impune conservarea şi 

repararea fostelor clădiri şi utilizarea lor pentru activităţi sociale sau educaţionale. 

În decursul anului 2014 printr-o hotărâre a Consiliului Local Noşlac, clădirea Şcolii Generale 

din Găbud a fost concesionată către SC AGROIND CONCEPT SRL, punct de lucru Găbud, 

în vederea realizării unui Centru de activităţi cu specific multidisciplinar, destinat dezvoltării 

abilităţilor practice tradiţionale şi a educaţiei ocupaţionale adresat localnicilor din sat. 

 

Activitatea culturală se desfăşoară în principal la nivelul căminelor culturale existente 

în fiecare localitate componentă, mai puţin în Găbud. 

Unitati de cultură 

Camine culturale: 
o Căminul Cultural Noşlac, recent reabilitat; 

o Căminul Cultural Stâna de 

Mureş, recent reabilitat; 

o Căminul Cultural Copand, 

aflat în proces de reabilitare; 

o Căminul Cultural Găbud, 

aflat în construcţie, din fonduri locale; 

Căminul Cultural de la Noşlac este 

cuprins într-un proiect de finanţare 

nerambursabilă prin FEADRR, în valoare de 

58.50 lei, fără TVA, pentru dotare cu 

echipamente şi mobilier. 

Biblioteci: 
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o Biblioteca Comunală Noşlac, Str. Principală, Nr.86A; înfiinţată î 1961, a 

funcţionat până în 2001 în clădirea Primăriei, dar după modernizarea Căminului cultural este 

transferată aici, într-un spaţiu corespunzător. Biblioteca are în colecţiile sale 11.976 u.b carte 

românească; 86 u.b. Carte străină şi 7 titluri periodice româneşti. 

Evenimente culturale locale: 

 Festivalul „Roadele toamnei” la Noșlac. 

 

Unitati de cult 

O parte dintre lăcaşurile de cult sunt trecute în categoria monumentelor istorice, 

datorită 

o Biserica de lemn “Sf.  Arhangheli"  –  Noşlac,  monument  istoric  de  interes  

local, cuprins în lista de patrimoniu LMI 2010; 

o Biserica de lemn “Sf. Arhangheli" – Găbud, monument istoric  de  interes  

naţional, cuprins în lista de patrimoniu LMI 2010; 

o Biserica  de  lemn “Sf. Arhangheli" – Copand, monument istoric de interes  

local, cuprins în lista de patrimoniu LMI 2010; 

o Biserica reformată Noşlac, monument istoric de interes local, cuprins în  lista de 

patrimoniu LMI 2010; 

Alături de acestea pe teritoriul comunei mai sunt şi alte biserici otodoxe şi reformate, 

neincluse în listele de patrimoniu, dar valoroase din punct de vedere spiritual, arhitectural şi 

artistic. 

o Biserica ortodoxă "Sf. Ioan Gură de Aur", din Căptălan (1927-1937) 

o Biserica reformată Copand (de sec. XV-XVI); 

o Biserica reformată Stâna de Mureş (1830); 

Alături de aceste unităţi de cult, aferente parohiilor respective, creşterea numărului 

credincioşilor aparţinând religiilor neoprotestante a dus la deschiderea unor biserici 

aparţinâna acestor culte. Semnificativ în 

acest sens rămâne situaţia din Căptălan unde, 

comunitatea religioasă aparţinând Bisericii 

Penticostale "Buna Vestire" din localitate şi- 

au achiziţionat o locuinţă în sat pe care au 

amenajat-o pentru a fi utilizată Casă de 

rugăciune. Alte case de rugăciune, aparţinând 

cultului penticostal se găsesc în satele 

Copand şi Stâna de Mureş. Comunitatea 

baptistă din Noşlac are propria sa biserică în 

sat. 

 

2.9.8.4 Servicii cu caracter financiar 

Comuna Noșlac nu dispune de servicii financiar-bancare. 

 

2.9.8.5. Alte instituţii şi servicii. 

Comuna Noşlac mai dispune de: 

 Oficiu Poştal Noşlac, Strada Principala nr. 1; 

 Circumscriptie Postala Stâna de Mureş, Com. Noşlac, cod poştal oficiu: 517518; 

În comună funcţionează de asemenea o formaţie de pompieri voluntari, cu dotările 

minimale necesare funcţionării. 
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2.9.11. Patrimonul istoric şi etno - cultural 

Patrimoniul istoric al comunei este senificativ, dar puţin cunoscut. Este de menţionat 

existenţa unor obiective cu o certă valoare istorică, incluse în Lista monumentelor istorice, 

precum: 

- Biserica reformată din satul Noşlac, datând din sec. XV, cu modificări în sec XVIII. Cod 

LMI AB-II-m-B-00254 

- Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Nolac, datând din sec. al XVIII-lea. Cod 

LMI AB-II-m-B-00255; 

- Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Copand, datând din sec. al XVIII-lea, 

strămutată în 1856. Cod LMI AB-II-m-B-00210; 

- Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Găbud, ridicată în 1776 în satul Gheja şi 

transferată în satul Găbud la 1874, când a fost ridicată şi clopotniţa de lemn. Cod LMI 

AB-II-m-B-00221. 

Alături de acestea mai putem aminti bisericile reformate din satele Copand şi Stâna de 

Mureş şi biserica ortodoxă din satul Căptălan. Trebuie menţionate pentru importanţa locală şi 

rolul jucat în viaţa comunităţilot cărora le aparţin, vechile şcoli din Stâna de Mureş şi 

Copand. 

Comuna Noşlac este păstrătoarea unui valoros tezaur etno-folcloric, vizibile atât în 

structura costumului popular femeiesc şi bărbătesc, în obiceiurile de nuntă şi botez, momente 

ale anului, sărbătorile de iarnă şi anul nou, a celor de priveghi şi înmormântare, cât şi în 

cântecele lor. 

Evenimente locale: 

- Noşlac - „Roadele toamnei la Noşlac”, - organizată în a doua parte a lunii 

septembrie, ca un omagiu adus hărniciei oamenilor şi muncii lor; 

 

Comuna Noşlac, prin ansamblul artistic „Dor de Noşlac” participă la concursurile 

judeţene, desfăşurate sub genericul ”Cultură pentru Cultură” . 
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2.10 PROBLEME DE MEDIU  

2.10.1 Cadrul natural 

Din punct de vedere geomorfologic comuna Noşlac este situată la limita nord-estică a 

Culuarului depresionar "Alba Iulia – Turda" la contactul dintre Dealurile Târnavei Mici şi 

Podişul Măhăcenilor. O parte din satele comunei (Noşlac, Căptălan, Copand şi Stâna de 

Mureş) sunt situate într-un mic bazinet erozionar, situat pe malul stâng al Mureşului, în zona 

de confluenţă al râului cu Arieşul. Satele Valea Ciuciului şi Găbud sunt amplasate între 

culmile nordice ale dealurilor Heriei, pe cursul văilor cu acela-şi nume. 

Zona depresionară este străjuită de culmile Pleaşa, Gheju şi Coasta Ciucului etc., ce 

coboară treptat spre lunca Mureşului. 

Geologic zona este caracterizată de prezenţa depozitelor sedimentare neogene, 

submestre. formate din marne, marne nisipoase şi nisipuri cafenii gălbui. Începând din 

Pliocea, odată cu exondarea zonei are loc depunerea cuaternară, formate din aluviuni cu 

granulometrie variabilă, depuse în zonele depresionare, pe terase şi în lunci. În urma 

proceselor erozionale, au loc depunerile depozitelor superficiale de alterare hipogenă, - 

deluvii, proluvii, eluvii şi coluvii etc, depuse în zonele de creastă-platou, la limita versanţilor 

şi la baza cuestelor. 

Principalul colector hidrografic care străbate zona este râul Mureş, la care se 

racordează organismele torenţiale locale, sub forma pâraielor care străbat zona (pr-ele Găbud, 

Ciuciu, Copand şi Şomoghiu. În urma oscilaţiilor suferite de albia Mureşului în decursul 

timpului au rămas mai multe breaşe fosile, dintre care unele colmatate în totalitate, altele 

izolate sub forma unor bălţi locale, precum Balta Căptălanului. La limitele de terasă apar o 

serie de izvoare de adâncime, utilizate de către localnici ca surse de apă, precum şi izvoare cu 

o salinitate ridicată, datorită prezenţei în adâncime a depozitelor de sare. 

Solurile sunt predominant soluri de pădure brune, putermic marcate de structura 

litologică a zonei. În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor, datele statistice indică valori 

medii multianuale situate în jurul a 100 mm/an. 

Zonarea pe verticală a vegetaţiei este condiţionată de altitudine, climă, sol, la care se 

adaugă orientarea culmilor, particularităţile topoclimatice, constituţia geologică şi influenţe 

antropice asupra peisajului. 

Vegetaţia forestieră este foarte bine reprezentată prin pădurile de gorun şi fag în 

amestec cu carpenul, paltinul, ulmul, frasinul etc. La limitele pădurilor, pe platouri şi pe 

coastele mai puţin abrupte se întind păşuni şi fâneţe cu o vegetaţie specifică şi terenurile 

agricole, care ocupă suprafeţe mai mari în zonele depresionare şi de luncă. 

 

2.10.2 Resursele naturale ale solului şi subsolului, mod de exploatare, 

valorificare raţională 

Principala resursă naturală de suprafaţă a comunei Noşlac o formează terenurile 

agricole şi într-o măsură mai restrânsă cele forestiere, utilizate pentru nevoi locale. 

Terenurile agricole, deşi de o calitate mai slabă, ocupă o pondere majoră în economia 

comunităţilor locale. Sunt formate din terenuri arabile, păşuni şi fâneţe, fapt ce a permis 

dezvoltarea unei economii mixte, bazată atât pe cultivarea pământului cât şi pe creşterea 

animalelor. Prin păşunile şi fâneţele comunei se găsesc o serie de plante cu conţinut medical 

valoros, utilizate de către localnici, precum urzica, cimbişor, sunătoare, mentă, soc, păducel 

etc., prea puţin utilizate. Prin pădurile şi la liziera acestora, pe lângă fructele de pădure 

(frăguţe, mure etc.), pe întreg anotimpul călduros se găsesc şi ciuperci comestibile, etc. 
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Ca resurse minerale teritoriul administrativ al comunei dispune de rezerve importante 

de nisipuri şi pietrişuri, exploatabile în albia şi lunca Mureşului, utilizate atât în plan local, cât 

şi la lucrări de infrastructură executate în zonă. 

Situarea comunei pe direcţia de dezvoltare a depozitelor diapirice de sare ce 

mărginesc Depresiunea Translvaniei spre vest, este marcată de prezenţa izvoarelor sărate şi a 

sărăturilor de la suprafaţa solului. 

 

2.10.3 Riscuri naturale 

Vezi capitolul 2.8 “Zone cu riscuri naturale” şi 2.2.7. Riscuri naturale. 

 

2.10.4 Monumente ale naturii şi istorice 

2.10.4.1. Zone naturale protejate. 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu sunt rezervaţii naturale sau situri "Natura 

2000", cu toate acestea, existe zone naturale de un deosebit interes local, care în corelaţie cu 

resursele turistice antropice pot fi valorificate turistic. 

Menţionăm prezenţa unor bălţi, situate în lunca râului Mureş, rămase pe fostele albii 

astăzi fosile, înconjurate de o vegetaţie specifică şi bogate în peşte. Motiv pentru care sunt 

căutate de către pescarii locali şi străini. Cea mai semnificativă baltă naturală de pe teritoriul 

comunei este Balta de la Căptălan, aflată în proprietatea consiliului local. 

Foarte spectaculoasă este Coasta Ciuciului, o cuestă cu o altitudine maximă de 410 m, 

ce străzuieşte Valea Mureşului spre est, înainte de confluenţa cu Arieşul. Spectaculoasă prin 

povârnişurile sale vestice şi înclinarea lină spre est, aceasta reprezntă şi un excelent punct de 

belvedere spre Valea Mureşului şi a Arieşului inferior. În ultimii ani acesta s-a îmbogăţit cu 

imaginea unui schit ortodox, amenajat în partea central-estică a acestuia, cu o frumoasă 

privelişte asupra văii Găbudului şi a dealurilor din zonă. 

 

Masuri de protecţie a biodiversitaţii 

- interzicerea activitaţilor umane producatoare de zgomote puternice şi continuii sau 

alte surse de poluare, în perimetrul deţinut în proprietate şi în imediata lui vecinatate; 

- limitarea practicării activitaţilor care utilizeaza ATV-uri, motociclete sau alte mijloace 

de transport generatoare de zgomot şi poluante, mai ales în perioadele de cuibărire; 

- discoteci / terase sau alt tip de local public în aer liber, amenajate în locuri în care pot 

conturba fauna locală; 

- alte tipuri de activităţi umane perturbante pentru biodiversitate; 

- interzicerea îngrădirea continue a proprietăţilor/concesiunilor prin construirea de 

garduri impenetrabile pentru speciile de micro şi mezofaună; 

- protejarea habitatelor de mlaştină existente. 

 

2.10.4.2. Monumente istorice protejate
10

 

În categoria siturilor de importanţă istorică, publicate în Lista Monumentelor Istorice 
– 20010, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, aflate pe teritoriul comunei Noşlac se 

numără şi câteva obiective istorice. 

Lista siturilor arheologice şi istorice protejate de pe teritoriul Comunei Noşlac, 

cf. OMC nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMC 2.314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, şi a Listei monumentelor istorice 

dispărute 
 
 

10 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Alba (07.10.2014). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C3%88%E2%80%BAul_Alba
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(după M. Of. 670 /2010). 

Nr. Cod LMI 2010 Denumire Localitate Adresă Datare 

433 AB-II-m-B-00254 Biserica reformată 
sat Noşlac; 

com. Noşlac 
nr. 11 A sec. XIV, transf. în sec. XVIII 

444 AB-II-m-B-00255 
Biserica de lemn 

"Sf. Arhangheli" 

sat Noşlac; 

com. Noşlac 
nr. 278 A 1700 - 1783, modif. 1803 și 1923 

397 
AB-II-m-A- 

00221.01 

Biserica de lemn 

"Sf. Arhangheli" 

sat Găbud; 

com. Noşlac 
nr. 142 A 

1776, în satul Gheja 

1874 - 1875, strămutată în Găbud 

398 
AB-II-m-A- 

00221.02 
Clopotniţă de lemn 

sat Găbud; 

com. Noşlac 
nr. 142 A Sec. XIX 

 
382 

 
AB-II-m-B-00210 

Biserica de lemn 

"Sf. Arhangheli" 

sat Copand; 

com. Noşlac 

 
nr. 9 

sec. XVIII, 

1856 - strămutată în Copand și 

modif. 

 

Biserica de lemn de la Găbud 

Biserica de lemn de la Găbud, cu hramul 

"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", a  fost 

ridicată în satul Gheja la 1776, de către o familie 

românească, Crăciun Gheorghe şi Simina, care 

donează bisericii cu acest prilej şi un strtnic. Îa 

anul 1874 comunitatea locală din Gheja şi-a 

construit o biserică nouă din zid, vechea biserică 

fiind vândută comunităţii ortodoxe din satul vecin, 

Găbud. 

Aici noul lăcaş suferă modificări, nava  

fiind lungită cu o nouă travee şi s-au făcut 

reparaţiile necesare, bârnele degradate fiind 

înlocuite. Planul bisericii este unul dreptunghiular, 

cu absida decroşată, de formă pătrată, aşa cum a fost preluată de la vechiul lăcaş. Partea 

originală a navei este cu boltă semicilindrică, bolta absidei fiind intersectată de timpanul 

conţinut în peretele de est. Cu certitudine, clopotniţa din lemn pe două nivele a fost ridicată în 

aceiaşi perioadă, separat de biserică, dar astăzi se găseşte într-o stare de degradare avansată, 

necesitând refacere. 

Se apreciază după semnătura de pe una din 

icoanele împărăteşti că pictura interioară a fost 

realizată în 1777 de către popa Nicolae zugravul 

sin Iacov. Alte picturi păstrate sunt: Sf. Mucenic 

Gheorghe, Cuvioasa Paraschiva, Maria cu  

Pruncu,; Sf. Nicolae, Arhanghelul Mihail, dar şi 

procesiunea arhereilor din altar şi pe boltă Sfânta 

Treime, Maria Împărăteasă şi cetele ingereşti. Din 

pictura navei se remarcă portretele mucenicilor în 

decor de nişă şi cele ale apostolilor, încadrate în 

frumoase chenare florale, iar pe peretele sudic Sf. 

Dimitrie. În pronaos se conservă icoana Mariei 

Orantă precum şi alţi sfinţi. 

Uşa fostei intrări de pe latura de sud se 

remarcă prin frumoase ancadramente sculpturale, 

meşterul utilizând motive din repertoriul artei 
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populare, precum frânghia, dintele de lup, rozeta, rombul, dar şi din arta cultă: vrejul floral, 

pasărea, delfinul cu cap de păuniţă etc. Toate acestea sunt considerate mărturii ele 

influenţelor medievale provenite de la sud de Carpaţi (Ioana Panait, 1987, p. 99-101). 

Odată cu construirea noii biserici din centru satului în 1974, biserica de lemn şi 

clopotniţa nu mai este utilizate, dar valoarea lor arhitecturală şi spirituală determinând 

includerea ulterioară în categoria monumentelor de patrimoniu; Cod LMI 2010 - AB-II-m-A- 

00221 

 

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” Copand 

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" din 

Copand se înscrie tipologiei tradiţionale vechi, 

specifică spaţiului românesc. Este formată dintr-o 

navă dreptunchiulară, terminată printr-o absidă 

poligonală nedecroşată în trei laturi. Bolta absidei, 

de formă semicirculară, cu trei fâşii curbe este 

situată la acela-şi nivel cu cel al naosului. Tradiţia 

locală şi informaţiile documentare vorbesc de 

strămutarea bisericii la 1856, de pe un 

amplasament care pe hărţile iosefine este situat pe 

un deal, la sud de sat, pe actualul loc din sat. Cu 

acest prilej are loc şi o amplificare a naosului spre vest şi se construieşte un pridvor la intrare. 

Pictarea lăcaşului a fost realizată de către pictori din Feisa, fraţii Şarlea; Ştefan şi 

Matei. Vechea iconografie a fost degradată în timp, asăzi putând fi recunoscute elemente din 

următoarele reprezentări iconografice: 

 în pronaos – muceniţe şi mironosiţe; 

 în naos – registre de mucenici în decor cu arcade şi reprezentări din 

viaţa lui Hristos şi Cina cea de taină; 

 timpanul vestic – păstrează urmele unei compoziţii pe tema răstignirii, 

 în altar – Sfânta Treime, jerfa lui Avraam şi Botezul Domnului. 

Biserica este valoroasă atât prin valoarea sa arhitecturală, specifică bisericilor de 

lemn, cât şi prin pictura care se mai păstrează. (Ioana Panait, 1987, p. 98-99). Biserica are 

astăzi pereţii tencuiţi la exterior 

Biserica este inclusă în LMI 2010, la numărul 382, cod AB-II-m-B-00210 . 
 

 
Noşlac 

Biserica  de  lemn  "Sfinţii   Arhangheli" 

 

Lăcaşul de cult este aşezat pe o terasă mai 

ridicată din partea nordică a satului. 

Elementele constructive care se mai 

păstrează din partea originară a lăcaşului de cult, îl 

definesc ca o realizare a sec. al XVIII-lea, dind 

datată înainte de 1783, când este menţionată 

documentar. 

Anul 1803, menţionat deasupra portalului 

de la intrare reprezintă o dată la care biserica a 

suferit un proces de renovare şi unele modificări. 

Partea originală a lăcaşului îl reprezintă absida decroşată, poligonală, cu cinci laturi, 

boltită semicilindric cu trei fâşii curbe şi naosul de formă dreptunghiulară, acoperit cu boltă 
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semicilindrică realizată în stil arhaic. Peste pronaos s-a renunţat la boltă, şi s-a adăugat 

pridvorul cu arcade şi turnul clopotniţă deasupra, renunţându-se la 

La începutul sec. al XVIII-lea biserica a fost alungită spre vest, prin adăugarea 

pridvorului cu arcade, iar peste naos bolta a fost înlocuită, pentru a face loc turnului 

clopotniţă. La acest moment s-a renunţat la vechea clopotniţă situată în vecinătate. 

Pictura naosului se mai păstrează fragmentar pe latura de sud, prin reprezentări ale 

Tăierii capului Sf. Ioan, ca şi pictura catapetesmei cu friza apostolilor. Bolta altarului mai 

păstrează fragmente cu cetele ingereşti, iar pe pereţi Plângerea lui Isus şi arherei. 

După cum menţionează pisania, pictura aceasta a fost realizată în 1822, de către Ban vailie 

diin Feisa, în timpul preoţiei lui Ion Grindeanu şi cu binecuvântarea episcopului greco-roman 

Ioan Bob al Făgăraşului, dovada că la acel moment biserica aparţinea comunităţii româneşti 

de rit unit. 

Din zestrea veche a bisericii se mai păstrează un tetrapod, pictat la 1824 de către 

Porfirie Şarlea de la Feisa, participant alături de tatăl său Ban Vasile la pictarea lăcaşului de 

cult. 

În 1930 biserica suferă noi intervenţii, învelitoarea din şindrilă fiind înlocuită cu una 

din ţiglă. Tot acum s-a adăugat pe faţada vestică o scară de acces acoperită (Ioana Panait, 

1987, p. 96-97). 

Biserica este monument istoric de importanţă locală şi zonală, cuprins în LMI 2010 la 

numărul 444, cod AB-II-m-B-00255 . 

 

Biserica reformată Noşlac 

Prima menţiune documentară indirectă despre existenţa unei biserici la Noşlac 

datează din 1298, când satul Noşlac plătea dâjmă bisericească, fapt ce indică existenţa unei 

biserici parohiale catolice. Existenţa 

bisercii este menţionată explicit în 

1308, într-un act de hotărnicire a 

moşiei. Alte menţiuni despre 

existenţa lăcaşului de cult datează din 

1332-1335, 1364, când este 

menţionată şi existenţa unui altar 

închinat Fecioarei şi 1465. Această 

biserică, construită înainte de anul 

1300 ar trebui să păstreze certe 

caracteristici romanice, care nu se 

regăsesc la actuala biserică. 

Actualul lăcaş de cult aparţinând cultului reformat şi situat în partea de nord-est a 

satului prezintă certe caracteristici medievale, fiind datată cel mai adesea în sec. al XV-lea, 

după o nalaiză sumară a plasticii figurative gotice de la două dintre portalurile sale. 

Dificultatea datării rezidă din lipsa de unitate a arhitecturii sale, având o planimetrie 

şi o structură mai puţin obişnuite, având o sală flancată spre vest de două turnuri, în timp ce la 

est se închide drept, fără o marcare clară a unei abside. Sala principală, cu laturile de 19,60 x 

5,5 m nu are o structură unitară fiind întreruptă de două decroşuri, primul datorat unei 

încercări nereuşite de îmbinare a unor ziduri cu grosimi diferite (90 ca şi 70 cm), datând din 

perioadediferite, în timp ce al doilea decroş provine de la împărţire mai veche a spaţiului între 

navă şi cor. În dreptul celui de-al doilea decroş zidul este sprijinit în exterior prin 

contraforturi masive. De asemenea, îmbinările dintre pereţii laterală şi cel de est sunt 

sprijinite în exterior prin contraforţi masivi. 
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Spre vest, nava are o faţadă comună cu 

cu jumătatea de jos a turnurilor, iar în faţa ei se 

află un pridvor cu câte o pereche de nişe sau 

deschideri largi, 

semicirculare, pe fiecare latură. 

Faţada vestică a zidului este dominată de 

cele două turnuri, şi frontonul triunghiular, 

delimitat de partea de jos a peretelui printr-o 

cornişă profilată, suprapusă la rândul ei de două 

nişe închise în unghi. La baza frontonului se 

găseşte uşa de intrare, pentru protecţia căreia la 

un moment dat a fost adosat un pridvor, prevăzut 

cu câte două perechi de nişe laterale şi două 

ferestre semicirculare situate de o parte şi de alta 

a intrării. Deasupra portalului 

şi a pridvorului, se găseşte o fereastră circulară 

cu ambrazura uşor 

evazată,  flancată  de  două  mici  nişe  trilobate, 

gotice. Intrarea în biserică  este  încadrată  de  un 

portal de factură gotică târzie, destul de bine conservat. 

Cele două turnură de formă aproximativ dreptunghiulară au aproximativ patru nivele 

şi sunt accesibile la parter prin două portaluri gotice de mici dimensiuni, direct din navă. La 

etaj pereţii turnurilor sunt străpunse de ferestre cu forme şi dimensiuni diferite. Cele 

inferioare, de dimensiuni mai reduse sunt foarte înguste şi închise semicircular la primul etaj 

şi drept la etajul următor. La penultimul etaj ferestrele sunt mai bogat decorate, una cu 

patrulobi înscrişi într-un cerc care se suprapun unor arcuri festonate, şi alta cu un arc treflat 

suprapus de un trilob cu vârfurile ascuţite. 

Ultimul etaj ajuns cameră pentru clopote, a fost adăugat spre sfârşitul sec. al XIX-lea, 

deoarece în reprezentări grafice mai vechi
11

 în locul lor era un foişor de lemn, iar pe latura 

sudică, lângă turn exista o intrare secundară, astăzi închisă. 

Iluminatul navei se realizează prin două ferestre, largi, semicirculare, rod al unei 

intervenţii de epocă modernă. Iluminarea sanctuarului se realizeză printr-o fereastră în arc 
 
 

11 
Orbán B., A Székelyföld léírása [Descrierea Secuimii], V, Pest, 1872, p. 82-85. 



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 104 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

 

frânt, fără menou, la care a supravieţuit partea superioară împărţită în două triunghiuri cu 

laturile arcuite. 

Alte elemente medievale suggestive pentru forma arhitecturală păstrate în interior este 

şi consola cilindrică, cu terminaţia în retragere, profilată de pe zidul sudic, lângă colţ, care 

prezenţa şi poziţia ei trădează un sistem de boltire care a fost desfiinţat. Consola sugerează o 

datare specifică goticului târziu, de la sfârşitul secolului al XV-lea, care permite aprecierea că 

bolta încăperii a f ost în reţea s-au de plasă. Tabernacolul situat în compartimentul răsăritean, 

de formă dreptunghiulară, cu margini profilate şi cu două retrageri drepte, aparţine aceluiaşi 

gotic tardiv şi Renaşteri, elemente la care se adaugă fereastra de pe păeretele sudic al 

sanctuarului şi portalul vestic. Dar, spre deosebire de portalul intrării vestice a navei şi de 

fereastra sudică a sanctuarului, portalurile şi ferestrele de la turnuri sunt mai timpurii, mai 

apropiate goticicului din veacul al XIV-lea. Pentru o datare mai timpurie pledează şi alte 

elemente de plastică interioară şi manieră constreuctivă, vizibile şi la alte lăcaşuri timpurii din 

Transilvania. 

După ce trece în folosinţa comunităţii reformate, la o dată necunoscută, biserica a 

suferit modificări ale spaţiului şi alterări ale trăsăturilor medievale, prin pierderea bolţilor din 

sanctuary, modificarea şi arcului de triumf, în zona căruia a fost amplasat un amvon (pe 

nord), demolarea sacristiei, supraînălţarea pereţilor navei si a turnurilor cu încă un nivel de 

zidărie, prevăzut cu ferestre largi. Datarea acestor lucrări se poate aprecia foarte larg în 

secolele XVII-XVIII. 

Împortanţa acestui lăcaş de cult rezidă în vechime şi valoarea sa arghitecturală, ea 

încadrându-se în peisajul arhitecturii ca o excepţie, ea putând fi încadrată, conform 

evaluărilor medievale, în categoria cea mai valoroasă de biserici, apreciată de la 40 la 100 

mărci
12

 

Biserica este monument istoric de importanţă locală şi zonală, cuprins în LMI 2010 la 

numărul 433, cod AB-II-m-B-00254 . 

 

Alte obiective cu valoare istorică locală şi zonală neincluse în LMI 2010 

Biserica ortodoxă Căptălan 

 

Biserica actuală, purtând hramul „Sf Ioan 

Gură de Aur” este o biserică de zid, ridicată între 

1927-1937 prin contribuţia localnicilor, pe locul 

unei biserici mai vechi, din lemn, înălţată la 1827. 

Arhitectural biserica conservă tipologia bisericilor 

româneşti din transilvania, fiind formată din 

pronaos, peste care s-a ridicat turnul clopotniţă, 

naosul şi absida altarului spre est. Dimensiunile, 

relativ modeste sunt de 25 m lungime, 14 m 

lăţime, înălţimea de 8,4 m  şi  cea a turnului  de 16 

m. Biserica dispune de 3 clopote, dintre care pe 

unul este imprimat anul 1687, probabil donaţie al unui mic nobil local, Dobra Ianoş, înscris 

pe aceste. Celălalte clopote datează de la sfârţitul sec. al XIX-lea (1894), al treilea din 1947. 

În arhiva bisericii au existat un valoros tezaur de carte veche, printre care o Evanghelie din 

1742, un Apostol din 1750, un Straşnic din 1753, Pentecostar din 1768, Trei Minee din 1781 

şi alte cărţi bisericeşti din sec. al XIX-lea. 
 

12 
În prezentarea acestui obiectiv s-a utilizat prezentarea făcută de cercetătoarea Ileana Burnicioiu în 

articolul: Asezari domenii şi biserici în Transilvania Medievalăi_II în annales 16_I IB-libre, pp 79-85. 
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Biserica reformată Copand 

Cu toate că desprte biserica medievală a 

satului nu sunt informaţii directe, actuala biserică 

reformată se remarcă prin aspectul său arhaic si 

unele detalii constructive care sugerează o anumită 

vechime. În afara cătorva referinţe asupra ei, 

aparţinând lui Balázs Orbán, în vol V din lucrarea 

„Descrierea Ţinutului Secuiesc", apărută la 

Budapesta între anii 1868-1873. 

Corpul bisericii este format din două săli de 

formă dreptunghiulară, 

(6,70 x 4,60 m; 5,80 x 4,10 m) la fel de înalte, cu 

un uşor decroş pentru cea estică. Adosat părţii sudice a navei se adaugă un mic turn cu acces 

de la parter. În exterior colţurile absidei sunt sprijinite prin două contraforturi oblice, cu câte 

o retragere, iar altele două, fără retrageri sunt montate perpendicular la 

capetele laturilor de sud şi de nord ale navei. La exterior se remarcă nivelul ridicat al 

depunerilor din jurul bisericii, motiv pentru care atât contraforţii absidei cât şi nivelul 

ferestrelor să apară foarte joase. La aceste detalii se adaugă traseul neregulat al celor două 

încăperi şi mai ales cel al zidurilor de sud şi de nord ale navei. 

Intrarea în biserică se găseşte pe latura sudică a navei, spre vest, fiind înzestrată cu un 

portal dreptunghiular care păstrează ornamente de factură 

renascentistă, rusticizate. Decoraţia montanţilor imită o combinaţie de 

dusină cu listele şi baghetă, dar este aproape plată. Lintelul de deasupra 

montanţilor are acelaşi desen, şi în plus, în centru, un medalion cu motive vegetale pe care îl 

suprapune un rând de denticuli. Toate caracteristicile constructive pledează pentru originea 

medievală al acestui lăcaş de cult. Turnul este o realizare târzie, din jurul anului 1931, în timp 

ce nava şi absida sunt privite ca reconstrucţii de la sfârşitul sec. al XVI-lea şi începutul 

secolului următor, atunci când satul a intrat în stăpânirea familiei Somlyai. Această perioadă 

este sugerată şi de piesele renascentiste reasamblate în jurul intrării sudice şi două lespezi 

funerare, cu anii 1578 şi 1622 (cea din urmă aparţinând soţiei lui Elisei Somlyai)
13

. 

Valoarea acestui lăcaş de cult rezidă atât în importanţa şi rolul său spiritual, pe care l-a 

jucat în viaţa comunităţii, cât şi pentru valoarea sa istorică şi chiar arhitecturală. Biserica 

rămâne un monument reprezentativ pentru arhitectura ecleziastică rurală din această parte a 

Transilvaniei şi pentru viaţa religioasă. 

 

Biserica reformată Stâna de Mureş 

Satul Cuci, nume sub care a fost cunoscută 

actuala comună până în 1947, este o veche aşezare 

nobiliară, a cărei biserică parohială este amintită 

încă de la începutul sec. al XIV-lea. La începutul 

sec. al XVI-lea (1501) este reamintită existenţa 

unui lăcaş de cult închinat „Sf Nicolae”, pentru ca 

după cca, 20 de ani, vicevoievodul Transilvaniei 

Ştefan Tomori să ridice aici pe lângă un castel şi o 

biserică impresionantă. Urmele acestora nu s-au 

mai păstrat până astăzi, ele putând fi confirmate 
 

13 
Burnichioiu, 2012, p. 63-64. 
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doar arheologic. Actuala biserică, de tip sală cu un modest turn clopotniţă adosat laturii de 

vest, a fost ridicată în epoca modernă, în prima jumătate a sec. al XIX-lea (1830). Valoarea 

lăcaşului de cult rezidă mai degrabă în rolul său spiritual, pe care l-a jucat într-o anumită 

perioadă, Astăzi comunitatea reformată fiind mult împuţinată, motiv pentru care şi biserica 

devine tot mai stingheră. 

 

2.10.5 Indicarea zonelor de recreere, odihnă, agrement, tratament 

În general zonele de recreere şi odihnă de pe teritoriul administrativ al comunei sunt 

utilizate mai intens de către populaţia locală, în momentele de sărbătoare şi cu prilejul 

diferitelor evenimente, importante din viaţa comunităţii. 

Pentru localnici locurile de agrement cele mai frecventate au rămas zonele centrale ale 

localităţilor, căminele culturale, spaţiile comerciale, terenurile de sport amenajate şi parcurile 

amenajate. 

În ultimii ani zona a început să capteze tot mai mult şi interesul oamenilor din afara, 

localităţilor, a turiştilor şi vizitatorilor ocazionali. Punctele de interes din partea acestora il 

constituie potenţialul turistic încă insuficient valorificat, reprezentat de existenţa unor 

monumente de cult deosebite, precum şi de anumite locaţii naturale deosebite 

În prima categorie, pe lângă vechile biserici de lemn şi a celei reformate din Noşlac, 

amintim frumosul complex monahal construit în apropierea localităţii Găbud, pe versantul 

sud-estic al culmii "Coasta Ciucului". Ridicat ca "metoc" al Mănăstirii ortodoxe de la Oaşa, 

lăcaşul de cult se bucură de un interes tot mai sporit din partea credincioşilor. Amplasamentul 

constituie de asemenea, un excelent punct de belvedere asupra satului şi a văii Găbud, cu 

relieful său vălurit şi marcat de vechi alunecări de teren şi căldări rezultate în urma prăbuşirii 

unor versanţi. Totodată, culmea Coastei Ciucului reprezintă un excelent punct de belvedere, 

căutat mai ales în zilele senine, pentru priveliştea deosebită asupra Câmpiei Mureşului cu 

localităţile din zonă şi asupra confluenţei dintre Mureş şi Arieş. 

Prezenţa unor izvoare de apă sărată pe teritoriul localităţii a încurajat administraţia 

locală să caute soluţii pentru realizarea în zonă a unui complex de odihnă şi tratament. 

Realizarea acestui proiect favorizată de existenţa unui izvor de apă sărată cu debit important, 

situate în partea stângă a DJ 107 G, înainte de satul Copand, care a determinat primăria să 

caute un investitor privat pentru ridicarea în zonă a unui semenea complex. 

De asemenea, bălţile naturale existente, cât şi malurile râului în dreptul localităţii 

Stâna de Mureş, unde protecţia malurilor s-a realizat prin diguri din piatră de tip "gabion", 

constituie puncte de un excelent interes pentru pescarii sportivi şi amatori. Ţinând seama de 

aceste realităţi cât şi de prevederile Legii 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, 

în scopul prevenirii, reducerii şi eliminării impactuliui negativ asupra mediului şi a 

populaţiei, Consiliul Local Noşlac, prin hotărârea nr. 29/24.04.2012, a hotărât amenajarea 

unui loc de picnic, în localitatea Stâna de Mureş, pe malul stâng al Mureşului la locul numit 

"Barca". 

 

Cu toate că poziţia geografică pe care o are comuna Noşlac o are în raport de 

infrastructura de transpot majoră a zone, este una marginală, dispune de o reţea locală de 

transport adecvată, care îi oferă accesul la un potenţial turistic valoros, aceste nu este 

exploatat corespunzător, şi datorită lipsei infrastructurii turistice. Astăzi pe teritoriul comunei 

ne fiind nici o singură pensiune turistică. 

 

2.10.6 Obiective industriale şi zone periculoase 

Zonele periculoase au fost prezentate la subcapitolul 2.2.7. Riscuri naturale şi 

capitolul 2.8 “Zone cu riscuri naturale”. 
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Nu există obiective industriale mari, poluante. Menţionăm totuşi existenţa unor 

balastiere, a căror activitate pot influenţa mediul prin distrugerea masivă a  vegetaţiei 

specifice şi a faunei piscicole existente. 

Pentru viitor, prin organizarea unor ferme mari de animale vor putea să apară 

probleme legate de păşunatul excesiv pe unele amplasamente şi de distrugere a vegetaţiei în 

preajma adăposturilor permanente. 

Zone periculoase pe teritoriul comunei Noşlac se găsesc în preajma versantului nordic 

al dealului Coasta Ciuciului, unde abrupturile stăncoase, grohotişul nefixat şi versnţii puternic 

înclinaţi, pot constitui capcane pentru turistul neavizat, care se aventurează în afara zonelor 

marcate, putând suferi accidente grave. 

Atelierul mecanic recent realizat în apropiere de Căptălan, pe lângă faptul că asigură 

un număr de locuri de muncă, poate reprezenta şi un poluator local în condiţiile în care 

deşeuri formate din uleiuri minerale, lichide de răcire, alte ape uzate ar ajunge în emergenţii 

locali fără o epurare prealabilă. 

De asemenea, utilizarea excavaţiilor de agregate minerale de pe cursul Mureşului sau 

de la balta Căptălanului, pentru scaldă în timpul verii pot duce la accidente prin înec. 

 

2.10.7 Reţeaua principală de căi de comunicaţie 

Vezi cap. 2.6 CIRCULATIA, subcap. 2.6.2. Desfăşurarea circulaţiei 

 

2.10.8 Depozite de deşeuri menajere şi industriale 

Pe teritoriul comunei nu sunt amenajate depozite de deşeuri menajere, sau alte tipuri 

de deşeuri. Comuna Noşlac este membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară SALUBRIS Alba, înfiinţată în anul 2009, potrivit reglementărilor art. 11, 

12, 13 şi 91 alin. 6, lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

precum şi de O.G. Nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată. 

Potrivit statutului, scopul asociaţiei îl reprezintă promovarea şi reprezentarea intereselor 

UAT-urilor membre în legătură cu: înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, 

finanțarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare; funcționarea, 

administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente. 

 

Până la data închiderii gropii de gunoi de la Ocna Mureş (16 iulie, 2013) depozitarea 

gunoiului menajel la nivelul comunei Noşlac erau depozitate aici. 

Comuna Noşlac a fost una dintre comunele afectate de retragerea serviciilor de salubritate 

oferite de “Salprest”, motiv pentru care împreună cu alte administraţii locale din zonă 

(Unirea, Lunca Mureş, Fărău), s-au purtat discuţii cu reprezentanţii S.C. Financiar Urban 

S.R.L. pentru concesionarea serviciului de salubritate a localităţilor respective prin 

încredinţare directă, până la scoaterea acestuia la licitaţie. 

În prezent, pe baza contractelor încheiate, firma amintită asigură colectarea şi 

transportul deţeurilor menajere din toate localităţile comunei, către centreul de depozitare 

de la Aiud. 

 

DISFUNCŢIONALITĂŢI – PRIORITĂŢI (mediu) 

2.10.9 Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe 

(construite, terenuri agricole, silvice, permanent sub ape, etc) 

Teritoriul administrativ al comunei, cu cele două elemente de bază, intravilanul şi 

extravilanul localităţilor, nu mai poate suferi modificări majore, fiind bine conturate zonele 

pentru construcţii precum şi cele destinate agriculturii şi silviculturii. 
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Ca principiu în extinderea intravilanul se va ţine seama de necesităţile de dezvoltare a 

fiecărei localităţi, şi de o mai judicioasă utilizare a infrastructurii existente. Extinderi majore 

în extravilan vor fi impuse doar de amenajarea unor zone industriale, de organizarea unor 

ferme agricole şi a unei8 infrastructuri cu caracter turistic şe odihnă şi tratament. 

Principalele disfuncţionalităţi constatate în utilizarea terenurilor sunt: 

 Dezvoltarea localităţii nu se face totdeauna pe principiul durabilităţii, prin  

conservarea valorilor locale, definitorii pentru populaţie, prin adaptarea valorilor 

urbanistice existente la necesităţile actuale;

 Se manifestă o tendinţă de extinderea urbană prin sacrificarea de noi terenuri agricole, 

şi aşa deficitare în zonă, în detrimentul îndesirii locuirii şi a formării unor fronturi 

stradale continue;

 Modernizarea de dragul modernizării prin adoptarea unor stiluri constructive străine 

tradiţiilor locale, în care piatra şi lemnul ca materiale de construcţie specifice îşi pierd 

tot mai mult utilitatea.

 Gestionarea defectuoasă a suprafeţelor de păşunat, şi lipsa măsurilor privind 

identificarea, delimitarea, curăţarea şi supravegherea utilizării acestora. 

 Decăderea economiei animaliere prin restrângerea numărului de animale, 

degradarea şi distrugerea vechilor sălaşurilor; 

 Suprefeţele de pădure existente sunt destul de restrânse. Acestea psunt păduri cu 

rol de protecţie, care nu pot fi exploatate în scop economic. Exploatarea fondului 

silvic aflat în proprietatea comunală se face conform legii, fiind extras pentru 

încălzire numai material lemnos rezultat din curăţiri şi întreţinerii pădurii. 

 În cadrul suprafeţelor de luncă şi a ochiurilor de apă se manifestă o presiune 

crescândă pentru amenajarea unor exploatări de agregate minerale (balastiere), 

favorizate de existenţa unor lucrări majore de infrastructură în zonă. 

 Poluarea cursurilor de apă locale cu particole organice, datorată lipsei sistemelor de 

canalizare/epurare şi datorită poluării difuze datorate activităţilor pastorale;

 La  nivelul  unor  suprafețe  restrânse,  suprapăşunatul,  accesul  necontrolat  în  unele 

perimetre, utilizarea haotică a căilor de acces şi starea acestora, au condus la 

fenomene de eroziune manifeste prin apariția unor formaţiuni torenţiale;

 

2.10.10 Identificarea surselor de poluare, din care a celor cu pericol major 

pentru populaţie 

Nu există surse de poluare cu pericol major pentru populaţie. Sursele de poluare cu 

impact care se manifestă la nivelul zonei sunt: 

 Gunoiul menajer şi alte resturi, aruncate în albiile sau pe malul cursurilor de apă. 

 Depozitarea şi deversarea dejecţiilor animaliere şi a apelor menajere din cadrul 

gospodăriilor în albia cursurilor de apă, în condiţiile în care debitele acestora sunt 

foarte reduse, sau chiar seacă în perioadele secetoase (văile Găbud, Ciuciu, Copand, 

Căptălan ) au un impact major asupra calităţilor acestora, inclusiv asupra apelor 

Mureşului în zona de vărsare. 

 Lipsa gropilor pentru cadavrele de animale, în zone în care acestea nu pot fi evacuate 
prin alte mijloace. 

 

Alte disfuncţionalităţi: 

 lipsa sistemul centralizat de alimentare cu apă (în curs de realizare pentru Noşlac şi 
Căptălan) la nivelul tuturor localităţilor componente; 
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 lipsa sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate şi menajere la nivelul 

localităţilor Copand, Stâna de Mureş şi Găbud; 

 deversarea apelor uzate menajere în albiile cursurilor de apă şi aruncarea la întâmplare 

pe malurile cursurilor de apă sau în zonele de protecţie a acestora a resturilor 

menajere. 

Se impune realizarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa la nivelul 

tuturor localităţilor componente, demararea lucrărilor de implementare a proiectelor pentru 

realizarea reţelei de canalizare şi a staţilor de epurare, fără de care nu se pot dezvolta 

corespunzător nici alte dotări. 

 

2.10.11 Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apă, vegetaţie, cu marcarea zonelor 

poluate, a terenurilor degradate, etc 

Degradări produse de activitatea economică. 

Formele de poluare provin atât din activitatea economică cât şi din cauza lipsei unor 

echipări edilitare, ele afectând în unele cazuri atât sănătatea locuitorilor, cât şi cadrul general 

(aerul, apa, peisajul, solul, etc.) de locuire şi de desfăşurare a activităţilor turistice (pescuit, 

odihnă şi recreere, etc). 

Poluarea solului 

La nivelul localităţilor comunei nu sunt surse majore de poluare industrială. Probleme 

de poluare se manifestă în zonele locuite, în principal prin deversări de dejecţii şi tendinţe de 

depozitare a deşeurilor menajere. Totodată, factorii de mediu urmează a fi impactaţi 

preponderent în perioada de punere în operă a unor investiţii propuse (etapa de construcţie). 

Pentru minimalizarea acestui impact, lucrările specifice vor fi însoţite de măsuri specifice de 

diminuare, precum şi de un plan de acţiune de reconstrucţie ecologică, ce va cuprinde 

acţiunile de reabilitare a spaţiilor verzi afectate, aflate în administrarea beneficiarului sau în 

spaţiul public. 

Poluarea aerului 

Nu există surse de poluare a aerului în zonă. Principala sursă de poluare a aerului, cu 

impact în zonă, se datorează poluării atmosferei cu gaze de eşapament (circulaţiei auto şi 

funcţionarea utilajelor în balastiere şi alte zone unde se realizează investiţii). 

Poluarea apelor 

De regulă, poluarea apei provine de la deversări necontrolate a apelor menajere (lipsa 

de staţii de epurare mecano – biologice). Pensiunile turistice omologate sunt dotate cu staţii 

de epurare a apelor menajere şi platforme de depozitare a deşeurilor. 

Importante probleme de poluare a Mureşului sunt legate de deversările necontrolate 

de la unii agenţii economici situaţi în aval de comună. 

În teritoriul administrativ, sursele de impurificare a apelor se datoresc: 

 Dejecţiilor de animale, datorate păşunatului intensiv în jurul localităţilor, care ajung în 

apa freatică şi la nivelul cursurilor şi surselor de apă utilizate de către localnici;

 Infestărea pânzei freatice de către latrinele populaţiei şi platformele nebetonate, 

pentru gunoiul de grajd;

 Inexistenţa unui sistem centralizat de canalizare şi a staţiilor de epurare pentru apele 

uzate pentru satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud.

 Practica aruncării resturilor menajere şi a materialelor de construcţie rezultate din 

demolări în albiile văilor, în grădini, pe marginile drumurilor de câmp etc.

Poluarea fonică Cu toate că UAT Noşlac este situat în afara principalelor magistrale de 

transport, iar circulaţia pe DJ 107 G este relativ scăzută, odată cu intensificarea exploatărilor 

de pietrişuri în zonă, nivelul zgomotului va creşte, datorită intensificării circulaţiei cu maşini 
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de mare capacitate şi putere. În aceste condiţii se vor impune măsuri de limitare a 

transportului pe anumite intervale orare. 

Degradări ale peisajului 

Principalii factori de degradare ai peisajului se regăsesc în: 

 ansamblul factorilor poluanţi menţionaţi, care au acţiuni distructive asupra vegetaţiei, 

faunei, reţelei hidrografice, etc.

 lipsa amenajărilor cu caracter edilitar, faţadele neîngrijite ale clădirilor, vitrine 

inestetice etc;

O formă specifică de degradare a peisajului se manifestă în contrastul dintre imaginea 

generală a satului şi cea indusă de noile construcţii vizibil în: 

◦ materiale de construcţie utilizate; 

◦ dispersia puternică a vetri localităţii, 

◦ supraglomerarea unor perimetre cu construcţii etc., 

 

2.10.12. Priorităţi în intervenţie. 

 Conectarea locuitorilor la sistemului centralizat de alimentare cu apă, din localităţile 
Noşlac şi Căptălan.

 Extindere sistemului de alimentare cu apă în Căptălan Vale şi la metocul mănăstiresc 

de la Găbud;

 Realizarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor menajere, pentru toate 

localităţile comunei inclusiv prin conectarea gospodăriilor.

 Dotarea gospodăriilor populaţiei cu containere specializate pentru depozitarea 

selectivă a deşeuri menajere

 Igienizarea zonelor/locurilor utilizate pentru depozitarea clandestină a gunoiului 

menajer, a malurilor râului Mureş şi a cursurilor de apă ce străbat comuna.

 Montarea de coşuri pentru gunoi în zonele centrale ale şi pe principalele străzi.

 Amenajarea punctelor de campare şi picnic, precum şi a celor de belvedere şi dotarea 
lor cu coşuri de gunoi/containere.

 

2.10.11. Obiective generale şi specifice pentru Noşlac, cuprinse în PATZ Valea 

Mureşului 

La solicitarea Consiliului judeţean Alba din 15.02.2011, administraţia locală şi-a 

stabilit următoarele propuneri pentru a fi incluse în PATZ Valea Mureşului: 

 Lucrării de consolidarea malului stâng al râului Mureş în dreptul localităţilor  

Căptălan şi Noşlac pe o lungime de cca 2 km, ca o necesitate de apărare împotriva 

inundaţiilor;

 Realizarea unor amenajării turistice în zonă, în strânsă relaţie cu ariile valoroase 

peisagistic şi cu arealele care necesită măsuri de protecţie a mediului, în contextul 

dezvoltării turistice a zonei;

 Reabilitării, întreţinerii şi dezvoltării ale infrastructurii de transport.

În prezent o parte din aceste propuneri au fost materializate sau se află în diferite 

stadii de implementare. 

În cadrul PATZ Valea Mureşului au fost incluse o serie de obiective şi propuneri 

aplicabile şi la nivelul comunei Noşlac, după cum urmează. 

Obiectiv general 1 

1.1. Reabilitarea şi protecţia peisajului natural 

 Ecologizarea râului Mureş şi a albiilor 

 Prevenirea deversării de ape uzate industriale 
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 Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare 

 Managementul integrat al deşeurilor – C.J. Alba 

1.2. Prevenirea inundaţiilor 

 Evaluarea impactului pentru proiectele propuse,

 Analize de impact asupra mediului la acordarea autorizaţiilor pentru intervenţii asupra 
cursului natural al râului Mureş precum şi pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a 

mediului

 Construirea şi reabilitarea zonelor de retenţie, poldere, garduri verzi, benzi de irigaţie, 
curbe de deviere

 Consolidarea digurilor şi a malurilor în Noşlac

 Regularizarea cursurilor de apă din bazinul hidrografic Mureş

1.3. Asigurarea biodiversităţii râului ca şi habitate ale faunei şi florei 

 Creşterea efectivului de peşte şi protecţia diferitelor specii, crearea de zone protejate 
de-a lungul cursului de apă pentru piscicultură

 Introducerea de noi specii de peşte în vederea creşterii biodiversităţii

 Popularea râului şi a bălţilor din zonă cu puiet de peşte

1.4. Reabilitarea suprafeţelor de teren afectate şi reutilizarea lor 

 Elaborarea şi implementarea unui regulament privind obligarea societăţilor 

exploatatoare să deruleze lucrări de renaturare, respectiv de restaurare a albiilor şi a 

suprafeţelor exploatate din imediata apropiere a râului

 Reabilitarea suprafeţelor de pietriş şi nisip de pe malurile râului ce au fost exploatate

 Reabilitarea suprafeţelor exploatate din imediata vecinătate a râului

 

Obiectiv general 2 

2.1. Asigurarea unei agriculturi ecologice 

 Diversificarea ofertei şi comercializarea produselor agricole prin extinderea culturilor 
de plante industriale, medicinale şi aromatice;

 Sprijinirea forţei de muncă tinere în agricultură, prin proiecte precum: instalarea 

tânărului fermier şi Formarea tinerilor fermieri

2.2. Extinderea activităţilor economice în domeniile piscicultură şi pescuit 

 Valorificarea bălţilor din lunca râului Mureş prin înfiinţarea unor ferme piscicole

2.3. Exploatarea eficientă şi raţională a resurselor naturale (pietriş, nisip) 

 Elaborarea unui concept strategic privind exploatarea pietrişului şi nisipului prin 
stabilirea zonelor şi etapizarea perioadelor de exploatare;

 Controlul modului cum se realizează aceste exploatări (ecologic şi eficienţă) în 

contextul derulării lucrărilor de construire a autostrăzii, a drumurilor de legătură 

respectiv a legăturilor inter-regionale

2.4. Sprijinirea unei creşteri economice durabile şi ecologice 

 Sprijinirea întreprinzătorilor locali în vederea creării de locuri de muncă

 Dezvoltarea de parcuri industriale şi centre de producţie

 Marketing/promovare adecvată pentru produsele realizate la nivel local şi regional

2.5. Diversificarea surselor de energie regenerabilă şi utilizarea eficientă a 

energiei 

 Stabilirea suprafeţelor de teren destinate parcurilor solare

 Stabilirea în planurile locale a suprafeţelor de teren ce vor urma a fi cultivate cu  

plante energetice

 Valorificare a unor terenuri degradate prin intermediul unor culturi energetice
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 Proiect privind utilizarea biomasei, respectiv biogazului, în vederea alimentării cu 

energie a instituţiilor publice de la nivel local

 Alimentarea unui parc industrial cu energie regenerabilă şi asigurarea unor sisteme 

eficiente de alimentare cu energie (cogenerare)

 

Obiectiv general 3 

3.1. Îmbunătăţirea mobilităţii între localităţi 

Construcţia unui pod peste râul Mureş între Lunca Mureşului şi Noşlac 
Construirea unei punţi pietonale peste Mureş care să lege Stâna de Mureş şi Gligoreşti (Cluj); 

3.2. Îmbunătăţirea şi diversificarea posibilităţilor de practicare a activităţilor 

sportive şi de agrement 

Crearea de zone de agrement atractive şi stabilirea acestora în planurile locale/zonale (legea 

picnicului) 

Parc de distracţii pe o suprafaţă de 42 ha la Ocna Mureş – Aiud (orientat tematic asupra 

posibilităţilor balneo - climaterice, sporturi nautice, zone de ştrand pe albia râului Mureş, 

navigare, etc.) 

3.3. Finanţarea şi promovarea turismului 

 Dezvoltarea turismului în natură şi a turismului acvatic;

 Dezvoltarea unor trasee pentru biciclişti de-a lungul râului Mureş.

 Crearea unui traseu pentru canoe şi bicicletă de-a lungul râului Mureş şi a afluenţilor 

săi.
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 2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL TERITORIULUI  

Pentru teritoriul administrativ al comunei Noşlac nu există întocmite analize şi studii 

de fundamentare privind disfuncţionalităţile ce se manifestă la nivelul localităţilor 

componente. Acest capitol a fost întocmit pe baza cercetărilor şi observaţiilor făcute la faţa 

locului, a discuţilor purtate cu autorităţile locale şi cu cetăţenii. 

 

2.11.1. Dezechilibre în dezvoltarea economică 

 Investiţii reduse de capital autohton şi lipsa capitalului străin în economia locală;

 Implicarea limitată a factorilor de decizie judeţeană şi regională în sprijinirea 
dezvoltării economice a zonei;

 Insuficienta susţinere a sectorului IMM (lipsa facilitaţilor) şi instabilitatea legislativă;

 Insuficienţa locurilor de muncă;

 Ponderea mare a populaţiei dependentă de activităţi agricole;

 Slaba posibilitate de valorificare a resurselor locale;

 Politicile economice promovate la nivel central.

 

2.11.2. Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forţei de muncă 
existente (Vezi capitolul 2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale,) 

Mult timp comunităţile din zonele apropiate de oraşul Ocna Mureş au funcţionat ca 

rezervă de personal pentru unităţile de exploatare şi prelucrare a sării de la UPSOM şi ca 

lucrători CFR. Această situaţie a conferit o oarecare stabilitate socială şi resurse financiare 

pentru locuitorii comunei. Odată cu restrângerea activităţilor din industria sării, mai apoi şi 

restrângerea altor activităţi industriale a reprezentat un regres important, ce a produs grave 

perturbaţii privind resursele economiei locale, determinând manifestarea unor probleme 

sociale specifice, printre care: 

◦ numărul ridicat de persoane apte, care nu-şi găsesc un loc de muncă adecvat; 

◦ numărul ridicat a persoanelor dependente de ajutoarelor sociale; 

◦ creşterea tendinţei de emigrare a populaţiei tinere, aptă de muncă spre alte zone cu 

potenţial de dezvoltare sau în ţări ale UE. 

Disfuncţionalităţi. 

Comuna Noşlac se confruntă cu unele fenomene sociale, şi deficienţe precum : 

- accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei; 

- creşterea ponderii populaţiei neocupate în cadrul populaţiei active; 

- accentuarea şomajului cu tendinţe de cronicizare, în pofida faptului statistic; 

- comuna nu beneficiază de existenţa unui centru de consiliere privind: abandonul 

familial, delicvenţa juvenilă, consumul de droguri, medierea muncii etc. 

 
▪ Disfuncţionalităţi în cadrul activităţilor economice 

- Infrastructura rutieră a fost mult timp deficitară, astăzi unele dintre drumurile 

comunale şi cele neclasificate se află în proces de reabilitare (pietruire). 

- Lipsa resurselor financiare locale, a unei tradiţii industriale şi posibilităţile limitate de 

valorificare a resurselor locale. 

- Mijloace mecanizate insuficiente în agricultură şi zootehnie (motocultoare, 

cultivatoare mecanice, motocositoare, mulgătoare automate, tancuri de răcire pentru 

lapte etc.); 
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- Lipsa posibilităţilor de valorificare eficientă a unor produse agricole obţinute în 

gospodărie (fructe, lapte şi produse lactate, lâna, ouă, cartofi etc.). 

- Lipsa posibilităţilor de conversie profesională a populaţiei active din zonă. 

 

2.11.4. Condiţii nefavorabile ale cadrului necesar a fi remediate prin lucrări 

hidrotehnice, hidroameliorative şi anti-erozionale 

- Structura litologică a zonei, dimensiunea bazinelor hidrografice a văilor şi torenţilor 

de vesant, în condiţiile unor precipitaţii excesive, favorizează alunecările de teren, o 

puternică spălare a stratului vegetal şi antrenarea unor importante cantităţi de material 

clastic, provocînd inundaţii. 

- Limitarea proceselor de degradare a malurilor râului Mureş, în perioadele cu o 

pluviaritate excesivă, prin îndiguiri şi fixarea malurilor cu vegetaţie forestiereă 

specifică zonelor umede Se impune limitarea distrugeri vegetaţiei arboricole existente 

(perdele de arin (Alnus), salcie (Salix alba, Salix babylonica), răchită (Salix 

viminalis), şi plop (Populus nigra, Populus alba) etc. pentru creşterea suprafeţelor 

agricole şi plantarea malurilor cursurilor de apă cu specii valoroase economic şi 

estetic. 

- Existenţa unor zone despădurite, cu o înclinare de peste 300 şi vegetaţie ierboasă 

insuficient consolidată, în zonele de versant (Dealul Măldăoaiei, Coasta Sumud, 

Coasta Someş etc.) favorizează procesele de spălare a solului. Din aceste considerente 

se impun lucrări de fixare a solului prin lucrări de împădurire cu specii locale şi alte 

lucrări antierozionale specifice. 

- Suprafeţele despădurite de pe unii versanţi cu înclinare mare, în condiţiile unui 

păşunat excesiv favorizează, de asemenea procesele degradare a rocilor şi denundare a 

solului (versantul vestic al culmii Coasta Ciuciului). 

În aceste condiţii se impun o serie de măsuri: 

 lucrări de curăţare a albiilor minore ale văilor ce se varsă în Mureş;

 lucrări de îndiguire a râului Mureş, în zonele inundabile, precum şi a afluenţilor 

acestuia de pe teritoriul comunei (văile Şomoghiu, Copand, Găbud, Ciuciu etc.);

 evitarea supra-păşunatului şi distrugerea lăstarilor de către unele specii de animale 

(capre);

 realizarea unor ziduri de sprijin şi protecţie pe drumurile agricole, de acces şi 

comunale, în zonele ameninţate de alunecări ale terenului (DC 250).

 Importante acţiuni de împădurire în zone afectate de procesele de ravenare şi 

solifluxiuni.

 

Vezi cap. 2.8 “Zone cu riscuri naturale” şi 3.8 “MĂSURI ÎN ZONELE CU 

RISCURI NATURALE”. 

 

2.11.5. Necesitatea protejării unor zone cu potenţial natural valoros, situri sau 

rezervaţii de arhitectură şi arheologie 

Pe teritoriul comunei Noşlac nu sunt amplasate situri naturale protejate (rezervaţii 

naturale, monumente ale naturii, situri "Natura 2000", parcuri naturale sau naţionale. Cu 

toate acestea aici pot fi identificate elemente naturale valoroase, care necesită protecţie şi 

conservare. Între acestea menţionăm: 

 Stejarul multisecular de la Stâna de Mureş; 

 Malurile Mureşului şi a unor bălţi, formate pe braţele fosile, bogate în vegetaţie 

specifică şi peşte; 
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 Culmea „Coasta Ciuciului”, situată în partea nordică a localităţii Stâna de Mureş, cu  

o formă specifică de cuestă, ce străzuieşte Valea Mureşului spre est, înainte de 

confluenţa cu Arieşul. Spectaculoasă prin povârnişurile sale vestice şi înclinarea lină 

spre est, aceasta reprezntă şi un excelent punct de belvedere spre Valea Mureşului şi a 

Arieşului inferior. 

Un număr important de obiective cu valoare istorică şi culturală, unele dintre aceste 

cuprinse în „Lista siturilor arheologice şi istorice protejate de pe teritoriul comunei Noşlac”, 

altele doar în repertoriile arheologice locale, dar semnificative pentru evoluţia istorică a zonei 

intracarpatice, precum: 

1. Situri arheologice: 

1. Situl arheologic multistratificat, situat pe prima terasă a Mureşului, în 

punctul „Livada”, cu nivele de locuire aparţinând eneoliticului (cultura 

Petreşti); perioadei hallstattiene (cultura Basarabi); perioadei Latene (celtic 

şi dacic); perioadei post-romane (sec. IV_V) şi feudal timpurie (sec. VII- 

VIII). 

2. Situl arheologic (aşezare şi cimitir) din zona „Pompa de apă”, aparţinând 

perioadei feudal timpurie (sec VII-VIII şi X-XI). 

3. Situl arheologic multistratificat Şumughi cu nivele de locuire aparţinând 

epocii bronzului (cultura Coţofeni), prima perioadă a fierului (hallstatt), 

materiale dacice şi romane (sec.II-III) etc. 

O detaliere mai mare a siturilor arheologice şi a monumentelor istorice situate pe 

teritoriul administrativ al comunei este cuprinsă în cadrul studiului istoric aferent PUG. Dar 

din câte se poate constata teritoriul comunei este situat într-un spaţiu geografic puternic 

antropizat, cu urme de locuire începând din zorii istoriei. Din aceste considerente se impune 

respectarea legislaţiei de patrimoniu, în vigoare, care impuse efectuarea lucrărilor de 

descărcare arheologică în zonele unde sunt semnalate sau sunt descoperite întâmplător 

artefacete arheologice şi alte urme de locuire umană. 

2. Monumente istorice: 

1. Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” - Copand: cod LMI 2010 - AB-II-m-B- 

00210; 

2. Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” Găbud: cod LMI 2010 - AB- 

II-a-A-00221; 

3. Biserica reformată Noşlac: cod LMI 2010 - AB-II-m-B-00254; 

4. Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” Noşlac: cod LMI 2010 - AB-II-m-B- 

00255 

Pe lângă acestea, semnalăm existenţa pe teritoriul administrativ şi al altor obiective cu 

valoare identitară pentru comunităţile locale, care necesită protecţia comunităţii şi al 

administraţiei locale. În această categorie amintim: Biserica reformată Stâna de Mureş, 

Biserica reformată Copand, Casa parohială reformată Noşlac, alte clădirii de interes istoric şi 

cultural din zonă). 

Vezi 2.10.4.1 şi 2.10.4.2. Monumente ale naturii şi monumente istorice. 

 

2.11.6. Nivelul de poluare sau degradare constatat în unele zone 

Vezi subcap. 2.10.11 Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apă, vegetaţie, cu marcarea 

zonelor poluate, a terenurilor degradate, etc. 

▪ La nivelul unităţii administrative nu sunt poluanţi industriali, cu un impact 

major asupra mediului. 
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▪ Principalele surse de poluare care se manifestă la nivelul comunei sunt cele 

datorate adepozitării deşeurilor în afara locurilor special amenajate, în preajma 

cursurilor de apă şi a unor drumuri. 

▪ O problemă majoră apare în preajma cursurilor de apă, când la debite ridicate 

toate aceste resturi sunt antrenate de vitură şi depuse pe malul cursurilor de 

apă, pe malurile Mureşului sau prin grădinile din preajmă. 

Calitatea aerului în zonă este una foarte bună datorită lipsei surselor de poluare 

locale. Accidental zona poate fi afectată de ploi acide sau praf datorită curenţilor de aer deja 

poluaţi care traversează acest areal. Pe timp friguros, în condiţiile unui calm atmosferic 

persistent fumul rezultat în urma consumului de combustibili solizi manifestă tendinţe de 

stagnare peste sate. 

Calitatea solului este bună, fiind lipsit de prezenţa unor poluanţi majori industriali sau 

de altă natură depozitaţi în zonă. În preajma stânelor şi a fermelor de animale se inregistrează 

tendinţe de creştere a cantităţii de nitraţi în sol datorită excesului de gunoi. Aceştia pot 

influenţa calitatea izvoarelor şi a apelor de adâncime. 

Calitatea apelor 

Dintre toate cursurile de apă care străbat teritoriul administrativ, cel mai poluat sau cu 

risc de poluare mai mare rămâne Mureşul, datorită deversării apelor uzate şi a unor poluanţi 

industriali în aval de teritoriul administrativ al comunei. 

Cursurile de apă locale în amonte de localităţile pe care le străbat îşi conservă o bună calitate; 

dar devin mai poluate în aval, datorită depozitării necontrolare a deşeurilor şi deversării 

apelor uzate. 

Prezenţa latrinelor, a depozitărilor de gunoi de grajd fără platforme speciale, cât şi 

creşterea cantităţilor de nitraţi şi nitriţi la nivelul solului afectează negativ pânza freatică, 

inclusiv calitatea unor surse de apă din intravilan sau din apropierea Mureşului. 

 

2.11.7. Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice 

- Lipsa condiţiilor de funcţionare unei pieţe agroalimentare locale; 
- Lipsa unor staţii de carburanţi şi al unui depozit de combustibil solid pe teritoriul 

comunei etc. 

- Lipsa unor servicii financiar-bancare; 

- Crearea unor centre de consultanţă şi formare profesională în domeniul agricol şi al 

serviciilor turistice la nivel de comună sau la nivel intercomunal; 

- Lipsa unui centru de îngrijire pentru persoanele cu nevoi speciale sau a unor servicii 

la domiciliu pentru acestea (bătrâni singuri, persoane cu dizabilităţi etc), proiect aflat 

în implementare. 

 

2.11.8. Aspecte critice privind organizarea circulaţiei şi a transportului în comun 

 Lipsa trotuarelor amenajate la nivelul străzilor din localităţile comunei şi a unei piste 

de biciclete în lungul DJ 107 G.

 Drumul judeţean DJ 107 G (Ocna Mureş DJ 107 D şi Luduş), necesită lucrări de 

modernizare pe toată lungimea sa (pe traseul recent stabilit pentru accesul spre Ocna 

Mureş).

 Numărul mic al mijloacelor de transport, capabile să asigure legăturile dintre centru 

de comună şi localităţile urbane din zona de interes economic (Luduş, Aiud, Turda 

etc).

 Lipsa legăturilor directe dintre centrul de comună şi unele dintre localităţile apropiate 

de pe teritoriile UAT vecine (Comunele Fărău, Hopârta, Lunca Mureşului şi Luna din 

jud. Cluj, (excepţie Ocna Mureş).



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 117 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

 

 O parte din locuitorii localităţii Noşlac resimt negativ lipsa unor poduri sau punţi de 

trecere care să lege cele două maluri ale Mureşului în dreptul localităţilor Noşlac – 

Gara Războieni (Lunca mureşului) şi între satele Stâna de Mureş (com. Noşlac) şi 

Gligoreşti (com. Luna – jud Cluj). Existenţa unei atari infrastructuri ar permite un 

acces mai bun şi mai rapid la reţeaua majoră de circulaţie auto şi feroviară a zonei

 

2.11.9. Aspecte legate de gradul de echipare edilitară a localităţii în raport cu 

necesităţile populaţiei 

Sub aspectul echipării edilitare comuna Noşlac a înregistrat în ultimii ani o serie de 

realizări, in sensul în care a fost introdusă alimentarea cu apă în localităţile Noşlac şi 

Căptălan, prin cişmele stradale, precum şi realizarea reţelei majore de canalizare şi a staţiei de 

epurare pentru cele două localităţi. Urmează ca în perioada următoare să se treacă la 

conectarea gospodăriilor la aceste reţele. De asemenea, s-a realizat un sistem local de 

elimentare, utilizând câteva izvoare locale, pentru asigurarea necesarului de apă pentru 

localităţile Copand şi Stâna de Mureş. 

Au fost demarate proiecte în vederea extinderi alimentării cu apă şi a canalizării în 

satele Valea Căptălanului, şi Găbud mănăstire. 

Importante investiţii privesc modernizarea infrastructurii de învăţământ (grădiniţe, 

şcoli) în satele Copand, Găbud şi Stâna de Mureş. 

În domeniul alimentării cu căldură menţionăm faptul că toate localităţile comunei sunt 

conectate la sistemul maţional de alimentare cu gaze naturale, marea majoritate a 

gospodăriilor fiind racordate la acestă reţea; mulţi dintre localnici asigurându-şi încălzirea 

necesară cu ajutorul centralelor termice. Pentru o parte din locuitorii comunei încălzirea se 

face tradiţional, cu ajutorul sobelor pe lemn. Asigurarea combustibilului se face din surse 

locale, în acest scop administraţia locală asigurând anual cca 50 mc lemn de foc din pădurea 

comunală. Instituţiile administrative, educative şi culturale îşi asigură necesarul de căldură 

prin utilizarea centralelor termice pe combustibil gazos. 

De asemenea investiţiile noi în turism (pensiuni, popasuri turistice etc) vor fi dotate cu 

centrale termice pe combustibil solid, iar cele care nu vor putea fi racordate la reţeaua de 

canalizare a localităţilor de care aparţin vor fi prevăzute cu microstaţii de epurare a apelor 

menajere. 

Infrastructura locală de circulaţie, formată din reţeaua stradală şi drumurile comunale 

necesită ample lucrări de reabilitare şi modernizate. În prezent cele mai multe străzi sunt 

pietruite şi se găsesc într-o stare mulţunitoare de utilizare, în timp ce drumurile comunale  

sunt drumuri de pământ, reabilitate parţial în ultimii ani. 

Odată cu trecerea la modernizarea acestei reţele se impune şi amenajarea sau refacerea 

trotuarelor, a canalelor de scurgere pentru apele pluviale, a podeţelor pentru acces în fiecare 

gospodărie şi a spaţiilor verzi, acolo unde acestea există. 

Infrastructura administrativă, culturală şi de învăţământ s-a aflat în ultimii ani în 

atenţia administraţiei locale, fiind reabilitate sau în reabilitare şi dotare prin proiecte europene 

sau cu fonduri guvernamentale o serie de instrituţii: Primăria, Căminul cultural Noşlac, 

Dispensarul medical, Căminul cultural Stâna de Mureş, urmând ca în viitorul apropiat să 

înceapă construirea unui cămin cultural nou, din fonduri locale, la Găbud. De asemenea, au 

fost reabilitate clădirea şcolilor şi a grădiniţelor din satele Noşlac şi Căptălan. 
 

Lista principalelor proiecte de dezvoltare 

 În cadrul strategiei de dezvoltare spațială a comunei Noşlac sunt incluse un număr de 27  

de obiective de investiţii, grupate în 6 categorii: mediu, amenajare urbanistică, activităţi economice şi 

 mediu de afaceri, social-cultural, management şi administraţie publică şi dezvoltarea gradului de  

accesibilitate la serviciile publice. Sursele de finanţare propuse pentru implementarea proiectelor  



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 118 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

menţionate sunt: Fonduri UE, Bugetul de Stat şi Ministerul Mediului; Bugetul local, fonduri private  

şi alte fonduri atrase. 

 A. Printre proiectele de investiţii aflate în curs de realizare sau finalizate putem aminti:  

 Reţea canalizare menajeră şi staţie de epurare localităţile Noşlac şi Căptălan, comuna Noşlac,  

judeţul Alba - lucrare în curs de realizare; 

 Reabilitarea zonei centrale a comunei Noşlac şi construirea unui spaţiu multifuncţional în  

comuna Noşlac, judeţul Alba; 

 Dotare cu echipamente şi mobilier al Căminului cultural din localitatea Noşlac, judeţul Alba 

 – proiect realizat; 

 Contractarea lucrărilor de consolidarea şi reabilitarea clădirii şcolilor primare din Stâna de 

Mureş şi Căptălan, lucrări cu o valoare estimată de 10.000 lei + 25.000 lei, finanţate de  

la bugetul local; 

 Construirea unui nou cămin cultural în satul Găbud şi dotarea sa cu echipamente şi mobilier  

– proiect realizat; 

 Amenajare loc de joacă şi amenajarea zonei Monumentului eroilor, comuna Noşlac,  

judeţul Alba 118838 – SF+PT; 

 Amenajare vale, refacerea unui podeţ tubular peste Valea Căptălanului şi şanţuri pentru  

scurgerea apelor pluviale - proiect depus pentru finanţare SF+PT; 

 Studiu de Fezabilitate - extindere canalizare şi asfaltare Valea Căptălanului - 3,85 km; 

 Studiu de Fezabilitate – pentru lucrările de canalizare apă menajeră cu staţie epurare şi  

modernizare infrastructură rutieră în localităţile Copand, Stâna de Mureş şi Găbud,  

            comuna Noşlac, cu o lungime de - 10,5 km. 

 

 B. Proiecte şi lucrări în curs de realizare:  
 Finalizarea lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc zona centrală 

Noşlac, comuna Noşlac, judeţul Alba”, cuprinzând lucrări de arhitectura  

peisagistică a terenurilor de joacă, în valoare: 358.704,50  RON, realizat din fonduri locale. 

 Continuarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor Găbud şi  

Stana de Mureş, comuna Noşlac, jud. Alba . Finanţarea în valoare de 1.087,30 mii lei se  

            realizează în cadrul unui proiect integrat MDRAP.  

 Continuarea procesului de branşare la reţeaua de canalizare a locuitorilor din satele  

Noşlac şi Căptălan. Finanţarea în valoare de 230037 lei se realizează prin Asociaţia de  

           dezvoltare Intra-comunitară Apa Alba. 

 Continuarea lucrărilor de restaurare a Bisericii de lemn din Găbud, monument istoric de 

interes naţional, inclus în listele de patrimoniu, finanţare din fonduri ale Ministerului Culturii. 

 

 C. Proiecte noi, cu documentaţii tehnico-economice elaborate: 
 Prin programul reactualizat al achiziţiilor publice al Consiliului Local al Comunei Noşlac,  

           sunt stabilite pentru anul 2018 următoarele proiecte de investiţii: 

 Amenajare zona Parcului central din localitatea Noşlac, proiect în valoare de 358.704,50 lei,  

finanţat de la bugetul local şi fonduri PNDR; 

 Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în toate satele comunei Noşlac, 

proiect în valoare de 440750.00 lei, finanţat de la bugetul local; 

 Construirea unei Capele mortuare în localitatea Noşlac, cu utilităţile necesare, proiect  

în valoare estimată de 284180.00, finanţat de la Bugetul local; 

 Asigurarea materialelor pentru extinderea lucrărilor de extindere a reţelei de apă potabilă  

pe Valea Căptălanului, lucrări în valoare de 7000 lei, finanţate de la Bugetul local; 

 

Alte servicii prevăzute în cadrul programelor de achiziţii publice ale comunei privesc  

realizarea unor proiecte, precum:  

 Modernizare străzi în satele comunei Noşlac, pentru care au fost alocate fonduri într-o  

primă fază de  86700.00 lei, din fonduri locale şi PNDR; 

 Achiziţia unui sistem de măsurare pentru staţia de epurare menajeră de la Noşlac,  

în valoare de 19300,00, finanţat de la bugetul local; 
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 Continuarea lucrărilor la reţeaua de canalizare menajeră şi staţia de epurare a localităţile  

Noşlac şi Căptălan, comuna Noşlac, judeţul Alba; 

 Continuarea lucrărilor pentru reabilitarea zonei centrale a localităţii Noşlac şi construirea  

unui spaţiu multifuncţional în comuna Noşlac, judeţul Alba; 

 Amenajare valea Căptălanului, refacere podeţ tubular şi şanţuri pentru scurgerea apelor  

pluviale - proiect depus pentru finanţare SF+PT; 

 Extindere canalizare şi asfaltare Valea Căptălanului - 3,85 km, faza SF, în valoare de  

12095 lei;  

 Introducerea reţelei de canalizare menajeră în localităţile Copand, Găbud şi Stâna de  

Mureş, cu o lungime de 10,5 km; 

 Reabilitarea clădirilor publice existente. Modernizare şi dotare Cămine Culturale din  

satele Copand și Stâna de Mureş; 

 Construirea unui nou Cămin cultural în satul Găbud (Investiţie nouă), comuna Noşlac.  

 Realizarea unei capele mortuare în apropierea bisericii noi, din localitatea Noşlac. 

 Conservarea sau schimbarea destinaţiei localurilor fostelor şcoli din Copand, Găbud  

şi Stâna de Mureş, închise, sau a căror activitate s-a restrâns simţitor în urma scăderii  

            numărului de elevi; 

 Regularizarea albiei pârâului Căptălan şi Ciuciu, prin decolmatare şi realizarea unor  

podeţe, în vederea limitării efectelor inundaţiilor şi a ruperii de maluri; 

 Investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de odihnă şi de petrecere a timpului liber,  

realizat pe malul Mureşului, în apropiere de Noşlac, proiect finanţat din fonduri locale  

           şi fonduri atrase.  

 

D. Idei de proiecte pentru care nu sunt elaborate documentaţii tehnice sau  

documentaţia tehnică elaborată necesită actualizare  

1. Amenajarea unui spaţiu pentru petrecerea timpului liber pe malul Mureşului, în  

          apropierea localităţii Noşlac, destinat activităţilor de wekend şi altor activităţi cu caracter  

          turistic şi de petrecere a timpului liber. Finanţare din fonduri locale şi private. 

2. Extinderea sistemului local de alimentare cu apă şi canalizare pentru zona nou  

            introdusă în intravilan de la Valea Ciuciului. Finanţare din fonduri locale şi PNDR.  
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 2.12. NECESITĂTI ŞI OPTIUNI ALE POPULATIEI  

2.12.1 Cerinţe şi opţiuni ale populaţiei şi punctul de vedere al autorităţilor 

În urma analizei documentelor directoare privind dezvoltarea zonei, a opţiunilor 

populaţiei şi ale administraţiei locale din comuna Noşlac, pentru perioada 2015 - 2020 au 

reieşit următoarele probleme de rezolvat, care au fost incluse şi în PUG. 

 

a). Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii locale de transport şi comunicaţie; 

 Modernizarea drumurilor judeţene DJ 5107 G şi a DJ 107 D pentru a facilita o 

valorificare superioară a potenţialului economic şi turistic al zonei şi o interconectare 
mai bună cu localităţile vecine;

 Modernizarea tuturor drumurilor comunale şi reabilitarea celor vicinale şi agricole, 
prin refacerea encartamentului şi a lucrărilor de artă aferente (podeţe, ziduri de sprijin 

şi rigole pentru scurgerea apelor pluviale;

 Reabilitare şi modernizare străzilor, la nivelul localităţilor comunei, odată cu 
amenajarea de trotuare, piste pentru biciclişti, podeţe şi rigole;

 Construirea unor punţi pietonale peste râul Mureş care să lege satele Noşlac cu Lunca 

Mureşului (Războieni Cetate) şi Stâna de Mureş cu Gligoreşti (Com. Luna, Cluj). 

Acest fapt ar permite o mai bună conectare a populaţiei locale la infrastructura majoră 

a zonei (drumuri naţionale şi reţea feroviară.

 

b). Reţele de utilitate publică 

 Extinderea sistemului de alimentare cu apă la nivelul întregii comune, inclusiv prin 

branşarea cetăţenilor;

 Darea în folosinţă a reţelei de canalizare menajeră la nivelul satelor Noşlac şi 

Căptălan şi a staţiei de epurare aferentă.

 Realizarea sistemului de canalizare pentru satele Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi 

Valea Ciuciului.

 Construcţia unei staţii de epurare pentru sistemul menţionat;

 Organizarea sistemului de management al gunoiului menajer, prin dotarea fiecărei 

gospodării cu pubele, amenajarea de platforme dotate cu containere pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor, şi asigurarea programului de colectare/evacuare, la nivelul 

întregului UAT.

 

c). Infrastructura pentru educaţie, servicii sociale, sănătate şi cultură 

 Încheierea lucrărilor de amenajare a spaţiilor de învăţământ, de la toate şcolile, 

asigurarea cu spaţii sanitare şi încălzire centralizată, iar într-o fază ulterioară, trecerea 

la dotarea acestora cu inventarul didactic necesar.

 Încheierea proceselor de reabilitare şi dotare a Căminelor culturale din satele Noşlac, 

Copand, şi Stâna de Mureş şi construirea noului Cămin cultural de la Găbud;

 Amenajarea şi darea în folosiinţă a Centrului Social pentru Persoanele vâstnice şi cu 
nevoi speciale, în localitatea Noşlac;

 Amenajarea şi dotarea unui cabinet medicina de familie şi punct farmaceutic, care să 

acorde servicii de specialitate pentru localnici şi măsuri de prim ajutor în caz de 
accidente;

 Sprijinirea ansamblului folcloric – „Dor de Noşlac”, din Noşlac;
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 Valorizarea muzeului etnografic din Noşlac, prin includerea sa în circuitul turistic, 

valorificarea obiceiurilor, tradiţiilor şi portului popular din zonă

 Păstrarea şi valorificarea socială, turistică şi economică a manifestării „Roadele 

toamnei la Noşlac”;

 

d). În domeniul agrementului şi petreceri timpului liber. 

 Implementarea proiectelor “Centrului civic” (I şi II) şi amenajarea unor locuri de 
joacă şi recreere pentru copii din satele Noşlac şi Copand;

 Amenajarea la Stâna de Mureş a unui spaţiu de campare şi picnic;

 Amenajări speciale pentru pescari, în vederea susţinerii pescuitului sportiv pe malul 

Mureşului şi a bălţilor din zonă;

 Amenajarea pe lângă Căminele culturale a unor cluburi pentru tineret;

 Amenajarea unor terenuri de sport multifuncţionale în localităţile comunei. În acest 

context amenajările sportive din satul Noşlac este un bun început.

 Reînvierea în cadrul sărbătorilor câmpeneşti şi religioase a unor vechi obiceiuri 

locale.

 

e). În domeniul dezvoltării economice şi a infrastructuri de afaceri 

 Facilităţi pentru investitori. Sprijinirea înfiinţării unei platforme industriale, în 
apropierea de Căptălan;

 Sprijinirea investiţiilor în agricultură şi industria alimentară (înfiinţarea de pescării, 

sere, ciupercării şi unităţi de prelucrare a produselor agricole). Sprijinirea înfiinţării 

unor micro-ferme de creştere a animalelor, vegetale, legumicole, piscicole şi de 

mecanizare;

 Revalorificarea economică prin împăduriri a terenurilor degradate şi ameninţate de 
alunecări de teren;

 Înfiinţarea unui Centru de Consultanţă Locală pentru pentru sprijinirea firmelor mici 

şi a fermierilor locali;

 Refacerea potenţialului pomicol prin înfiinţarea unor ferme pomicole şi sprijinirea 
construirii unor capacităţi de procesare a produselor pomicole;

 Sprijinirea înfiinţării unor pensiuni turistice şi agroturistice rurale;

 Valorificarea turistică a tezaurului istoric, argeologic şi etnografic existent în teritoriul 
administrativ;

 

f). În domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător 

 Introducerea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere;

 Curăţarea şi refacerea mediului afectat de intervenţiile antropice (depozitarea 

necontrolată a deşeurilor menajere şi a celor rezultate din construcţii, şi a suprafeţelor 

degradate în urma unor fenomene meteorologice etc.);

 Refacerea vegetaţiei forestiere de pe malurile Mureşului şi a bălţilor naturale din 

zonă, distruse prin intervenţii antropice;

 Construirea unor platforme de depozitare a gunoaielor menajere şi contractarea 

activităţilor de salubritate cu o firmă specializată pentru colectarea deşeurilor;

 Identificarea programelor de protecţie a mediului în vederea întocmirii unor proiecte 

care să conducă la stoparea oricarei degradări a mediului natural şi la îmbunatăţirea 

calităţii lui;

 Conservarea şi amenajarea spaţiilor verzi din localităţile comunei;
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 Constituiea unor capacităţi pe raza comunei privind producţia de energie verde şi 

extinderea iluminatului public cu celule solare în toate satele comunei;

 

g). În domeniul creşterii capacităţii de implicare a Comunităţii şi a 

Administraţiei Locale. Intărirea Coeziunii Sociale 

 Creşterea capacităţii autorităţilor locale privind accesarea şi administrarea fondurilor 

destinate dezvoltarii locale; prin organizarea pregătirii personalului din administraţia 

locală la cursuri de instruire, seminarii şi dezbateri, în vederea creşterii capacităţii 

comunitare, de a creea strategii proprii de dezvoltare, de a identifica surse de 

finanţare, a elabora şi implementa proiecte, în scopul dezvoltării locale.

 Susţinerea dezvoltării societăţii civile în general, care prin activităţile desfăşurate 

poate contribui la intărirea coeziunii sociale pe termen lung;

 Promovarea includerii sociale, îmbunatăţirea şi diversificarea serviciilor în domeniu;

 Sprijinirea comunităţii rromilor şi a grupurilor sărace în vederea îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă şi a integrarii lor sociale;

 Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene privind managementul 
administrativ şi funcţionarea unei administraţii locale.

 

Vezi 3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE, 2.11.8 ASPECTE 

CRITICE PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULATIEI ŞI A TRANSPORTULUI ÎN 

COMUN, respectiv 3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR. 

 

2.12.2 Punctul de vedere al proiectantului privind solicitările beneficiarului 

 

- Dezvoltarea localităţilor comunei se va face şi în continuare, în mod natural, pe 

vetrele existente, cu extinderii ale intravilanelor pe zonele de dezvoltare  economică, 

în vederea utilizării mai eficiente a spaţiului. 

- Reglementările urbanistice pentru aceste localităţi au în vedere extinderea suprafeţei 

intravilanului doar în zonele de dezvoltare industrială, turistică şi de servicii, create în 

scopul dezvoltării unitare a localităţilor pe amplasamente situate în exteriorul 

actualului intravila. Aceste extinderi să se realizeze în zonele cu potenţial de 

dezvoltare, la conturarea lor să se tinut cont de mediul natural, de cel social şi 

economic. 

- Sistemul de circulaţii existent va avea şi pe viitor un rol important în amplasarea 

extinderii spaţiilor de locuit dar şi a construcţiilor cu caracter economic, turistic şi 

edilitar 

- Se impune o valorificare superioară a potenţialului natural şi turistic de care dispune 

comuna (izvoare sărate, potenţial peisagistic etc.), cât şi cel antropic (lăcaşe de cult, 

situri arheologice), concomitent cu valorizarea trecutului său istoric. 

- Ca sate riverane, administraţia locală se va implica mai mult în valorificarea 

oportunităţilor oferite de Mureş şi bălţile naturale existente, pentru dezvoltarea 

pisciculturii, a pescuitului sportiv şi şi de agrement. 
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3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE  

(Se vor prezenta sintetic concluziile studiilor de fundamentare elaborate anterior sau 

concomitent cu PUG-ul, în special a celor care justifică enunţarea unor reglementări 

urbanistice) 

 
Studiile de fundamentare luate în calcul la întocmirea acestei documentaţiei şi care 

justifică enunţarea unor reglementări urbanistice sunt: 

1. Studii cu caracter general; 

2. Studii cu caracter special/local. 

Studiile cu caracter general, sunt studiile care privesc un areal geografic mai întins, dar 

care include şi teritoriul administrativ al comunei Noşlac. 

 Prevederi ale secţiunilor PATN; 

 Prevederi ale PATJ Alba; 

 Planul de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020; 

 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020; 

 Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Mureşului; 

 Strategia de dezvoltare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de 

Jos” pentru perioada 2014-2020 

Alături de aceste studii şi documente prospective s-au mai luat în analiză şi alte studii 

cu caracter special sau local, cu impact major asupra enunţării unor reglementări urbanistice 

precum: 

 Strategia de dezvoltare a comunei Noşlac pentru perioada 2014-2020; 

 Studii de mediu 

 Studiu istoric şi de analiză a patrimoniului istoric şi arhitectural de pe teritoriul 

administrativ al comunei Noşlac. 

De asemenea s-au utilizat informaţii primite de la beneficiar (Primăria Noşlac), analizele de 

teren efectuate şi principalele proiecte existente la nivelul unităţii administrative, cu impact în 

dezvoltarea urbanistică a comunei şi pentru care există studii de fezabilitate, sunt cele privind 

realizarea infrastructurii de bază din comună, cu următoarele componente: 

 Amenajarea Centrului civic Noşlac;

 Realizarea sistemului de alimentare cu apă pentru satele Noşlac şi Căptălan şi 

extinderea acestuia în Valea Căptălanului;

 Implementarea proiectului de alimentare cu apă a localităţilor Copand, Găbud şi Stâna 

de Mureş;

 Amenajarea reţelelor de canalizare şi a staţii de epurare a apelor menajere pentru 

localităţile Noşlac şi Copand;

 Reabilitare infrastructurii de transport locale (modernizarea unor străzi, drumuri 

comunale şi de acces şi refacerea unui pod);

 Amenajarea unor drumuri forestiere;

 Înfiinţarea unui Centru social pentru persoanele vârstnice, cu perspectiva înfiinţării

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE 

URBANISTICĂ 
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unui centru social şi de tratament balnear. 

 

În sprijinul dezvoltării economice a comunei administraţia locală sprijină sau se 

implică direct într-o o serie de proiecte privind: 

◦ Creşterea rolului comunei Noşlac în cadrul asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitare la care comuna este parte. Ne referim aici la: 

▪ Asociaţiei Comunelor din România 

▪ Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Alba de Jos” (2009); 

▪ Grupul de Actiune Locala „Pe Mureş şi pe Tirnave” 

▪ Asociaţia de dezvoltare comunitară „Salubris Alba”, înfiinţată pentru 

satisfacerea nevoilor comunitare legate de serviciul public de salubrizare la 

nivelul judeţului Alba (2007). 

◦ Sprijinirea dezvoltării pisciculturii prin utilizarea capacităţilor piscicole existente 

în lunca râului Mureş sub forma unor bălţi naturale sau antropice, în sistem privat. 

◦ Înfiinţarea unor capacităţi cu caracter turistic sub forma unor tabere şcolare, zone 

de agrement şi picknic şi spaţii de campare amenajate. 

◦ Dezvoltarea turismului, prin valorificarea potenţialului natural şi istoric al 

comunei în cadrul unor proiecte de interes zonal precum valorificarea 

potenţialului economic şi de agrement al râului Mureş, cunoscând faptul că acesta 

dispune de un potenţial ridicat de amenajare de-a lungul său a unor zone de 

agrement, pentru petrecerea timpului în aer liber sau amenajari piscicole, ce pot 

deveni reale atracţii turistice. 

◦ Valorificare a patrimoniului istoric şi arhitectural pe care îl deţine atât în domeniul 

arhitecturii ecleziastice, şi ne referim la deja celebrele biserici de lemn de la 

Găbud, Copand şi Noşlac, cât şi la cele de piatră, de la Copand, Noşlac şi Stâna de 

Mureş, precum şi la arhitectura civilă, păstrată sub forma unor vechi conace 

nobiliare, şcoli şi alte instituţii. 

 
 

Dezvoltarea viitoare a localităţilor comunei se va realiza prin valorificarea potenţialului 

natural, economic şi uman existent. (conform sugestiilor prevăzute la Cap. 3.4. 

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR, şi 3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII 

EDILITARE – SOLUŢII PROPUSE). 

Dezvoltarea localităţilor se va face în mod natural, pe vetrele existente, pe direcţia căilor 

de comunicaţie, avându-se în vedere potenţialul de dezvoltare economică şi dezvoltarea 

turistică, posibilităţile de echiparea edilitară şi o organizare mai eficienta a spaţiului din 

intravilan, pe criteriul dezvoltării durabile. Evoluţia posibilă a localităţii va respecta 

prevederile PATN şi PATJ, alte programe pe termen mediu sau lung, în conformitate cu 

sugestiile de la capitolele 3.2.1. şi 3.4. 

 

3.2.1. Prevederi ale secţiunilor PATN 

Comuna Noşlac nu este conectată direct la marile magistrale europene de transport 

auto sau feroviar care traversează teritoriul României, dar prin intermediul DJ 107 H şi a DN 

1 are acces indirect la viitoarea autostradă A10 (Sebeş – Turda) şi prin intermediul acesteia la 

Coridorului paneuropean de transport multimodal IV: Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - 

Deva - Sibiu – Râmnicu Vâlcea - Piteşti - Bucureşti – Giurgiu) şi la „Autostrada 

Transilvania”, fapt ce permite accesul spre oricare parte a ţării şi/sau Europei. De asemenea 
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prin intermediul DJ 107 G, 107 D şi 107 F, are acces la infrastructura feroviară naţională, 

prin gara de la Războieni Cetate. 

Desigur, accesul la infrastructura feroviară este destul de întortocheată, presupunând 

un traseu cu o lungime de cca. 14 km în condiţiile în care distanţa aeriană între centrul de 

comună şi gara amintită este de numai 3,8 km. 

Resursele de apă ale comunei Noşlac au fost asigurate în proporţii diferite, de la o 

localitate la alta din surse locale (făntâni, izvoare de terasă şi foraje). 

Deşi legea 171/1997, cu modificările ulterioare nu include zona in categoria celor care 

necesită lucrări urgente de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă, necesitatea acestuia 

este dincolo de orce dubiu, fiind o componentă de bază a creşterii calităţii vieţui şi a 

dezvoltării economice pentru locuitori. Prin PATJ, au fost prevăzute totuşi lucrări de acest 

gen, lucrări prin care s-a reuşit asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat pentru toate 

localităţile comunei. 

Riscurile naturale, potrivit Legii nr. 575/2001 sunt scăzute din punct de vedere 

seismic, cu un coeficent 71 pe scara MSK şi perioada medie de revenire 50 ani, în timp ce 

riscul la inundaţii este unul ridicat, fiind dat de nivelul maxim al precipitaţiilor căzute în 24 

ore, care este sub 100 mm şi de riscul revărsării principalelului curs de apă ale zonei – 

Mureşul şi de scurgerile de pe versanţi.  Efectele  acestor  inundaţii  sunt  mai   puţin  

evidente în cadrul localităţilor Căptălan, Copand şi Stâna de Mureş, ele afectând mai ales 

parte din localităţile Noşlac şi Stâna de Mureş şi terenurile situate în lunca râului. Din aceste 

considerente se impune analiza posibilităţilor şi necesitatea digului de protecţie care sa apere 

satele comunei şi terenurile agricole valoroase de inundaţii. 

Alunecările de teren sunt influenţate de litologia solului, pantă şi nivelul 

precipitaţiilor, ele fiind întâlnite mai ales la limita zonelor colinare, din sud-estul comunei. 

Potenţialul de producere a acestora este unul scăzut în zona de luncă şi a teraselor joase, 

crescând treptat spre zonele înalte, unde acest potenţial este mai ridicat, cu o probabilitate 

mare de producere. (vezi Legea 575/2001, anex 6). 

Legea nr. 5/2000 nu menţionează existenţa pe teritoriul comunei Noşlac a unor 

rezervaţiei naturale, arii sau zone protejate. 

În conformitate cu prevederile legii 351/2001 privind reţeaua de localităţi, comuna 

Noşlac cu centrul administrativ în satul Noşlac, aparţine de jud. Alba, fiind situat în sfera de 

influenţă a municipiului Aiud şi mai puţin a centrului reşedinţă de judeţ – Alba Iulia. Tot la 

Aiud se găseşte şi Judecătoria care are competenţe şi asupra comunei Noşlac, şi trezoreria la 

care comuna este arondată. 

Conform PARJ Alba, comuna se află în zona de influenţă a centrului de importanţă 

intercomunală Ocna Mureş, alături de alte 4 unităţi administrativ teritoriale: Unirea, Lunca 

Mureşului, Fărău şi oraşul Ocna Mureş. 

 

Vezi cap 2.3.2. Prevederi ale PATN şi PATJ, privind zona. 

 

3.2.2. Priorităţi de intervenţie 

Apreciem că şi pentru viitor localitatea îşi va păstra caracteristicile tradiţionale în cea mai 

mare parte, dar se vor sedimenta tot mai evident şi alte laturi ale activităţii economice, în 

primul rând serviciile şi turismul, elemente care-i vor întregi profilul economic. O atare 

evoluţie va favoriza reducerea emigrării externe a tineretului şi stabilizarea populaţiei. 

Conform Strategiei de dezvoltare a comunei Noşlac pentru perioada 2014-2020, 

principalele priorităţide intervenţie rămân: 
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 Reabilitarea, refacerea şi modernizarea infrastructurii de transport de pe 

teritoriul administrativ, în primul rând cea cu impact imediat în 

dezvoltarea economică şi turistică. Ne referim aici la: 

◦ modernizarea DJ 104 G; 

◦ necesitatea realizării unui pod peste Mureş, care să lege cele  două 

maluri ale râului, inclusiv localităţile între ele, scurtând accesul comunei 

la infrastructura feroviară şi rutieră de interes zonal şi naţional; 

◦ modernizarea infrastructurii locale de transport. (drumurile comunale şi 

◦ un deziderat prioritar pentru administraţia locală rămâne modernizarea 

treptată a reţelei stradale în toate satele comunei 

 

- Asigurarea infrastructurii edilitare pentru toate satele comunei; aici avem  în 

vedere in primul rând încheierea programului de alimentare cu apă potabilă a 

localităţilor Copand, Găbud şi Stâna de Mureş, inclusiv prin asigurarea 

posibilităţilor de racordare la aceasta a fiecări gospodării, precum şi demararea 

proiectului de realizare a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor 

menajere pentru cele trei localităţi menţionate, cu posibilitatea conectării ulterioare 

şi a localităţii Valea Ciuciului. 

- Înbunătăţirea dotărilor şi serviciilor sociale şi edilitare, menite să asigure condiţiile 

cele mai bune pentru învăţământ, sănătate şi de petrecere a timpului liber prin: 

- pentru asugurarea tuturor condiţiilor necesare dezvoltării procesului instructiv- 

educativ se impune reabilitarea tuturor şcolilor şi a grădiniţelor din comună la 

standardele cerute de legislaţia actuală 

- dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente, materiale didactice şi baza 

sportivă necesară, precum şi asigurarea transportului auto, pentru copiii ce 

locuiesc la distanţe mari de şcoală; 

- înfiinţarea unui Centru de zi pentru bătrâni 

- amenajarea pe malul râului Mureş a unei zone de picnik şi relaxare cu alei şi 

mobilier urban, pentru a primi atributele unui parc local, destinat destinderii şi 

a petrecerii timpului liber. În acest context propunem şi amenajarea unei plaje 

locale, pe malul râului. 

- modernizarea şi dotatea terenurilor de sport din localităţile Noşlac şi 

- extinderea reţelei de distribuţie a televiziunii prin cablu şi a reţelei de internet; 

- extinderea arealului de acoperire şi îmbunătăţirea semnalului pentru telefonia 

mobilă. 

- Sprijinirea iniţiativei şi a investiţiilor private în valorificarea resurselor materiale 

şi umane, de care dispune comuna; 

1. În domeniul agricol se impune: 

- sprijinirea fermelor agricole pentru dezvoltarea fermelor de familie bazate pe  

creşterea animalelor, care să valorifice mai eficient suprafeţele mari de păşunat şi 

fânaţ din zonă; 

- organizarea cursurilor pentru formarea profesională şi specializarea tinerilor fermieri; 

- modernizarea exploataţiilor agricole prin creşterea procesului de mecanizare în 

agricultura locală şi în creşterea animalelor; 

- dezvoltarea acvaculturii şi a apiculturii; 

- întreţinerea şi utilizarea eficientă a suprafeţelor de teren agricol, prin care să 

îmbunătăţiri funciar şi împădurirea terenurilor degradate etc. 
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- valorificarea potenţialului pomicol şi a tradiţiilor locale în acest sector, inclusiv prin 

valorificarea industrială a fructelor (uscare şi conservare); 

- cunoaşterea modalităţilor de atestare a produselor tradiţionale pe piaţa internă şi 

internaţională. 

- 

2. În domeniul producţiei industriale şi a serviciilor autorităţile locale vor sprijini: 

 dezvoltarea serviciilor turistice, de tratament şi odihnă.

 dezvoltarea micii industrii şi a industriei prelucrătoare;

 exploatarea şi prelucrarea unor resurse minerale şi materiale de construcţie din zonă;

 dezvoltarea industriei energetice neconvenţională, (eoliană, solală, fotovoltaică şi 
cogenerare utilizând biomasa), prin încurajare unor proiecte private

 diversificarea serviciilor.

 

Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului antropic şi natural existent 

şi a iniţiativei private în acest sector, prin: 

 Sprijinirea dezvoltării agroturismului rural, a înfiinţării de pensiuni şi campinguri; 

diversificarea ofertei turistice prin investiţii în punctele de atracţie pentru turişti 

(patrimoniul cultural istoric şi peisagistic); 

 Realizarea unui complex turistic, de odihnă şi tratament pe teritoriul administrativ, 

care să valorifice potenţialul balnear şi calităţile apelor sărate din zonă. 

 Înfiinţarea unei expoziţii etmografice/muzeu local care să valorifice zestrea 

istorică, etnografică şi a tradiţiilor locale; 

 Valorificarea potenţialului turistic local prin organiazrea unei Tabere şcolare, 

destinată elevilor din ciclul primar şi secundar; 

 

Relaţia cu mediul 

Deşi, pe teritoriul administrativ al comunei nu sunt rezervaţii naturale sau arii 

naturale protejate recunoscute legal, este de semnalat existenţa unor elemente de peisaj 

natural, atât în lunca Mureşului cât şi în zona înaltă, deosebit de apreciate. Amintim în acest 

context lacurile naturale, formate pe vechiul curs al râului, cascadele naturale şi pragurile pe 

care acesta le traversează în zonă, dar şi punctele de belvedere de pe Coasta Ciuciului. Prin 

cea ce reprezintă aceste obiective merită să fie conservate si păstrate. 

Existenţa mai multor lacuri/bălţi antropice, rezultate în urma exploatării agregatelor 

minerale poate şi trebuie să devină elemente de susţinere economică, prin utilizarea lor în 

dezvoltarea pisciculturii şi a turismului. 

Tendinţele localnicilor dar şi al altor persoane de a deversa resturi menajere, 

materiale de construcţie şi alte deşeuri pe malurile Mureşului, a bălţilor din zonă şi a 

torenţilor de versant au afectat mediul natural din zonă. Din aceste considerente se impune 

contnuarea măsurilor şi acţiunilor de igienizare a zonelor afectate, inclusiv prin antrenarea la 

aceste acţiuni a celor care primesc ajutor social. Potrivit legii 416/2001, art. 6, aln 2 

reactualizată, primarul poate solicita celor care primesc ajutor social, să participe la acţiuni 

sau lucrări de interes local. 

De asemenea existenţa unor zone umede (Balta Căptălanului, Balta Noşlacului, 

vechiul curs al Mureşului cu salba lui de bălţi) cu o floră şi o faună specifică trebuie 

conservate într-un mod căt mai apropiat de cel natural; intervenţiile antropice care au loc aici 

să se facă pe suprafeţe cât mai mici şi cu un impact minimal asupra mediului. 
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Asigurarea unor facilităţi investitorilor privaţi, prin: 

 terenuri spre concesionare şi vânzare pentru construcţii industriale, turistice şi pentru 

servicii; 

 facilitarea obţinerii documentaţiilor; 

 acces la DJ 107 G; 

 telefonie fixă şi mobilă. 

 înfrastructură edilitară (alimentare cu energie electrică, apă şi canal). 
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3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR ÎN TERITORIU  

3.3.1. Poziţia localităţii în reţeaua judeţului. 

Comuna Noşlac este situată în partea nord-estică a judeţului Alba, pe malul stâng al 

râului Mureş, la limita cu judeţele Cluj şi Mureş. Cu o suprafaţă de peste 4835 ha, teritoriul 

comunei este dispus între culuarul Mureşului şi Dealurile Târnavei Mici, care străjuiesc 

teritoriul administrativ spre sud. 

În cadrul judeţului Alba, localitatea centru de comună – Noşlac, se află la o distanţă de cca. 

59 Km de Alba Iulia (DN 1, DJ 107 D şi DJ 107 G), la 6 km faţă de oraşul cel mai apropiat  

şi principalul centru de polarizare al zonei – Ocna Mureş; la 28 km faţă de municipiul Aiud. 

Din jud. Cluj cel mai apropiat centru urban este municipiul Turda (DN 1) situat la 31 km şi 

Câmpia Turzii la 40 km, iar din jud. Mureş cel mai aproiat centru urban este oraşul Luduş, 

situat la 29 km (DJ 107 G). 

Coordonatele geografice ale localităţii reşedinţă de comună, Noşlac, sunt 23° 55′ 970″ 

E - longitudine estică şi 46° 24′ 269″ N - latitudine nordică. 

 

3.3.2. Căile de comunicaţii şi transport 

Dezvoltarea economică şi socială a comunei în viitor depinde în mare măsură de 

modul cum sunt rezolvate şi problemele puse de dezvoltarea reţelelor de transport. 

Astăzi starea DJ 107 G, care leagă comuna de restul ţării este relativ bună pe cea mai 

mare parte din sectorul Ocna-Mureş – limită de judeţ, fiind recent reabilitat. De asemenea, o 

parte drumurile comunale şi forestiere au fost reabilitate, oferind condiţii bune de circulaţie 

(DC 249 şi DC 251) se impune continuarea eforturilor pentru reabilitarea şi modernizarea DC 

250, pe o lungime de cca. 3 km. 

 Modernizarea integrală a DC 249 între DJ 107 G şi limita de judeţ (Mureş) spre 

localitatea Gheja, ar favoriza o scurtare semnificativă a distanţelor dintre comuna 

Noşlac şi oraşul Luduş (Mureş), precum şi un acces mai lesnicios al populaţiei 

româneşti din zonă la Mănăstirea (metocul) de la Găbud.

 Modernizarea DC 250 între localitatea Noşlac (DJ 107 G) şi DJ 107 D, punctul

„Şumughi”, pe lângă faptul că deschide o rută directă cu localităţile comunei Fărău, 

scurtând distanţa, asigură şi un acces mai bun spre terenurile agricole din lunca răului 

Şumughi. 

 Modernizarea DC 251, ce leagă localitatea Căptălan cu suburbia Valea Căptălanului, 

inclusiv cu centrul de comună, asigură un acces şi un confort sporit pentru populaţia 

locală.

 De asemenea, modernizarea DJ 107 G, pe noul traseu, va duce la îmbunătăţirea 

circulaţiei şi al accesului spre Ocna Mureş. Desigur, în cazul acestui drum mai sunt 

probleme legate de infrastructura stradală din interiorul oraşului amintit...

 Extinderea infrastructurii de transport în zonele de extindere a intravilanului şi a celor 

de dezvoltare economică.

 În general, reţeaua stradală din intravilanul localităţilor permite completarea 

carosabilului cu o pistă destinată circulaţiei bicicliştilor, pentru a limita interferenţele 

cu circulaţia auto şi cea pietonală.

 amenajarea de parcaje în zonele cu flux mare de autovehicole, în punctele de 

belvedere şi a celor de interes turistic.
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3.3.3. Mutaţii survenite în folosinţa terenurilor 

Deşi satele comunei în perioada comunistă au fost colectivizate, după 1990 s-a trecut 

la refacerea vechilor proprietăţi şi restituirea terenurilor către proprietarii de drept. Astăzi 

problema restituirilor este considerată încheiată. Schimbări s-au înregistrat şi la nivelul 

fondului forestier, care în comunism era trecut în proprietatea statului, o parte din suprafeţele 

împădurite trecând în proprietate particulară şi a Consiliului Local. 

În comuna Noşlac mutaţii importante în folosinţa terenurilor nu au survenit în ultimii 

ani. Menţionăm totuşi utilizarea unor suprafeţe importante din terenurile agricole ale 

primăriei, în primul rând a celor de păşunat, de către persoane fizice, sau concesionarea unor 

luciuri de apă unor investitori privaţi (Balta Noşlac, Balta Căptălan etc). 

De asemenea au fost concesionate pentru perioade diferite anumite suprafeţe de teren 

din lunca Mureşului, către investitori privaţi, pentru extragerea agregatelor minerale, necesare 

în construcţii. Alte suprafeţe de teren au fost concesionate pentru realizarea unor investiţii cu 

caracter industrial şi agroindustrial (ateliere de prelucrăpri metalice, ciupercării sere etc.). 

Se impune totuşi ca administraţia locală să treacă la o inventariere a suprafeţe de teren 

pe care le deţine, în vederea valorificării lor superioare, inclusiv în regim public-privat, prin 

realizarea unor investiţii care să aducă un plus de venituri şi resurse administraţiei locale. 

În etapa actuală sunt satisfăcute în general cerinţele populaţiei pentru construirea de 

locuinţe noi, acestea având loc pe terenuri proprietate particulară. 

Administraţia locală pregăteşte introducerea în intravilan a unor noi suprafeţe de teren 

cu acces direct la DJ 107 G, pentru a fi valorificate, economic rezidenţial şi turistic. De 

asemenea, în zona de deal dintre Căptălan şi Copand sunt prevăzute terenuri destinate 

dezvoltării de ferme agricole. 

De asemenea, pe cursul superior al văii Ciucului este prevăzută o zonă cu potenţial de 

dezvoltare turistică, pentru viitor. 

Valorificarea acestor spaţii se va face pe baza unor PUZ-uri întocmite ulterior, care să 

orienteze dezvoltarea urbanistică a spaţiilor propuse. 

 

3.3.4. Lucrări majore prevăzute/propuse în teritoriu, conform PATZ- Valea 

Mureşului şi a Strategiei de Dezvoltare Alba de Jos 

 Combaterea inundaţiilor provocate periodic de revărsările râului Mureş asupra 

terenurilor agricole şi a unor localităţi (Noşlac, Stâna de Mureş), prin lucrări de 

apărare a malurilor şi îndiguire;

 Consolidarea digurilor şi a malurilor Mureşului, inclusiv prin utilizarea digurilor în 

vederea amenajării de piste pentru biciclete,

 Modernizarea reţelelor electrice de medie şi joasă tensiune din zonă şi creşterea 

gradului de siguranţă în alimentarea consumatorilor, prin eliminarea întreruperilor 

neprogramate a furnizării de energie, a şocurilor de curent şi scăderea puterii în 

instalaţiile de distribuţie.

 Realizarea unui pod peste Mureş, pe teritoriul administrativ al comunei, care să 

asigure legătura dintre cele două maluri şi a localităţilor respective.

 Transformarea DJ 107 G într-o reţea de transport local de importanţă zonală care să 

conecteze DN 1 (A10) şi oraşul Ocna Mureş cu A 6 (Transilvania) şi oraşele Luduş şi 

Iernut din jud Mureş.

 Dezvoltarea pisciculturii prin utilizarea în acest scop a bălţilor naturale şi antropice 

din zonă.

 Valorificarea potenţialului economic şi de agrement al râului Mureş,
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Direcţiile posibile de evoluţie a localităţilor şi priorităţile în intervenţie au fost tratate 

la cap. 3.4 EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITĂŢI. 

 

3.3.5. Deplasări pentru muncă 

Înainte de anul 2000, principalele deplasări pentru muncă se făceau spre principalul 

centru economic al zonei, oraşul Ocna Mureş,şi într-o măsură mai redusă spre Luduş. Această 

deplasare presupunea un navetism zilnic. Alături de navetismul zilnic era prezent şi 

navetismul săptămânal pentru cei care lucrau la distanţe mai mari în oraşe precum Aiud, 

Turda, Câmpia Turzii etc. 

După anul 2000, în condiţiile reducerii numărului locurilor de muncă, a crescut 

numărul celor angrenaţi în activităţi agricole, în micile unităţi economice bazate pe 

prelucrarea lemnului, comerţ şi transporturi, nou înfiinţate pe teritoriul comunei. 

Pentru viitor dezvoltarea serviciilor sociale a turismului, a unor activităţi conexe 

creşterii animalelor, a exploatării şi valorificării unor resurse locale, minerale cât şi a 

serviciilor pot să absoarbă o parte importantă din forţa de muncă disponibilă. În viitor, prin 

înfiinţarea şi dezvoltarea unei platforme sociale, balneoterapeutice şi de odihnă ar putea 

asigura o utilizare mai eficientă a potenţialului uman existent şi a produselor agricole locale. 

Datorită lipsei unei alternative locale viabile pe termen lung, mobilitatea forţei de 

muncă s-a îndreptat spre state din uniunea europenă. Astăzi un număr important dintre 

localnicii lucrează în străinătate, investindu-şi câştigurile acasă. În aceste condiţii deplasările 

pentru muncă în străinătate se fac pentru perioade mai lungi, de 3-6 luni sau chiar ani, caz în 

care se întorc acasă doar în concediile de odihnă. Perpetuarea fenomenului va duce inevitabil 

la îmbătrânirea şi scăderea accentuată a populaţiei pe termen mediu şi lung. Consecinţele 

unor asemenea fenomene va avea implicaţii negative majore pentru satele comunei. 

 

3.3.6. Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare 

Pe lângă activităţile cu caracter edilitar amintite anterior (vezi cap. 3.3.4.) cele mai 

importante activităţi cu caracter edilitar: 

- Încheiera lucrărilor de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de 

canalizare spre toate satele comunei şi asiugurarea condiţiilor de branşare a 

beneficiarilor la aceste reţele. 

- Extinderea acestor servicii spre zonele de dezvoltare economică şi turistică de pe 

teritoriul comunei; 

- Branşarea acestor zone la reţeaua de alimentare cu energie electrică. 

- Reabilitarea infrastructurii de acces spre zonele agricole; 

- Modernizarea reţelei de transport formată din drumurile agricole şi de acces. 

- Amenajare Vale, refacerea podeţelor tubulare şi a rigolelor de scurgere pentru apele 

pluviale. 

 

Dezvoltarea echipării edilitare a fost tratată pe larg la capitolul 3.9 DEZVOLTAREA 

ECHIPĂRII EDILITARE. 
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 3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR - Obiective  

 
3.4.1. Obiectivele generale ale dezvoltării economice: 

Obiectivul principal îl constituie realizarea dezvoltării economice şi sociale durabile a 

comunei Noşlac, prin punerea în valoare a potenţialului natural şi uman al localităţilor 

componente, a tradiţiilor şi resurselor disponibile. 

Alte obiective: 

 Protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi depozitării 

deşeurilor şi prin implementarea de măsuri pentru ecologizarea spaţiilor afectate prin 

depozitarea necontrolată a deşeurilor. 

 Administrarea superioară a domeniului public, prin valorificarea superioară a 

rezervelor de teren existente; 

 Continuarea asigurării echipării edilitare a localităţilor comunei Noşlac, prin 

extinderea canalizări în localităţile Copand, Găbud şi Stâna de Mureş; 

 Continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de transport locale, a reţelei 

stradale şi a drumurilor comunale. 

 Promovarea sustenabilităţii şi a calităţii locurilor de muncă şi sprijinirea mobilităţii 

forţei de muncă disponibile. 

 Crearea de noi locuri de muncă, prin atragerea investiţiilor străine şi stimularea 

localnicilor pentru a investi în dezvoltarea localităţilor comunei; 

 Valorificarea superioară a potenţialului economic şi de agrement pe care îl reprezintă 

râul Mureş pentru comună, prin rezervele de teren, resursele minerale, piscicole şi 

turistice disponibile la nivelul teritoriului administrativ; 

 Protejarea patrimoniului construit, adaptarea sa funcţională şi socială în vederea 

dezvoltării durabile a zonei şi a turismului; 

 Încurajarea activităţilor tradiţionale în paralel cu dezvoltarea turismului rural; 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice locale (spaţii de cazare şi petrecere a timpului 

liber) şi conectarea teritoriului administrativ la principalele magistrale turistice ale 

zonei. 

 folosirea cu eficienţă maximă a resurselor materiale, umane şi băneşti în domeniul 

investiţiilor impune optimizări la nivel macro şi microeconomic, adică îndeplinirea 

anumitor criterii de optimizare prin intermediul cărora să se asigure: 

▪ respectarea echilibrului pe ansamblul economiei; 

▪ valorificarea maximă a resurselor disponibile în prezent şi viitor printr-o 

dezvoltare durabilă; 

▪ un grad superior de competitivitate pentru produsele destinate schimbului 

intern. 

 

3.4.2. Obiectivele de bază ale dezvoltării economice 

 

Valorificare superioară a potenţialului agricol deţinut prin: 

◦ asigurarea cu utilităţi a zonelor cu potenţial agricol ridicat (terasele şi lunca 
Mureşului); 

◦ înfiinţarea în cadrul teritoriului adminisreativ al unui centru cu caracter social, 

balnear şi de prtecere a timpului liber. 

◦ creşterea numărului şi a calităţii utilajelor agricole la nivelul comunei; 
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◦ extinderea suprafeţelor prelucrate mecanizat; 

◦ creşterea suprafeţelor cultivate cu legume şi plante tehnice, inclusiv medicinale, 

 sprijinirea înfiinţării de micro ferme agro-zootehnice, pomicole, piscicole şi 
legumicole; 

 sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare prelucrare si ambalare a fructelor 

de pădure şi a plantelor medicinale; 

 creşterea suprafeţelor destinate producţiei legumicole şi pomicole fructe în 

vederea valorificării lor pe plan local sau ăn regiune. 

 

Un alt obiectiv de bază al dezvoltării agriculturii este dezvoltarea zootehniei, prin 

sprijinirea înfiinţării unor firme specializate de creştere a animalelor. 

Referitor la principalele intervenţii în domeniu care se pot realiza în perspectiva anilor 

2015-2020, după aderarea la Uniunea Europeană (când climatul concurenţial a devenit mult 

mai dur) şi care pot veni în sprijinul producătorilor agricoli amintim: 

 Pregătirea teoretică şi practică de către structurile specializate din cadrul primăriei sau 

de către alţi specialişti, prin acţiuni organizate a populaţiei tinere implicată în 

agricultură, pentru a cunoaşte noile posibilităţi şi tehnologii utilizate în acest sector, 

oportunităţile şi modalităţile de valorificare a produselor precum şi sprijinirea creării 

unor structuri organizatorice regionale care să contribuie la valorificarea produselor 

locale 

 Identificarea şi mediatizarea programelor de dezvoltare rurală; 

 Deschiderea unor centre private de preluare şi prelucrare a produselor lactate, de 

sacrificare şi abatorizare; 

 Obţinerea şi promovarea produselor naturale ecologice în ferme care să respecte 

legislaţia Uniunii Europene (ferme pentru creşterea bovinelor, a ovinelor şi suinelor, 

ţinând seama de potenţialul zonei, dar şi mici ferme cu alte destinaţii (cultura 

ciupercilor, a melcilor etc.); 

 Susţinerea logistică şi a consilierea tinerilor fermieri în demersurile lor pentru 
obţinerea de fonduri guvernamentale şi/sau europene pentru dezvoltarea şi extinderea 

exploataţiilor agricole, dotarea cu utilajele necesare sau materiale biologic superior. 

 

Industrie şi comerţ 

 Identificarea unor zone destinate dezvoltării agro-industriale şi de mică industrie şi 
asigurarea infrastructurii de bază pentru acestea (energie electrică, apă, canalizare 

etc.). 

 Modernizarea sectoarelor de producţie existente în domeniul prelucrării lemnului şi 

diversificarea producţiei şi creşterea productivităţii acestora. 

 Sprijinirea reconversiei profesionale a şomerilor; 

 Sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil – construcţii, materiale de 

construcţii, industrie uşoară şi de prelucrare, transporturi etc.; 

 Asimilarea de tehnologii noi şi creşterea productivităţii muncii; 

 Recalificarea forţei de muncă. În condiţiile extinderii activităţilor cu caracter turistic 

este necesară pregătirea locală prin cursuri intensive, de scurtă durată, a personalului 

specializat pentru activităţi specifice. 

 Extinderea activităţilor în industria uşoară şi înfiinţarea unor noi servicii comerciale 
care să valorifice forţa de muncă feminină; 
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Turism, sport şi agrement 

Crearea unei infrastructurii de susţinere a turismului prin: 

 Incurajarea înfiinţării unor pensiuni agroturistice şi a amenajării unor gospodării 

individuale pentru a putea primi şi satisface cerinţele unui turism civilizat; 

 Valorificarea potenţialului etnografic, folcloric şi istoric al localităţilor comunei 

cadrul unui muzeu local al populaţiei maghiare şi româneşti din zonă, a portului şi 
tradiţiilor folclorice locale. 

 Crearea unor noi capacităţi de cazare nepermanente (tabere, locuri de campare şi 
picknic, amenajări pentru pescari etc), în preajmma râului Mureş şi a bălţilor 

existente. 

 Valorificarea superioară a zestrei istorico-arhitecturale deţinute, a monumentelor 
ecleziastice şi clădirilor civile care se mai păstrează. 

 Realizarea infrastructurii de acces, marcarea traseelor turistice şi amenajarea 

punctelor de belvedere şi popas. 

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, şi pentru dezvoltarea activităţilor sportive 

prin: 

 Înfiinţarea unui parc, a unui ştrand şi zonă de promenadă pe malul râului Mureş; 

 Amenajarea piaţetelor şi a spaţiilor verzi din interavilanul localităţilor (din preajma 

bisericilor, a zonelor centrale etc.); 

 Amenajarea unui ştrand şi a unei zone de agrement şi petrecerea timpului liber, în 

preajma râului Mureş; 

 Dotarea şi amenajarea Căminelor culturale existente, care să poată funcţiona ca şi 

cluburi, pentru tinerii din comună, prin dotarea lor cu sisteme audio, video şi jocuri de 
societate. 

 Modernizarea şi înzestrarea bazelor sportive din Noşlac şi sprijinirea investitorilor 
privaţi în amenajarea unor terenuri de sport pe lângă spaţiile de cazare (pensiuni şi 
agropensiuni). 

 

Servicii 

Dezvoltarea serviciilor va trebui să devină o preocupare majora la nivelul 

administraţiilor locale, atât pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei cât şi pentru terţi. 

Aceste servicii vor trebui să vizeze: 

 Asigurarea unor intervenţii de primă necesitate (reparaţii şi verificări auto, reparaţii 

electrocasnice, servicii de înfrumuseţare şi relaxare etc.); 

 Asigurarea unor necesităţi comerciale şi de consum (puncte alimentare, terase, 

cofetării, chioşcuri, staţii de carburanţi etc.) 

 Asigurarea unor servicii pentru petrecerea timpului liber (discoteci, spectacole de 

muzică uşoară şi populară, bibliotecă etc.); 

 Amenajarea unei zone cu destinaţia “PIAŢĂ”, unde locuitorii să-şi valorifice cu 

anumite prilejuri produsele agricole, meşteşugăreşti, de artizanat şi mică industrie; 

 
3.4.3. Specificul unităţilor necesar a se realiza 

În domeniul agricol: 

▪ ferme agricole, destinate creşterii animalelor şi pomiculturii; 

▪ ferme piscicole şi de de valorificare a producţiei piscicole; 

▪ unităţi de procesare şi valorificare a produselor agricole. 

În domeniul micii industrii şi a serviciilor 
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▪ unităţi de valorificare a potenţialului energetic local (eolian, solar); 

▪ unităţi pentru valorificarea resurselor minerale, nemetalice (cuarţite, alte 

agregate minerale); 

▪ unităţi pentru prelucrarea şi valorificarea superioară a lemnului; 

▪ încurajarea meşteşugurilor locale şi a profesiilor liberale; 

▪ crearea unor unităţi de servicii către populaţie, de la cele de garanţie şi 

reparaţii, la cele destinate igienei şi înfrumuseţării (frizerie, cuafor) etc. În 

acest context se are în vedere realizarea unui centru social de odihnă şi de 

tratament balnear, pe teritoriul comunei. 

 

3.4.4. Turismul 

3.4.3.1. Potenţial turistic 

Turismul este perceput în general ca reprezentând o sursă potenţială de creştere 

economică. Potenţialul turistic al zonei se bazează pe resursele naturale, moştenirea culturală 

unică şi frumuseţea peisajului. Ca urmare, turismul are potenţialul de a crea un număr 

important de locuri de muncă, putând contribui la bunăstarea economică a locuitorilor. 

Conform PATJ Alba şi a datelor din teren, comuna Noşlac dispune de importante 

resurse naturale şi peisagistice precum şi monumente istorice cu valoare turistică. Prin 

apartenenţa sa la Culuarul Mureşului teritoriul administrativ al comunei dispune de u 

potenţial ridicat de amenajare a unor zone cu un potenţial potenţial ridicat de amenajare a 

unor zone de agrement, pentru petrecerea timpului liber sau amenajari piscicole, ce pot 

deveni reale atracţii turistice. 

De asemenea, Noşlacul dispune de existenţa unor ansambluri şi situri istorice, de 

factură religioasă şi laică, precum bisericile de lemn de la Găbud, Copand şi Noşlac, înscrise 

deja în listele de patrimoniu; precum şi bisericife feudale de piatră de la Noşlac, Copand şi 

Stâna de Mureş, aparţinând cultului reformat. La aceste monumente se mai pot adăuga şi alte 

obiective antropice cu valoare arhitecturală şi istorică, precum conace nobliliare şi alte clădiri 

publice de interes de sec XIX şi începutul sec. XIX, specifice acestei zone. Toate aceste 

resurse se cer a fi valorificate într-un cadru mai larg, prin includerea într-un circuit turistic 

zonal, care să cuprindă obiective naturale şi istorice situate pe valea mijlocie a Mureşului, pe 

traseul Aiud – Luduş. 

 

Resurse ale cadrului natural 

 Lunca Mureşului cu bălţile sale naturale, rămase pe vechile cursuri astăzi fosile;

 Bălţile antropice rezultate în urma excavaţiilor de pe malurile Mureşului, propice 

transformării lor în pescării;

 Cascadele de pe Mureş din dreptul localităţilor Gura Arieşului şi Noşlac, singurele de 

acest gen întâlnite pe râul Mureş.

 Creasta sub formă de cuestă de la Coasta Ciuciului şi dealul Găbudului, care oferă o 

excelentă panoramă asupra văii Mureşului şi a zonei de confluenţă cu Arieşul.

 Cele câteva puncte de belvedere situate pe DJ 107 G;

 

Resurse antropice 

 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli (AB-II-m-B-00210) situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Noşlac, în satul Copand. Datează din sec. XVIII,

în 1856 fiind strămutată în Copand; 

 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli din Găbud (AB-II-a-A- 

00221), situată pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, datează din
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sec. XVIII – XIX; 

 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli (AB-II-m-B-00255), situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Noşlac, datează din 1700 – 1783;

 Biserica reformată din Noslac, (AB-II-m-B-00254), datată din sec. XV, cu intervenţii 

de sec. XIX;

Alături de aceste monumente incluse în listele de patrimoniu pe teritoriul comunei 

mai sunt şi alte obiective istorice, apreciabile prin vechime şi valoare arhitecturală, dintre 

care amintim: 

 Biserica reformată din Copand, având caracteristici constructive şi arhitecturale 
specifice sec. al XV-lea;

 Biserica reformată din Stâna de Mureş, datând din sec. al XVIII-lea:

 Şcoala bisericii reformate din Copand;

 Conacul familiei Löte – Gaşpar din Stâna de Mureş, clădire de sec. XVIII.

 Scoala din Ciuci, datând din sec. al XIX-lea;

 Şcoala românescă din Noşlac, clădire tradiţională din lemn datând din sec. al XIX-lea.

 

3.4.3.2. Infrastructură tehnică 

Măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii turistice 

 Îmbunătăţirea infrastructurii de cazare turistică şi de petrecere a timpului liber

 Promovarea potenţialului turistic al zonei, cu obiectivele sale naturale şi antropice, 

prin înfiinţarea unor noi unităţi de cazare turistică şi agroturistică în localităţile 

Noşlac, Căptălan, Copand, Stâna de Mureş şi Găbud. În prezent pe teritoriul UAT nu 

existe dacât o singură pensiune la Noşlac. Pensiunea "La Moş Pavel" situată în 

localitatea Noşlac, Str. Mica, Nr. 272, este o pensiune de 2 stele, care dispune de 8 

locuri de lazare, distribuite în 4 camere.

 Amenajarea complexă a traseelor turistice.

 Amenajarea locurilor de campare şi popas.

 

Forme de turism practicabile 

Turism pentru odihnă şi recreere are condiţii favorabile de dezvoltare (aer curat, 

linişte, peisaje reconfortante. Dar dezvoltarea acestuia implică o serie de factori printre care: 

 Dezvoltarea bazei de cazare prin creşterea numerică şi calitativă a spaţiilor de cazare 
colectivă (pensiuni, cabane, hoteluri), cât şi individuale (case de vacanţă etc);

 Dezvoltarea bazei de alimentaţie publică şi divertisment în localităţile din zonă;

 Dezvoltarea şi reorganizarea bazei de transport local şi zonal;

 Îmbunătăţirea echipării edilitare a teritoriului: apă curentă, canalizare, energie 
electrică, modernizarea drumurilor comunale.

 Dezvoltarea agroturismului (pensiuni agroturistice familiale), poate restabili legătura 

sufletească a turistului din mediul urban cu lumea satului, cu problemele, tradiţiile şi 

obiceiurile sale;

 Dezvoltarea turismului de sănătate, prin punerea în practică a proiectului privind 
înfiinţarea unui centru de odihnă şi tratament, prin utilizarea apelor clorosodice.

Turismul de tranzit O condiţie necesară pentru un aflux mai mare de potenţiali turişti 

o constituie modernizarea DJ 107 G, o mai agresivă promovare a potenţialului şi capacităţilor 

turistice locale, în vederea includerii lor în într-un traseu turistic care străbate Valea 

Mureşului, sau numai anumite sectoare ale acestuia, precum lege oraşele Aiud cu Luduş şi 

Turda, în scopul valorificării monumentelor istorice de pe acestr traseu. 
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Turism itinerant cu valenţe culturale şi ecumenice: 

Este o formă de turism determinat de valoarea ştiinţifică, cultural-educativă, istorică, 

artistică şi estetică a numeroaselor obiective cultural-istorice ale zonei şi nu numai. 

În acest cadru putem aminti patrimoniul natural, istoric şi cultural amintit anterior, 

alături de portul popular şi sărbătorile tradiţionale care se mai păstrează în zonă. Toate 

acestea sunt obiective posibil de a fi incluse într-un traseu intinerant cu valenţa culturale. 

Vizitarea acestora se poate realiza cu mijloace auto. Dar pentru dezvoltarea acestui tip de 

turism se impune o mai bună promovare prin intermediul mass-media, internet, ghiduri şi 

pliante turistice, pe paginile web ale pensiunilor din zonă etc. 

Turismul pentru pescuit şi vânătoare: Comuna Noşlac dispune de un important fond 

de vânătoare situat în în zonele împădurite şi de păşunat, dar şi în lunca Mureşului, păsările 

de baltă. 

Pescuitul se poate practica şi se practică cu succes în apele Mureşului şi a bolţilor 

naturale şi antropice de pe malurile sale. afluenţilor săi din bazinul superior, în amonte de 

Caraşova, unde domină păstrăvul. 

Cicloturismul şi drumeţia în natură 

Presupune introducerea teritoriului administrativ într-un traseu care să urmărească DJ 

107 G, cu multiplele sale posibilităţi de a petrece câteva ore de relaxare în mijlocul naturii. 

 

3.4.3.3. Măsuri necesare protecţiei şi conservării resurselor turistice 

În vederea menţinerii unui cadru optim de desfăşurare a activităţilor turistice în zonă, 

se impune îmbunătăţirea infrastructuri turistice de pe teritoriul comunei Noşlac, în prezent 

aflată într-o stare incipientă de formare. Concomitent se impune luarea de măsuri pentru 

preîntâmpinare apariţiei, în viitor, a unor situaţii de degradare a patrimoniului turistic existent 

sau adăugat, pe baze noi precum: 

- respectarea riguroasă a prevederilor legii cu privire la protecţia mediului înconjurător. 
- conservarea vegetaţiei forestiere şi arboricole specifică zonelor mlăştinoase existente în 

lungul traseelor turistice şi în jurul localităţilor cu funcţiuni turistice; 

- evitarea construirii de unităţi economice poluante (crescătorii de păsări, ferme zootehnice 

mari, unităţi industriale, etc.) în lungul DJ 107 G sau în apropierea locaţiilor turistice, 

proiectarea atentă a instalaţiilor speciale de combatere a poluării (reţele de canalizare, 

staţii de epurare a apelor uzate); 

- păstrarea esteticii arterelor de circulaţie şi stradale, plantarea cu arbori şi flori a străzilor 

din localităţile comunei, taluzarea sectoarelor de drum care prezintă alunecări, 

interzicerea depozitarii de materiale de construcţii şi utilaje în lungul traseelor turistice, 

îngrijirea faţadelor clădirilor aflate la drum, etc.; 

- continuarea campaniilor de educaţie a populaţiei prin organizaţiile neguvernamentale şi 

prin şcoală pentru respectarea şi protejarea resurselor naturale şi turistice; 

- revitalizarea şi continuarea vechilor tradiţii etnofolclorice din zonă. 

 
3.4.4. Modul de folosinţă a rezervelor de teren 

Deoarece resursele de teren pe care le deţine primăria sunt de cele mai multe ori sub 

necesităţi şi inegal distribuite, utilizarea acetora se va face în funcţie de necesităţile imediate 

şi de perspectivă a comunităţii. 

Astfel în intravilanele localităţii sau în imediata apropiere a acestora, uztilizarea 

terenurilor se va facă în primul rând în scopul asigurării/dezvoltării infrastructurii edilitare, a 

unor servicii, putând fi concesionate sau vândute şi în scopul desfăşurării unor activităţi cu 

caracter economic. 
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Suprafeţele împădurite vor fi exploatate în regim silvic, pentru asigurarea unor 

necesităţi economice imediate sau de perspectivă pentru comunitate (lemn de foc sau de 

construcţie, păşunat etc). Terenurile din lunca Mureşului inadecvate agriculturii vor putea fi 

utilizate pentru exploatarea unor agregate minerale cu obligaţia investitorului de a amenaja pe 

locul fostelor exploataţii, amenajamente piscicole, turistice şi de petrecere a timpului liber. 

Suprafeţele de teren acoperit de păşuni sau fâneţe, pot fi concesionate unor fermieri locali sau 

asociaţiilor crescătorilor de animale locali, pentru desfăşurarea unor activităţi economice, 

care să aducă venituri la bugetul local şi să utilizeze forţă de muncă autohtonă. De asemenea, 

în cazul neutilizării de către populaţia locală, aceste păşuni/fâneţe pot fi concesionate în 

anumite condiţii unor investitori privaţi din afara UAT pentru creşterea animalelor. 

Totodată aceste terenuri pot fi utilizate pentru proiecte locale de investiţii în domeniul 

turismului, a dezvoltării infrastructurii pentru activităţi de tip industrial sau servicii. 

 

3.4.5. Asigurarea cu utilităţi 

Principalele categorii de utilităţi publice necesare dezvoltării economice, turistice şi sociale, 

pe care Administraţia locală are datoria să le asigure sunt: 

- Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă în toate localităţile 

comunei şi branşarea consumatorilor locali; 

- Extinderea  sistemului  centralizat de canalizare menajeră şi la nivelul localităţilor 

Copand, Găbud şi stâna de Mureş; 

- Extinderea reţelelor edilitare în zonele nou introduse în intravilan; 

- Asigurarea unui menegement corspunzător pentru deşeurile menajere, selectarea, 

colectarea şi transportul acestora; 

- Asigurarea serviciilor comerciale şi de alimentaţie publică; 

- Asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi transport etc. 

- Amplasarea containerelor pentru deşeuri menajere în spaţiile amenajate pentru picknic şi 

al altor spaţii cu aceiaşi destinaţie se va face în locuri accesibile auto, pe platforme 

amenajate special în acest sens. 

 

3.4.6. Locuri de muncă necesar a se crea. 

Situaţia ideală pentru fiecare comuntatea este asigurarea cu locuri de muncă retribuite 

corespunzător pentru toată populaţia aptă de muncă. Desigur acestea nu pot fi create decât în 

sectoare de activitate existente la nivelul comunităţii şi în funcţie de resursele locale şi de 

pregătirea forţei de muncă. Lipsa acestora precum şi neconcordanţa dintre ofertă şi pregătirea 

forţei de muncă duce de cele mai multe ori la emigrarea acesteia spre alte centre. 

La nivelul comunei Noşlac locurile de muncă sunt legate de specificul fiecărei 

activităţi desfăşurate. Marea lor majoritate fiind legate de agricultură şi de creşterea 

animalelor. În acest sector forţa de muncă nu este pregătită în mod special, aici fiind vorba de 

o pregătire tradiţională, de aceia pregătirea este asimilată muncii necalificate. În condiţiile 

dezvoltării unei agriculturi moderne, în cadrul unor ferme de producţie, se impune utilizarea 

unei forţe de muncă specializate, precum ingineri/tehnicieni agronomi, medici/tehnicieni 

veterinari, lucrători pe diferite tipuri de utilaje agricole, îngrijitori de animale, mulgători etc. 

Crearea acestor locuri de muncă presupune existenţa unor investiţii în domeniu şi pregătirea 

viitoarei forţe de muncă necesare. 

Ţinând seama de potenţialul pomicol al zonei, de tradiţiile existente şi de creşterea 

interesului pentru consumul unor produse câr mai naturale, pe teritoriul UAT se pot 

intreprinde măsuri pentru realizarea unei unităţi de producţie, destinată preparării, producerii 

şi conservării fructelor. Investiţii în acest domeniu ar asigura un număr variabil de locuri de 
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muncă, mai multe în perioada de recoltare, pregătire, oferind totodată un debuşeu pentru 

valorificare producţiei de fructe din zonă. 

În domeniul industrial şi al serviciilor cu caracter productiv este necesară existenţa 

unei forţe de muncă mai specializate, care să fi trecut cel puţin printr-o şcoală profesională 

sau una echivalentă, pentru meseriile de bază. Posturile de coordonare şi tehnice necesitând o 

pregătire tehnică medie şi superioară. De regulă investitorul dacă nu are forţa de muncă 

necesară şi-o asigură prin cursuri de pregătire de scurtă durată sau la locul de muncă. 

Dezvoltarea unor activităţi cu caracter industrial, axate pe pe producţia de energie 

electrică (eoliană sau hidro) necesită o forţă demuncă cu o pregătire specială, cu nivel tehnic 

mediu şi superior, în pregătirea căreia trebuie implicată, alături de investitor şi administraţia 

locală. 

În unele domenii sunt necesare pregătiri specializate cum sunt şoferii în transporturi 

sau personalul din cadrul unităţilor comerciale şi unele servicii, inclusiv turistice.  În 

condiţiile în care şi turismul devine o opţiune în dezvoltarea comunităţii, se impune găsirea 

unor forme specifice pentru pregătirea personalului pentru funcţii din cele mai diverse: 

bucătari, ospătari, recepţioneri, agenţi de turism, barmani, camerist/îngrijitor etc. În acest 

context administraţia şi comunitatea locală împreună cu Inspectoratul Şcolar Alba pot lua 

măsuri pentru asigurarea pregătirii necesarului de forţă de muncă din aceste domenii, prin 

cursuri speciale în cadrul unor unităţii de învăţământ specializate. 

Pentru domenii precum administraţia locală, învăţământ, servicii financiare şi 

economice, menegement etc se impune existenţa unei pregătiri superioare, efectuată în centre 

universitare. Chiar dacă comunitatea nu dispune de personal specializat în domeniu poate 

atrage forţă de muncă din exterior, prin oferte asiguratorii şi condiţii de muncă stimulative. 
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 3.5. EVOLUTIA POPULAŢIEI  

3.5.1. Populaţia între cele două recensăminte 

Analiza evoluţiei populației are în vedere structura, mişcarea naturală şi migratorie a 

populaţiei. Pornind de la cele trei componente care modifică în timp numărul şi structura 

populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie va fi realizată proiecţia populaţiei comunei 

Noşlac pe termen mediu şi lung. 

Descrierea evoluţiei populaţiei comunei Noşlac s-a realizat folosind datele furnizate 

de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 şi 2011 şi de Baza de date Tempo - online – 

INS. 

Analizând datele de la recensăminte, constatăm că populaţia comunei Noşlac a avut o 

evoluţie descendentă din anul 1993. În anul 2011 erau cu 21% mai puţini locuitori decât în 

anul reper 1990. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: Tempo online şi Recensămintele Populaţiei şi Locuinţelor 2002 şi 2011 

 

3.5.2. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii 

Evoluția populației este determinată de două tipuri de mișcări ale populației: mișcarea 

naturală și mișcarea migratorie. Cele două fenomene care influențează mişcarea naturală sunt: 

natalitatea şi mortalitatea. 

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul 

de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic). 

În anul 2011, conform datelor furnizate de Fişa localităţii, în comuna Noşlac rata 

natalităţii avea valoarea de 11,9‰ fiind mai mare decât cea înregistrată la nivelul mediului 

rural din judeţul Alba (8,5‰). 

 

2.5.2.1. Intrări şi ieşiri în efectivul populaţiei comunei Noşlac 

Reducerea demografică se poate explica prin sporul natural constant negativ (mai 

multe persoane decedate decât născuţi vii) în perioada analizată şi sporul migrator în general 

negativ care a cunoscut câteva valori pozitive. 
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Evoluţia ratelor natalităţii şi mortalităţii populaţiei comunei Noşlac 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

 

2.5.2.2. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii 

În perioada analizată s-a menţinut o rată a mortalităţii mai mare decât cea a natalităţii, 

ceea ce arată existenţa unei populaţii îmbătrânite cu o rată scăzută a fertilităţii. 

Măsurile de liberalizare a avortului luate la sfârşitul anului 1989 au determinat 

schimbarea comportamentului demografic şi raţionalizarea numărului de naşteri. Rata 

natalităţii a scăzut de la valoarea maximă de 14,8 născuţi vii/1000 locuitori în 2005 la 

valoarea minimă de 3,9 în 2011. Media ratei natalităţii în perioada 2000-2011 a fost de 8,9 

născuţi vii/1000 locuitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

Rata mortalităţii se menţine la valori ridicate, influenţată fiind de efectivele în creştere 

ale grupei de vârstă peste 50 ani. 

 
2.5.2.3. Mişcarea naturală a populaţiei 

Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al 

decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei. 

Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural, negativ pentru perioada 

analizată, 1990-2011. Situaţia demografică din celelalte ţări europene arată că şansele de 

revigorare demografică prin creşterea numărului de naşteri sunt foarte scăzute, tendinţa fiind 

de reducere continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă. Sporul natural 

va scădea în continuare prin efectivele mari de populaţie cu vârsta peste 65 ani: numărul 

deceselor va creşte iar cel al născuţilor vii va scădea sau se va menţine la acelaşi nivel. 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba 

3.5.3.Sporul natural 

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, 

ci şi de mişcarea migratorie. Migraţia internă, la nivel zonal, chiar dacă nu influenţează 

volumul total al populaţiei, provoacă importante mutaţii în structurile după vârstă şi sex ale 

populaţiei, în primul rând pe cele două medii sociale: urban şi rural şi, apoi, în profil 

teritorial-administrativ. În ultima perioadă mișcarea migratorie este puternic influențată de 

migrația externă. 

Discrepanţele înregistrate între datele din Fişa localităţii şi cele de recensământ în 

ceea ce priveşte volumul populaţiei, se datorează în mare parte acestui fenomen demografic, 

care este foarte dificil de monitorizat în condiţiile actuale ale comportamentului migrator al 

populaţiei. Din acest motiv şi ultimele date referitoare la migraţie sunt la nivelul anului 2010 

şi nu cuprind informaţii despre migraţia temporară pentru lucru în străinatate. 

Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la 

nivelul zonei studiate, iar datele care reflectă acest fenomen demografic în comuna Noşlac 

sunt prezentate în tabelul de mai jos. Se poate observa că valorile sunt negative, ceea ce 

indică o scădere a populației în perioada ultimilor ani. 

 

Anul 

 

Persoane 
 
Sold 

migrator 

La 100 de 

locuitori 

stabilite plecate Spor migrator 

2004 33 43 -10 -0,51 

2009 24 34 -10 -0,54 

Sursa: INS, Fişa localităţii 2005 – 2009 

Analizând concomitent tendințele mişcării naturale şi cele ale mișcării migratorii se 

poate constata că migrația  este  mult  mai  accentuată  și  este  determinantă  pentru trendul 

sporului anual. 

 
2.5.4. Sporul migraţiei 

Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul 

migraţiei relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului urban-rural –numit şi de 

întoarcere sau rural-urban. Fluxul migraţiei rural–urban şi-a încetinit ritmul datorită 

proceselor de restructurare declanşate după 1990. Migraţia este un fenomen demografic 

sensibil la evoluţiile din domeniul economic, fiind un barometru al oportunităţilor sau lipsei 

acestora de pe piaţa muncii. 
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3.5.5. Prognoza populatiei 

2.5.5.1. Factorii care influențează evoluția populației se grupează în trei categorii 

principale: 

 elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei funcţie de 

evoluţia contingentului fertil și evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de numărul 

populaţiei vârstnice şi evoluţia probabilă a mortalităţii, de comportamentul specific al 

femeilor faţă de natalitate, de numărul de copii dorit etc.;

 posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă 

existente şi posibil de creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi acestea;

 gradul de atractivitate al localităţii - consecinţă directă a numărului şi calităţii 

dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a localităţii.

Intre anii de recensământ 2002 şi 2011, populaţia comunei Noşlac s-a diminuat cu 

18,4%, cu o medie de aproximativ 47 persoane anual. Aceasta scădere de populaţie s-a 

datorat sporului natural negativ (numărul deceselor il depaşeşte pe cel al naşterilor) în 

condiţiile unui spor migrator preponderent negativ. 

 

2.5.5.2. Modelul de creştere tendenţială 

Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Noşlac s-a analizat evoluţia populaţiei 

în perioada precedentă şi evoluţia probabilă a mişcării naturale şi migratorii. Sporul natural şi 

migratoriu s-au considerat constante pentru perioada previzionată. 

Prin metoda sporului natural s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în 

ultimii 5 ani, respectiv intervalul 2008-2013, 27 locuitori/an. Presupunând constant ritmul 

reducerii populaţiei, aceasta va scădea în 2025 cu 331 locuitori, ajungând la un efectiv de 

1392 locuitori în anul 
2025. 

Prognoza 

populaţiei, folosind 

modelul creşterii 

tendenţiale prin luarea 

în considerare a 

sporului mediu anual 

total (spor natural şi 
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba şi calcule proprii 

 

Prognoza arată o scădere importantă a populaţiei pentru perioada următoare. Metoda 

sporului mediu anual se bazează pe analiza evoluţiei populaţiei în perioada precedentă care 

relevă o diminuare demografică în progresie aritmetică, considerând sporul natural constant 

pentru întreaga perioadă. 

 

2.5.5.3. Modelul de creştere biologică 

O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creştere 

biologică, luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în această variantă că 

populaţia comunei Noşlac va fi influenţată doar de sporul natural, rezultă o reducere 

demografică cu 26 locuitori/an, calculat pentru intervalul 2009-2013. Considerând că sporul 

natural se va menţine constant în viitorii 12 ani, populaţia va cunoaşte o reducere 

demografică cu 300 locuitori în anul 2025 faţă de anul 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba şi calcule proprii 

Propunem luarea în considerare a celei de a II-a prognoză care arată o scădere mai 

lentă a populaţiei comunei Noşlac, diferenţele între cele două variante de prognoză nefiind 

semnificative. 

Prognoza evoluţiei populaţiei şi luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În caz 

contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câţiva ani. De exemplu, scăderea 

în viitor a ponderii populaţiei şcolare va necesita o reorganizare a distribuţiei unităţilor de 

învăţământ în teritoriu. Exemplul şcolilor poate fi extins şi asupra multor altor amenajări: 

centre de sănătate, biblioteci, staţii de alimentare cu apă, instalaţii de epurare şi asupra multor 

obiective de investiţii. 

La nivelul tuturor localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi 

singura grupă care va creşte în următorii ani. Acest grup de vârstă va avea nevoi ridicate în 

ceea ce priveşte serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe 

de o parte, dar şi de asigurarea cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai 

află în procesul muncii însă au cerinţe privitoare la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere 

a timpului liber. 
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3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI  

3.6.1. Modernizarea sau completarea arterelor de circulaţie majoră şi a 

sistemului de transport în comun, în  raport  cu  necesităţile  funcţionale  ale  

localităţilor 

Principala arterele circulaţie majoră pe teritoriul comunei este - DJ 107G: care leagă 

oraşul Ocna Mureş (jud. Alba) cu oraşul Luduş (jud. Mureş), drum care străbate 4 din cele 5 

localităţi din componenţa comunei. Drumul, cu o lungime de iniţială de 16,775 km pe 

teritoriul jud. Alba, din care 15,251 km pe teritoriul comunei, prin Hotărârea nr. 9 a 

Consiliului Judeţean Alba din 29 aug. 2013 şi-a modificat traseul iniţial, inclusiv lungimea, 

ajungând la 19,49 km, prin schimbarea şi includerea DC 248 în traseul său. 

Drumul judeţean DJ 107 G este modernizat pe toată lungimea sa, aflându-se în 

prezent într-o situaţie bună din punct de vedere tehnic, mai puţin 3,900 km, reprezentând 

schimbarea de traseu amintită. Acest drum asigură legătura prin intermediul DJ 107 D, 

sectorul Ocna Mureş – Unirea, cu DN 1, aflat la cca. 11, 5 km faţă de centrul de comună, pe 

teritoriul localităţii Unirea. 

Prin includerea drumului agricol cunoscut sub numele „Drumul de sub vii” (DC 250) 

în categoria drumutlor comunale s-a realizat o legătură suplimentară între localitatea centru 

de comună şi DJ 107 D, la limita sud-estică a teritoriului ad-tiv, în punctul Şomughi, din 

apropierea satului Vamea Seacă, com. Fărău. 

Un impediment major pentru circulaţia în intravilanul localităţilor îl reprezintă traseul 

sinuos, deseori marcat de curbe la 90 de grade, dar şi de lăţimea insuficientă a căii de rulare 

pe unele sectoare. În acest caz soluţiile de dezvoltare urbanistică trebuie să ia în calcul găsirea 

celor mai potrivite trasee stradale, chiar dacă acestea urmează să apară ulterior. 

Apreciem de semenea că adoptarea unor soluţii tehnice prin care rigolele de scurgere  

a apelor pluviale să fie de tipul acoperit, ar permite lărgirea refugiilor şi a spaţiilor de parcare, 

precum şi realizarea unor trotuare şi/sau piste de biciclete care să însoţească carosabilul. 

Atât la nivelul străzilor principale cât şi a celor secundare, unde este posibil să se 

conserve spaţiile verzi dintre calea de rulare şi trotuare/locuinţe, în special vegetaţia 

arboricolă, care poate aduce un plus de proispeţime aerului, limitând efectele factorilor 

poluanţi (gaze de eşapament, praf, zgomot). Unde asemenea perdele de protecţie nu mai 

există, dare xistă posibilitatea completării lor se recomandă plantarea unor specii autohtone 

(gorun, frasin, tei, salcie etc.) mult mai adaptate climei si solului. 

Transportul în comun. 

Amplasamentul geografic al comunei pe unul dintre drumurile secundare cât şi 

distanţa mare faţă de centre urbane importante ale judeţului, a determinat rămânerea acesteia 

în afara princialelor rute ale circulaţiei auto. Acest fapt contribuiue la o relativă izolare a 

satelor comunei şi la creşterea impoernaţei autoturismului propriu, inclusiv la creşterea 

costului utilizării acestuia. Pentru a contrabalansa aceste efecte administraţia locală, a  

încheiat un contrat decomodat de prestări servicii cu S.C. Serviciul public de transport 

persoane Noslac SRL, pentru organizarea şi efectuarea acestui serviciu. Se pare totuşi că 

renabilitatea afacerii este una scăzută, în prezent firma fiind în lichidare judiciară. În aceste 

condiţii se impune găsirea unor noi soluţii pentru reactivarea transportului în comun în zonă 

şi legarea acestor sate la un inel de circulaţie locală care să îl lege de centrele urbane 

mărginaşe. În acest context se impune realizarea unei rute interjudeţene între oraşele Ocna 

Mureş şi Luduş, care să includă şi satele comunei Noşlac. 



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 144 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

 

Prin efortul administraţiei locale s-a realizat în fiecare localitate câte o staţie de 

autobuz, prevăzută cu refugiu şi adăpost pentru călători, dar utilizarea acestora depinde de 

mersul autobuzelor 

Pentru îmbunătăţirea transportului în comun se impune modernizarea DJ 107 G, pe 

sectorul nou introdus în traseu, respectiv DC 248, în condiţiile în care mijloacele de transport 

vor urma acestă rută sau a străzii – Calea Noşlacului di Uioara de Sus pe traseul DJ 107 

Uioara de Sus – limită teritoriu Noşlac, aflată în prezent într-o stare avansată de degradare în 

urma multiplelor lucrări cu caracter edilitar efectuate în zonă (alimentare cu apă, canalizare, 

reţea de gaze naturale etc. Desigur aceste lucrăzi nu pot fi realizate de către primăria Noşlac, 

administrarea lor revenind primăriei ocna Mureş. 

În acela-şi context apreciem că existenţa unui punct de trecere peste Mureş la Stâna de 

Mureş sau Noşlac şi o legătură directă cu catul Gligoreşti (com. Luna, Cluj), ar permite 

realizarea unui inel de circulaţie care să lege satele de pe malul stâng şi cel drept al Mureşului 

cu oraşul Ocna Mureş, utilizând drumurile judeţene: 107 D, 107 F şi 107 G. În acest context, 

si locuitorii satului Găbud ar fi incluşi în acest traseu prin realizarea unei bucle pe sectorul 

Stâna de Mureş - Găbud şi retur. 

Un rol important în cadrul transportului în comun îl are transportul copiilor la şi de la 

şcoală. Deoarece singura şcoală de nivel gimnazial funcţionează num ai la Noşlac, copii, 

puţini ca număr, din celălalte sate ale comunei trebuie aduşi în fiecare dimineaţă la cursuri, 

pentru ca la terminarea orelor să fie duşi acasă. Existenţa în dotarea Şcolii gimnaziale de aici 

al unui microbuz cu această destinaţie face posibilă participarea tuturor elevilor la cursuri. 

 

3.6.2. Îmbunătăţirea penetrabilităţii în localităţi şi a relaţiilor de circulaţie şi 

transport în comun cu localităţile din teritoriul înconjurător; 

Accesibilitatea în cadrul localităţilor comunei Noşlac este condiţionată de morfologia 

terenului şi de prezenţa râului Mureş, care delimitează spre nord-vest teritoriul administrativ. 

Datorită acestor factori satele comunei sunt dependente de principala rută de circulaţie situată 

pe malul stâng al râului, DJ 107 G, fiind foarte slab racordate la reţeaua de transport existentă 

pe malul drept al râului. Această legătură putându-se face doar prin intermediul unui bac, în 

localitatea Stâna de Mureş. Deşi până în perioada modernă, principalul drum de legătură 

dintre împrejurilile Blajului şi chiar vechiul drum al Sibilului spre Turda, trecea pe teritoriul 

actualei comune, pentru a traversa Mureşul la Stâna de Mureş (Cuiciu), astăzi cel mai 

apropiat pod de legătură se găseşte la Ocna Mureş, la cca 8 km de centru de comună şi la 18 

km faţă de Găbud, cea mai depărtată localitate. Astfel că pentru a ajunge în localitatea Lunca 

Mureşului, situată la cca. 3 km în linie dreaptă faşă de Noşlac este necesar un ocol de cca 16 

km prin Ocna Mureş, în timp ce o legătură directă între cele două aşezări ar presupune un pod 

peste Mureş şi un drum cu o lungime de cca. 1 km. 

Menţionăm totuşi existenţa unui punct de trecere cu bacul între satele Stâna de Mureş 

şi satul Grigoreşti, co. Luna din jud. Cluj. Transformarea acestuia într/un punct de legătură 

dintre cele două maluri, ar permite strângerea legăturilor economice şi umane între cele două 

maluri, concomitent cu reducerea distanței dintre satele comunei Noşlac şi centrul urban 

câmpia Turzii. Astăzi distanţa rutieră dintre Găbud şi Câmpia Turzii ele de 42 hm, prin 

Luduş, traversânt prin trei judeţe sau 54 de km prin Ocna Mureş. Distanţa se poate reduce la 

mai puţin de 22 km printr-o legătură directă între Stâna de Mureş (DJ 107 G) şi DJ 107 F, 

prin Gligoreşti. 

Credem că revizuirea legăturilor dintre cele două maluri la Mureşului ar permite 

revitalizarea economică a zonei amintite şi refacerea unor vechi drumuri comerciale locale 

validate de evoluţia istorică. 



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 145 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

 

Totodată reabilitarea într-o primă fază şi modernizarea drumului de legătură dintre DJ 

107 G (Găbud) şi localitatea Geja (DJ 107 G), pe actualul traseu al DC 249, ar scurta 

semnificativ legătura dintre satele comunei cu oraşul Luduş (jud. Mureş), reducându-l cu 

peste 16 km. 

De asemenea, modernizarea DC 250 pe sectorul Noşlac (DJ 107 G) – Sumughi (DJ 

107 D), ar revaloriza o veche arteră de circulaţie zonală, scurtând legătura dintre comuna 

Noşlac şi Fărău. 

 

3.6.3. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje 

În condiţiile creşteri traficului auto şi a numărului de autovehicole aflate în 

proprietatea populaţiei, pe măsura creşterii interesului turistic şi economic pentru zonă, tot 

mai multe opriri şi staţionări se vor înregistra în zonă. Infrastructura stradală existentă, cu o 

trama stradală deseori neadecvată, necesită stabilirea unor locuri şi zone propice de parcare şi 

staţionare. Dar cum aceste zone sunt în general înierbate, în perioadele umede vegetaţia este 

distrusă. Din aceste considerente, mai ales în zonele centrale ale satelor componente, în 

preajma centrului administrativ, a spaţiilor comerciale a şcolilor şi a instituţiilor se impune 

amenajarea unor spaţii de parcare. În acest context se inscrie şi cele două proiecte de 

modernizare a centrului civic din Noşlac, proiectee aflat în diferite faze de implementare. 

Totodată în zonele de interes turistic, cum sunt malurile Mureşului, punctele de 

belvedere şi monumentele istorice sunt necesare ameanajarea unor puncte de 

oprire/staţionare, pe DJ 107 G sau străzile mărginaşe, unde turistul să poată opri, pentru a 

admira peisajul, a servi masa sau pentru a-şi cumpăra un suvenir. O situaţie specială se 

înregistrează în zilele de hram şi la marile sărbători ale fiecărei localităţi când afluxul de 

credincioşi şi autoturisme este foarte mare, îngreunând circulaţia. Spaţii de parcare şi refugii 

sunt necesare mai ales în punctele de belvedere de pe DC 249 şi DJ 107 G, în locurile cele 

mai potrivite pentru a opri şi a admira peisajul. 

Toate aceste parcări necesită şi dotările minimale pentru protecţia mediului, repectiv 

coşuri de gunoi şi eventual WC ecologic. 

 

3.6.4. Rezolvarea aspectelor conflictuale 

- La nivelul localităţilor comunei Noşlac problemele conflictuale sunt legate mai ales 

de traseul DJ 107 G prin localităţi, datorită elementelor geometrice specifice ale drumului, 

care în intravilan trebuie să străbată un traseu stradal inadecvat ca linearitate şi sinuozităţii şi 

a accesul în localitate. În acest context credem necesară regândirea acestuia într-un viitor 

previzibil pe un traseu cu mai puţine curbe mai mari de 50
0.
 

 De asemenea necesitatea unui nou pod peste râul Mureş, amplasat în zon a 

localităţilor Stâna de Mureş sau Copand, care să facă legătura cu localităţile de pe malul drept 

al râului, ar putea avea un important impact economic şi o strângere a legăturilor umane şi 

sociale între localităţi, contribuind inclusiv la o mai bună organizare a transportului auto de 

călători.

 De asemenea, în condiţiile creşterii continue a valorilor de trafic, zonele centrale 

ale localităţilor necesită refacerea marcajelor şi dacă va fi nevoie o semnaforizare în zona 

centrală şi în preajma şcolilor

- Totodată, utilizarea ca mijloc de transport individual a bicicletelor în condiţii 

nefavorabile pot duce la accidente, fapt ce necesită stabilirea traseului şi realizarea unor piste 

pentru biciclişti, atât în preajma DJ 107 G cât şi pentru accesul la locuri de campare, malul 

Mureşului, cascade etc. 
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONE FUNCTIONALE. BILANT 

TERITORIAL 
 

NOSLAC 
SITUATIA 

EXISTENTĂ 

 SITUAȚIA 

PROPUSĂ 

TOTAL INTRAVILAN 

EXISTENT 

 

155,8035 
 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 
 

199,4309 

  Suprafața extindere intravilan 43,6274 

Zonă de instituții și servicii publice 

de interes general 

 
0,1618 

Zonă de instituții și servicii publice de 

interes general 

 
0,1618 

Zonă cultură și educație 0,7235 Zonă cultură și educație 0,7235 

Zona culte 1,1451 Zona culte 1,1451 

Zonă dotări de sănătate 0,1093 Zonă dotări de sănătate 0,1093 

Zonă de comerț și servicii 0,2570 Zonă de comerț și servicii 0,2570 

Zonă sport-agrement 0,1795 Zonă sport-agrement 0,1795 

Gospodărire comunală - Cimitire 2,1083 Gospodărire comunală - Cimitire 2,1083 

Gospodărire comunală - 

Infrastructură edilitară 

 
0,3182 

Gospodărire comunală - Infrastructură 

edilitară 

 
0,3182 

Căi de comunicație rutieră 13,3619 Căi de comunicație rutieră 13,3619 

Zonă de locuire individuală rurală 27,2751 Restructurare zonă de locuire 68,8535 

Zona unităților de 

producție, servicii, 

agrozootehnie 

 
6,7536 

  

Terenuri pentru grădinărit 91,5494   

Zone verzi adiacente apelor 0,6520   

Zone cu vegetație spontană 6,6929   

Teren viran 1,9063   

TERENURI INTRODUSE IN 

INTRAVILAN PRIN PUZ 

ANTERIOR 

 TERENURI INTRODUSE IN 

INTRAVILAN PRIN PUZ 

ANTERIOR PUG 

 

Zonă de activităţi productive şi 

servicii - zonă mixtă – industrie, 

depozite, servicii 

 

 
1,3061 

Zonă de activităţi productive şi servicii 

- zonă mixtă – industrie, depozite, 

servicii 

 

 
1,3061 

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE  

  Restructurare terenuri intravilan - 

transformare în zonă mixtă 

 
22,0681 

  Restructurare zonă agrozootehnică - 

Transformare în zonă mixtă – industrie, 

depozite, servicii 

 

 
9,0475 

  Restructurare terenuri agricole și de 

grădinărit - transformare în zone de 

locuințe 

 

 
13,9831 

  Restructurare teren agricol - 

transformare în zonă de activităţi 

productive şi servicii - Zona unităţi 
agricole, ferme 

 

 

11,8596 

  Restructurare zone verzi 6,2456 

  Dezvoltare zonă turism, loisir, recreere 42,4639 

  Dezvoltare gospodărire comunală - 

infrastructură edilitară 

 
1,1389 

  Dezvoltare căi de comunicație rutieră 4,1000 
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Densitatea actuală a localităţii permite încă dezvoltarea ei prin densificarea 

intravilanului existent, de aceea, Planul Urbanistic General a urmărit valorificarea teritoriului 

intravilan, în special pentru funcțiunea de locuire, în detrimentul extinderilor de intravilan 

pentru acceași funcțiune. Motivul pentru care s-a optat pentru această variantă de dezvoltare 

este gestionarea eficienta și sustenabila a resurselor comunei. Cu toate acestea au fost propuse 

și unele zone de extinderi de intravilan pentru funțiunile de recreere și turism. 

Acestea sunt în general dispuse de-a lungul văii Mureșului și permit dezvoltarea de 

dotări turistice, de recreere, sport, loisir, agrement care sunt propice pentru această zonă 

adiacentă râului Mureș. 

În rest, majoritatea reglementărilor se referă la terenuri care sunt cuprinse în 

intravilanul existent. Astfel, terenurile agricole dispuse la vestul localității au fost reglementate  

pentru  a  putea   găzdui   funcțiuni   de   producție   și   servicii   cu caracter agrozootehnic. 

De-a lungul DJ 107G se propune restructurarea zonei de locuit și transformarea ei 

într-o zonă mixtă care să permită dezvoltarea de funcțiuni din domeniul serviciilor, 

comerțului, mică producție nepoluantă etc. 

Fostele zone cu profil agrozootehnic din apropierea centrului localității, care în 

prezent sunt dezafectate, se propune a fi reglementate ca noi zone de producție și servicii, 

pentru a elimina incompatibilitatea funcțională dintre zona din centrul localității și fosta zonă 

agrozootehnică. 

În ceea ce privește locuirea, nu se fac extinderi de intravilan pentru această funcțiune, ci 

se propune densificarea locuirii în limita existentă de intravilan, prin ocuparea terenurilor 

agricole, virane sau folosite pentru grădinărit. 

În nord-estul localității, adiacent brațului mort al râului Mureș, terenurile virane se 

propune a fi transformate în zone verzi amenajate cu acces public și cu funcțiuni de recreere, 

loisir sau sport. De asemenea, terenurile virane în proprietatea primăriei care sunt adiacente 

circulațiilor se propune a fi transformate în zone verzi amenajate minimal. 

S-au delimitat prin PUG limitele zonelor de protecție a monumentelor istorice și 

siturilor arehologice clasate în Lista Monumentelor Istorice din 2010, și de asemenea și 

zonele de protecție sanitară din jurul cimitirelor. 
 

 
 

CĂPTĂLAN 
SITUATIA 

EXISTENTĂ 

 SITUAȚIA 

PROPUSĂ 

TOTAL INTRAVILAN 

EXISTENT 

 

117,4285 
 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 
 

123,6303 

  Suprafața extindere intravilan 6,2018 

Zonă cultură și educație 0,1861 Zonă cultură și educație 0,1861 

Zona culte 0,5662 Zona culte 0,5662 

Zonă de comerț și servicii 0,0391 Zonă de comerț și servicii 0,0391 

Gospodărire comunală - Cimitire 0,7167 Gospodărire comunală - Cimitire 0,7167 

Căi de comunicație rutieră 10,1791 Căi de comunicație rutieră 10,1791 

Zonă de locuire individuală rurală 18,0981 Restructurare zonă de locuire 50,4490 

Terenuri pentru grădinărit 63,3379   

Zone verzi adiacente apelor 1,0036   

Zone cu vegetație spontană 2,0306   

Teren viran 2,6952   
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TERENURI INTRODUSE IN 

INTRAVILAN PRIN PUZ 

ANTERIOR PUG 

 TERENURI INTRODUSE IN 

INTRAVILAN PRIN PUZ 

ANTERIOR PUG 

 

Zonă exploatare și prelucrare 

resurse naturale 

 
14,2189 

Zonă exploatare și prelucrare resurse 

naturale 

 
14,2189 

Zona unităților de producție, 

servicii, agrozootehnie 

 
4,3570 

Zona unităților de producție, servicii, 

agrozootehnie 

 
4,3570 

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE  

  Restructurare terenuri intravilan - 

transformare în zonă mixtă 

 
12,8667 

  Restructurare terenuri agricole și de 

grădinărit - transformare în zone de 

locuințe 

 

 
18,4869 

  Restructurare zone verzi 2,8701 

  Dezvoltare zonă de turism, loisir, 
recreere 

 

5,8619 

  Dezvoltare zonă pentru locuire 0,3326 

  Dezvoltare căi de comunicație rutieră 2,5000 
 

Propunerile de extindere pentru această localitate sunt foarte restrânse. 

Astfel se prevăd extinderi pentru realizarea unei zone cu funcțiune predominant 

turistică la nord-est de localitate, în apropierea DJ 107G. 

Extinderi de o mai mare anvergură au fost realizate în Căptălan prin trei PUZ-uri 

realizate anterior PUG-ului de față, amplasate adiacent brațului mort al Mureșului, dintre care două 

au funcțiunea de amenajări piscicole cu dezvoltare turistică ulterioară, iar unul a propus o zonă 

cu profil agroindustrial. 

Zonele de locuire nu cunosc extinderi, ci se reglementează densificarea funcțiunii de 

locuire în interiorul intravilanului existent, pentru a descuraja extinderea pe terenuri agricole 

ce reprezintă o resursă importantă pentru localitate. 

De-a lungul DJ 107G se propune și în această localitate o zonă cu caracter mixt, unde 

să se permită, pe lângă locuire, dezvoltarea de funcțiuni comerciale, de servicii sau mică 

producție nepoluantă. 

În ceea ce priveşte spaţiile verzi şi de agrement, noul PUG propune restructurarea 

malurilor râului Căptălan și transformarea lor în zone verzi amenajate și de agrement. În sud- 

estul localității se propune restructurarea unui teren viran și transformarea lui în spațiu verde 

amenajat destinat recreerii și pentrecerii timpului liber. 
 

 

 
COPAND 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

 SITUAȚIA 

PROPUSĂ 

TOTAL INTRAVILAN 

EXISTENT 

 

39,4027 
 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 
 

41,8695 

  Suprafața extindere intravilan 2,4668 

Zonă cultură și educație 0,4417 Zonă cultură și educație 0,4417 

Zona culte 1,0971 Zona culte 1,0971 

Gospodărire comunală - Cimitire 0,2161 Gospodărire comunală - Cimitire 0,2161 

Căi de comunicație rutieră 4,1274 Căi de comunicație rutieră 4,1274 

Zonă de locuire individuală rurală 8,7535 Restructurare zonă de locuire 17,7817 

Zona unităților de 

producție, servicii, 

agrozootehnie 

 
0,4636 
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Terenuri pentru grădinărit 22,5366   

Zone cu vegetație spontană 1,6311   

Teren viran 0,1329   

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE  

  Restructurare terenuri intravilan - 

transformare în zonă mixtă 

 
5,0113 

  Restructurare terenuri agricole și de 

grădinărit - transformare în zone de 

locuințe 

 

 
9,9888 

  Restructurare funcțiuni cu profil 
agrozootehnic - transformare în zonă 

mixtă 

 
 

0,4636 

  Dezvoltare zonă de activităţi productive 

şi servicii - zonă mixtă – industrie, 
depozite, servicii 

 

 
2,3448 

  Dezvoltare zonă pentru locuire 0,1470 

  Dezvoltare căi de comunicație rutieră 0,2500 
 

Intravilanul localității Copand cunoaște o singură extindere, la vest, unde se propune 

dezvoltarea unei zone mixte de mică producție, depozitare, servicii conexe. 

Adiacent acestei extinderi, pe suprafața intravilanului existent, se propune 

restructurarea zonei de locuire și transformarea acesteia într-o zonă mixtă care permite 

dezvoltarea unei varietăți funcționale mai mari. De asemenea s-a  definit  o  astfel  de zonă 

mixtă și în apropierea centrului localității. 

Pentru locuire, reglementările au aplicat același principiu de densificare a acesteia în 

interiorul intravilanului existent. 
 

 

 
STÂNA DE MURES 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

 SITUAȚIA 

PROPUSĂ 

TOTAL INTRAVILAN 

EXISTENT 

 
42,8167 

 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 

 
44,7254 

  Suprafața extindere intravilan 1,9087 

Zonă cultură și educație 1,0944 Zonă cultură și educație 1,0944 

Zonă de comerț și servicii 0,1596 Zonă de comerț și servicii 0,1596 

Zona culte 0,7147 Zona culte 0,7147 

Zonă sport-agrement 0,8047 Zonă sport-agrement 0,8047 

Gospodărire comunală - Cimitire 1,5451 Gospodărire comunală - Cimitire 1,5451 

 

Zone verzi adiacente apelor 
 

1,0891 
Restructurare zone verzi adiacente 
apelor 

 

1,0891 

Căi de comunicație rutieră 5,0592 Căi de comunicație rutieră 5,0592 

Zonă de locuire individuală rurală 9,3062 Restructurare zonă de locuire 17,8389 

Zona unităților de 

producție, servicii, 

agrozootehnie 

 
0,4452 

  

Terenuri pentru grădinărit 22,5818   

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE  

  Restructurare terenuri intravilan - 

transformare în zonă mixtă 

 
2,1806 

  Restructurare terenuri agricole și de 

grădinărit - transformare în zone de 

locuințe 

 

 
9,2518 
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  Restructurare zonă agrozootehnică - 

Transformare în zonă mixtă – industrie, 
depozite, servicii 

 

 
0,4452 

  Restructurare terenuri intravilan - 

transformare în zonă de locuire și 
turism 

 
 

2,4096 

  Dezvoltare zonă mixtă 1,2894 

  Dezvoltare zonă verde 0,6531 

  Dezvoltare căi de comunicație rutieră 0,1900 

 
 

Localitatea Stâna de Mureș îți păstrează în mare parte limita de intravilan cu excepția unei 

extinderi pentru o zonă mixtă și a unei extinderi adiacente malului Mureșului, unde se propune 

realizarea unei zone verzi. 

Restructurarea intravilanului prevede transformarea zonei de locuire de la intrarea în 

localitate dinspre Copand într-o zonă mixtă. De asemenea, se propune dezvoltarea unei zone 

de locuire cu funcțiuni turistice la ieșirea spre Găbud, adiacent râului Mureș. 

Densitatea actuală a locuirii în această localitate permite realizarea de noi locuințe în 

interiorul limitei existente de intravilan, de aceea nu s-a propus nici o extindere a 

intravilanului pentru funcțiunea de locuire. 

De-a lungul Malului Mureșului, s-a propus o fâșie de spațiu verde amenajat. 

 

 
VALEA CIUCIULUI 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

 SITUAȚIA 

PROPUSĂ 

TOTAL INTRAVILAN 

EXISTENT 

 

23,4931 
 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 
 

25,3490 

  Suprafața extindere intravilan 1,8559 

Zonă de locuire individuală rurală 1,8095   

Terenuri pentru grădinărit 13,9393   

Livezi 1,3496   

Zone verzi adiacente apelor 3,0046   

Teren viran 1,8847   

Căi de comunicație rutieră 1,5123 Căi de comunicație rutieră 1,5123 

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE  

  Restructurare terenuri intravilan - 

transformare în zonă de locuire și 
turism 

 
 

17,4768 

  Dezvoltare zonă de turism, loisir, 
recreere 

 

1,0001 

  Restructurare zonă verde adiacentă 
apelor 

 

4,4396 

  Dezvoltare căi de comunicație rutieră 0,9203 

 

Valea Ciuciului cunoaște o singură extindere în partea de sud-vest a localității, de-a lungul 

văii Ciuciului, unde se propun funcțiuni de turism, loisir și recreere. 

În rest, întreaga localitate se dorește a deveni o zonă unde se permite realizarea de 

funcțiuni de locuire, turism, sport-loisir, și recreere. 

În ceea ce priveşte spaţiile verzi şi de agrement, noul PUG propune restructurarea 

malurilor râului ce traversează localitatea și transformarea lor în zone verzi amenajate și de 

agrement. 



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 151 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

 

 

 

 
GĂBUD 

SITUATIA 

EXISTENTĂ 

 SITUAȚIA 

PROPUSĂ 

TOTAL INTRAVILAN 

EXISTENT 

 

57,2095 
 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 
 

86,7129 

  Suprafața extindere intravilan 29,5000 

Zonă cultură și educație 0,2038 Zonă cultură și educație 0,2038 

Zona culte 0,9662 Zona culte 0,9662 

Gospodărire comunală - Cimitire 0,7797 Gospodărire comunală - Cimitire 0,7797 

Căi de comunicație rutieră 6,2476 Căi de comunicație rutieră 6,2476 

 

Zone verzi adiacente apelor 
 

0,4778 
Restructurare zone verzi adiacente 
apelor 

 

0,4778 

Zonă de locuire individuală rurală 14,8911 Restructurare zonă de locuire 33,1543 

Zona unităților de 

producție, servicii, 

agrozootehnie 

 
1,9320 

Restructurare zona unităților de 

producție, servicii, agrozootehnie 

 
1,9320 

Terenuri pentru grădinărit 25,1844   

Livezi 6,1582   

Teren viran 0,3592   

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE  

  Restructurare terenuri intravilan - 

transformare în zonă mixtă 

 
4,6262 

  Restructurare terenuri libere de 

construcții - transformare în zonă de 
locuire 

 
 

5,3478 

  Dezvoltare zonă pentru locuire 1,7775 

  Dezvoltare zonă de turism, loisir, 
recreere 

 

13,3594 

  Dezvoltare unități de 
producție, servicii, 

agrozootehnie 

 
2,2378 

  Dezvoltare zonă de turism ecumenic 11,2135 

  Dezvoltare zonă verde adiacentă apelor 1,5893 

  Dezvoltare căi de comunicație rutieră 2,8000 

 
 

În localitatea Găbud se păstrează în mare parte structura funcțională existentă. 

În centrul localității se conturează o zonă mixtă unde se permite inserarea de funcțiuni 

variate specifice, și de asemenea o zonă verde amenajată. 

O extindere de intravilan se realizează la intrarea dinspre Stâna de Mures, unde se 

propune dezvoltarea unei zone de mică producție nepoluantă cu profil agrozootehnic, 

adiacent zonei agrozootehnice deja existente. Tot la intrarea dinspre Stâna de Mures, de-a 

lungul DJ 107G se propune o zonă mixtă. 

Zonele de locuire nu cunosc extinderi, ci se reglementează densificarea funcțiunii de 

locuire în interiorul intravilanului existent, pentru a descuraja extinderea pe terenuri agricole 

ce reprezintă o resursă importantă pentru localitate. 

În ceea ce priveşte spaţiile verzi şi de agrement, noul PUG propune restructurarea 

malurilor râurilor din intravilan și transformarea lor în zone verzi amenajate și de agrement. 

S-au delimitat prin PUG limitele zonelor de protecție a monumentelor istorice și 

siturilor arehologice clasate în Lista Monumentelor Istorice din 2010, și de asemenea și 

zonele de protecție sanitară din jurul cimitirelor. 
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 3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE  
 

3.8.1. Măsuri antiseismice 

Potrivit Legii 575/2001 PATN, secţiunea V – zone cu risc natural, comuna Noşlac se 

găseşte într-un perimetru cu risc scăzut de producere a cutremurelor, de nivel 6 pe scara  

MSK şi cu o perioadă medie de revenire de cca. 100 de ani. În acest context principala 

măsură care se impune este respectarea documentaţiei de proiectare, pentru toate construcţiile 

nou ridicate. 

 

3.8.2. Măsuri pentru combaterea inundaţiilor 

Riscul de inundaţii se manifestă la nivelul râului Mureş, deoarece cursul Mureşului 

este puternic meandrat în acest sector favorizat şi de confluenţa cu Arieşul. Nivelul jos al 

luncii şi existenţa unor meandre fosile, care devin active la debite mari favorizând inundarea 

întregii lunci. Sub efectele inundaţiilor stă şi partea de jos a satului Noşlac, care a fost 

afectată mereu la debite care depăşesc 1 %, astfel că la inundaţiile din 25 dec. 1998, au fost 

inundate 30 de case şi 50 ha teren. Într-o situaţie asemănătoare se găseşte localitatea Stâna de 

Mureş, care la debite mai mari cu 1 % este afectată de inundaţii. 

Pentru combaterea inundaţiilor la nivelul râului Mureş, principala măsură care se 

impune este realizarea unui dig de protecţie. Prezenţa acestuia ar elimina riscul de inundaţii 

atât la nivelul localităţilor cât şi a terenurilor agricole, dar aplicarea unei asemenea măsuri va 

avea un impact major asupra mediului, influenţând habitatele acvatice locale şi vegetaţia. De 

asemenea o extindere importantă a terenurilor agricole va influenţa de asemenea habitatele 

umede ale zonei. Totodată, la debite mari această zonă inundabilă funcţionează ca un  

veritabil polder reţinând o bună parte din volumul de apă, fapt ce duce la scăderea presiunii 

asupra altor zone din aval. 

Din aceste considerente apreciem că o asemenea măsură presupune studii de impact 

adecvate, eventual îndiguirea unor suprafeţe de teren strict delimitate. De asemenea, ar fi 

indicat limitări în extinderea intravilanului în aceste arii cu risc major. Zona poate fi însă 

utilizată în alte scopuri, inclusiv piscicole şi turistice, desigur cu adoptarea unor măsuri de 

protecţie adevate. 

În schimb nu sunt afectate de inundaţii satele Căptălan, Copand, Găbud şi Valea 

Ciuciului, acestea fiind situate pe terase mai înalte, protejate împotriva acestor fenomene. 

Este de menţionat faptul că văile torenţiale care străbat localitatea nu prezintă riscuri 

de inundaţii, dar se impune eliminarea depozitărilor de resturi menajere şi material lemnos în 

aşlbia acestora, deoarece la ploi torenţiale, antrenarea lor poate duce la blocarea unor 

poduri/podeţe. 

Alte măsuri pentru combaterea fenomenului: 

 Lucrări de decolmatare şi regularizare pe albiile râului Mureş şi a pârâului 

Şumughi;

 Lucrări de îndiguiri şi consolidări de maluri pe râul Mureş;

 Utilizarea perdelelor de protecţie la malurile apei, folosind specii iubitoare de 

umiditate cum ar putea fi salix şi populus pentru a se reduce procesul de erodare al 
acestora;

 Interzicerea folosirii albiilor minore a tuturor văilor din zonă pentru executarea 

unor construcţii, depozitarea de materiale de construcţii, rumeguş sau resturi 

menajere. Trebuie avut în vedere ca în caz de viitură, acestea pot avea un impact 

distructiv asupra habitatului uman din zonă;
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 Acţiuni de curăţare a albiilor văilor, afectate de deversarea resturilor menajere;

 La extinderea lucrărilor agricole în luncă trebuie să se evite afectarea albiilor 

minore şi deteriorările produse digurilor şi zonelor de protecţie, unde acestea sunt;

 Eliminarea excesului de apă de pe terenurile agricole situate la nivelul teraselor şi 

din zona de luncă, prin canale de drenaj. În zonele umede fără importanţă 

economică poate fi utilizat ca măsură plantarea unei vegetaţii forestiere sau 

ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimineexcesul de umiditate.

 Dimensionarea corectă a podurilor ridicate peste cursurile de apă şi a podeţelor, 
pentru evitarea producerii colmatărilor şi a fenomenelor de remuu, cu inundarea 

suprafeţelor din amonte.

 Îndiguiri de maluri cu diguri de sprijin sau gabioane, în zonele afectate.

 
NOTĂ: Se interzice orce tip de costrucţie în zona inundabilă a localităţilor comunei 

până la eliminarea acestui risc. 

 
3.8.3. Măsuri pentru combaterea alunecărilor de teren 

Potrivit legii Legii 575/2001 pe teritoriul administrativ al cadrul comunei Noşlac 

potenţialul de producere a alunecărilor de teren este unul scăut, cu o probabilitate redusă de 

producere, în zona de terase şi unul ridicat, cu o probabilitate mare de producer în zona 

colinară înaltă. Semnificativ în acest sens este versandul sud-vestic al dealului Sumughi, unde 

asemenea alunecări sunt foarte frecvente, unele deja stabilizate, altele recente. La producerea 

acestora contribuie atât factori naturali ( litologici şi geomorfologici) cât şi antropici. 

Pentru combaterea acestor fenomene se impune: 

 Executarea unor ample lucrări de împădurire ca măsură general valabilă, a zonelor 

predispuse acestor fenomene cu specii arboricole având sisteme radiculare pivotante 

ce au rolul de a reţinere apa;

 Fixarea prin înierbare, plantare sau alte lucrări specifice a taluzurilor la drumurile 

comunale ameninţate în unele zone de alunecări locale, superficiale.

 Evitarea supraîncărcării versanţilor cu edificii tehnice şi vetre de construcţii.

 În zonele în care se manifestă tendinţe de instabilitate puternică, se impun lucrări de 

eliminare a excesului de umiditate prin realizarea de drenuri, fie în corpul, fie în 

fruntea de alunecare. Realizarea de drenuri în corpul de alunecare este mai  

costisitoare şi se impune doar atunci când pe acesta s-au amenajat infrastructuri de 

importanţă deosebită, lucrări de infrastructură, clădiri, obiective turistice etc. 

Eliminarea deplină a fenomenului presupune şi alte lucrări precum:

▪ iniţierea unor studii geotehnice şi hidrologice la nivelul zonei pentru o mai 

bună cunoaştere a situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun. 

▪ lucrări ample de protecţie a versantilor afectaţi, 

▪ lucrări de drenaj în adâncime efectuate pe axa pârâului din zona centrală a ariei 

instabile. Pe aliniamentul drenurilor se vor executa puţuri de drenaj cu 

adâncimi de până la zece metri. 

▪ stabilizarea versantului prin coloane de beton şi ziduri de susţinere la baza 

versantului, executate de regulă din beton armat, capabile să preia presiunea 

masei din corpul de alunecare. Grosimea şi înălţimea acestora variază în 

funcţia de masa şi înălţimea frunţii valului de alunecare. 
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NOTĂ: Se impune eliminarea acordării autorizaţiei de construcţie în aceste zone 

pentru orice fel de lucrări care ar putea favoriza acest fenomen (construcţii de drumuri, case 

de vacanţă, alte construcţii stabile etc.). 

 

3.8.4. Măsuri pentru combaterea dislocări de stânci şi a grohotişurilor nefixate: 

Căderile de stânci reprezintă un fenomen relativ rar în zonă, fiind un fenomen prezent 

mai ales în zonele cu versanţi abrupţi, în care structura petrografică răzbate la suprafaţă sub 

forma stâncilor aflate la bunul plac al intemperiilor. Dacă în aceste zone lipseşte vegetaţia 

forestieră, pericolul unor atari fenomene creşte substanţial, datorită creşterii agresivităţii 

factorilor de mediu şi a lipsei obstacolelor în calea acestora. Pe teritoriul comunei fenomenul 

are impactul cel mai semnificativ în lungul cuestei Creasta Ciuciului, mai ales sub efectul 

prezenţei animalelor domestice, care utilizează arealul respectiv ca păşunat (capre şi oi). 

Pentru combaterea fenomenului se impune. 

 Conservarea vegetaţiei forestiere (tufe şi arbuşti), acolo unde există şi împădurirea 

versanţilor unde există pericol major a unor asemenea fenomene.

 Ancoraje pentru fixarea blocurilor mari de stâncă aflate într-un echilibru precar;

 Favorizarea fixării grohotişurilor prin conservarea rugurilor de mur sau al altor plante 

cu largă dispunere la sol.

 

3.8.5. Măsuri pentru combaterea eroziuni de maluri 

Eroziunea de maluri este un fenomen ca re se manifestă în principal la nivelul albiei 

râului Mureş, în zonele cu meandrare mare şi la cascade. În acest caz fenomenul de eroziune 

se manifestă la baza malurilor, favorizând prăbuşirea consolidărilor şi apărărilor de mal 

existente, cu pericol de cădere a arborilor în albia minoră, şi blocarea scurgerii. Acest blocaj 

conduce la supra-înălţarea nivelului de curgere a apei, cu pericol de depăşire a malurilor şi 

inundarea zonelor adiacente râului. 

Ruperea de maluri s-a manifestat cu putere la nivelul satului stâna de Mureş, unde 

aceste pendulări ale albiei a dus la distrugerea unor importante suprafeşe de grădini, 

ameninţănd inclusiv unele gospodării. Dar realizarea unui zid de sprijin în zonă, de tipul 

gabioanelor a stopat fenomenul, limitându-i efectele, în schimb a transformat sectorul 

respectiv de curgere într-un rai pentru pescari, prin creşterea populaţiei piscicole. 

În general, pentru combaterea fenomenului se impune: 

 curăţarea albiilor de resturi vegetale (copaci căzuţi, butuci şi crengi rămase în urma 

unor tăieri neraţionale etc.), 

 lucrări de apărare a malurilor prin îndiguiri, ziduri de sprijin, plantări de arbori 

hidrofili cu rădăcini radiculare puternice (arin, răchită, salcie, plop etc.); 

 regularizări de curs; 

 În cazul unor ravene sau văi de versant mult prea active se poate apela la diguri de 

barare a cursului de apă în vederea diminuării vitezei de curgere; 

 Totodată, în cazul eroziunii de malului se pot realiza perdele forestiere ce urmăresc 

conturul malului. Prezenţa acestora reduce efectul mecanic al valurilor, fortificând 
totodată peisagistic sectoarele de luncă; 

 Plantarea de arbuşti şi subarbuşti la limita organismului de prăbuşire format sau 

incipient care prin greutatea lor să nu provoace prăbuşirea malurilor. 
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ogaşe): 

3.8.6. Măsuri pentru combaterea formelor de eroziune torenţiale (ravene, râpe, 

 

Deşi fenomenul nu cunoaşte o amploare prea mare, se manifestă totuşi pe versanţii 

vestici şi sudici a culmilor Căptălan, Patâr şi Căptălan, de pe cursul inferior al Pârâului 

Şumughi. Pentru combaterea acestor fenomene sunt necesare o serie de lucrări care să 

limiteze dezvoltarea organismului torenţial şi în final să-i diminueze efectele prin fixarea şi 

colmatarea lui cu vegetaţie. 

Se cunoaşte faptul că principalul punct de atac al eroziunii aflat la originea unui 

organism torenţial este în aval de unde se extinde în amonte, antrenând noi suprafeţe de sol 

în procesul de erodare, în urma proceselor de şiroire. 

În lipsa scurgerilor de şiroire, eroziunea încetează. În acest context se impune: 

 realizarea unor garduri dispuse în semicerc în jurul organismelor torenţiale, realizate 

de regulă din pari şi nuiele de salcie, având o înălţime mai mare în sectorul central şi 

mai mic la margini, 

 plantarea în lungul ravenei şi în preajma gardurilor astfel confecţionate a unor arbori 

sau arbuşti, 

 săparea unor şanţuri colectoare în amonte de organismul torenţial care să preia şi să 

disemineze apele care atacă baza acestuia. 

Toate aceste lucrări cu caracter tehnic şi silvic, au drept scop stingerea organismelor 

torenţiale şi împiedecarea formării altora noi. Perdelele forestiere realizate în jurul 

organismelor torenţiale active preiau şi transformă scurgerea prin şiroire în scurgere laminară. 

Pentru a împiedeca activarea acestora de surplusul de apă ce „scapă” prin filtrele formate de 

lucrările antierozionale din amonte, respectiv de perdelele de protecţie din proximitate se 

utilizează o serie de amenajări precum execuţia de garnisaje, palisade, fascinaje, cleionaje, 

praguri şi baraje. 

Un fenomen asemănăror are loc la nivelul drumurilor comunale, vicinale, de acces 

spre zonele înalte. Slaba consolidare şi natura stratului litologic permite spălarea suprafeţei 

carosabile şi tendinţe de formare şi adâncire a unor ogaşe pe locul de călcare a roţilor 

mijloacelor de transport. Pentru a limita acest fenomen sunt indicate întroducerea şi fixarea in 

aceste organisme torenţiale incipiente a unor tulpini de arbuşti puternic ramificaţi care să 

oprească şi să fixeze solul purtat de apă. 
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3.9.1. Gospodărirea apelor 

Lucrări hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul PUG; 
Pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac potenţialul pentru investiţii în domeniul 

gospodăririi apelor este direcţionat spre amenajările cu caracter piscicol a unor bălţi lacuri 

naturale formate pe vechile cursuri ale Mureşului, acum fosile. Este de menţionat în acest 

context amenajările aflate în curs pe bălţile Căptălan şi Noşlac. De asemenea menţionăm 

amenajările piscicole de pe Valea Găbudului, la limita cu jud. Mureş. Totodată, prezenţa unui 

număr mare de excavaţii vechi, situate pe malul Mureşului, care astăzi au devenit bălţi 

antropice impune posibilitatea conversiei lor în amenajări piscicole, inclusiv a unor ştranduri 

în aer liber, destinate atât localnicilor cât şi vizitatorilor. 

Lucrări necesare pentru apărarea contra inundaţiilor, eroziuni de versanţi. 

Lucrări hidrotehnice şi de protecţie a malurilor sunt necesara pe cea mai mare parte a 

malului stâng al Mureşului, pentru a limiita riscul de producere a inundaţiilor şi protejarea 

localităţilor Stăna de Mureş şi Noşlac împotriva inundaţiilor, a ruperilor de malurilor şi 

distrugereii infrastructurii de transport. În acest context şi impune realizarea digului de 

protecţie în lungul râului, cu placări exterioare din piatră sau beton pentru protecţia sa 

împotriva distrugerii la debite mari. Totodată se recomanda ca aceste diguri să fie carosabile 

la partea superioară, pentru a facilita accesul la râu şi în teritoriul economic, digul poate 

deveni totodată un traseu de circulaţie cu bicicleta sau perpedes. 

Combaterea eroziunii unor versanţi şi a proceselor de alunecare a solului în zone 

precum Dealul Viilor şi Şumughi 

Lucrări necesare pentru realizarea unor surse calitative de apă. 

În procesul de gospodărire a resurselor de apă un rol important va trebui să-l joace în 

viitor protejarea izvoarelor şi a forajelor făcute pentru asigurarea necesarului de apă pentru 

alimentarea satelor Copand, Găbud şi Stâna de Mureş, prin excluderea utilizării zonelor sale 

de protecţie ca posibile locuri de depozitare clandestină a gunoaielor si a altor resturi organice 

şi chimice. 

Nu sunt admise amplasarea unor ferme agricole sau ocoale pentru animale domestice 

în apropierea acestor surse de apă. 

 

3.9.2. Alimentare cu apă 

În prezent satele componente ale comunei Noşlac au o situaţie diferită, în cea ce 

priveşte dotările edilitare, respectiv alimentarea cu apă. Pentru satele Noşlac şi Căptălan s-au 

realizat reţele moderne de alimentare cu apă în perioada 2008/2012, prin conectarea la 

reţeaua regională care utilizează sursa Valea Sebeşului, firul 2. Reţeaua de canalizare 

redalizată la nivelul reţelei stradale acoperă practic intreg intravilanul acestor localităţi. În 

prezent este în fază de extindere a reţelei în Valea Căptălanului. 

O situaţie diferită se înregistrează în cazul satelor Căptălan, Stâna de Mureş şi Găbud. 

Aici alimentarea cu apă, relaizată prin colaborarea dintre administraţia locală Noşlac şi SC 

Apa Mare – Alba Iulia s-a realizat prin utilizarea unor surse locale, prin intermediul unor 

foraje de adâncime. 

Îmbunătăţiri şi extinderi ale capacităţilor instalaţiilor de alimentare cu apă (surse de 

apă, staţii de tratare, reţea de distribuţie) potrivit noilor dezvoltări propuse pentru localităţi şi 

teritoriu. 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE. SOLUTII 

PROPUSE 
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Se propune extinderea retelei de distributie existente de apa a com. Noslac si pentru 

Valea Ciuciului cu o conducta cu DN 110 mm pe care se vor prevedea hidranti de incendiu 

exteriori din 100 in 100 m. 

Lucrări prioritare 

 Încheiera lucrărilor de extindere a reţelei de alimentare cu apă în Valea Căptălanului;

 Realizarea lucrărilor de branşare a consumatorilor casnici şi industriali din localităţile 
Noşlac şi Căptălan.

 Încheierea lucrărilor la reţeaua de alimentare cu apă pentru satele Copand, găbud şi 
Stâna de Mureş, inclusiv a branşării utilizatorilor la aceasta.

 Prin PUG se propune extinderea rețelei de distribuție existente de apă potabilă din 

rețaua Copand - Stâna de Mureș – Găbud și pentru Valea Ciuciului, utiliyând o 

conducta cu DN 110 mm pe care se vor prevedea hidranți de incendiu exteriori din 

100 în 100m.

 

3.9.2.1. Descrierea sistemului de alimentare cu apa pentru satele Noşlac şi 

Căptălan 

Reţeaua de alimentare cu apă a localităţilor Noşlac şi Căptălan s-a realizat prin 

conectarea la Sistemul zonal de alimenatare cu apă Valea Sebeşului, Firul 2, prin conducta de 

aducţiune Uioara de Sus – Ocana Mureş,. Apa brută este stocată în rezervorul de 

înmagazinare, cu capacitatea de 200 mc, unde se găseşte şi staţia de clorinare/tratare. De aici 

apa este distribuită prin intermediul reţelei de distribuţie, amenajată pe fiecare stradă. 

Ulterioraceastă reţea a fost extinsă cu încă 3000 ml, pentru a satisface necesităţile de apă 

potabilă şi pentru Valea Căptălanului. 

 

3.9.2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apa pentru satele Copand, Stâna 

de Mureş şi Găbud. 

Odată cu concesionarea sistemului de alimentare cu apă pentru localităţile Copand, 

Găbud şi Stâna de Mureş s-au întreprins şi primii paşi pentru realizarea sa. În prezent 

proiectul a fost realizat la nivel stradal, locuitorii celor trei sate demarând procesul de 

racordare la acesta. 

Asigurarea necesarului de apă s-a realizat prin intermediul unor foraje de medie 

adâncime, de unde apa este pompată spre cele două rezervoare de depozitare / tratare, situate 

pe un deal în apropierea satului Găbud (deasupra Pădurii Leurzii), de unde este distribuită 

prin cădere la consumatorii finali. (vezi cap. 2.9.2). Cum realizarea investiţiei s-a făcut pe 

baza unui proiect, conform legii, nu vom mai insista asupra lui. 

Pentru viitor, în condiţiile în care cererea de apă va creşte se impune şi conectare 

localităţii Valea Ciuciului la această reţea. Extinderea retelei de distributie a apei potebile 

existente şi pentru Valea Ciuciului se va face prin intermediul unei conducta cu DN 110 mm 

pe care se vor prevedea hidranţi de incendiu exteriori din 100 in 100m. 

3.9.2.3. Lucrări prioritare 

 realizarea extinderii sistemului de alimenatare cu apă existent din satul Căptălan spre 

Valea Căptălanului;

 încheierea procesului de extindere al alimentării cu apă pentru complexului monahal 

de la Găbud.

 asigurarea condiţiilor necesare pentru conectarea tuturor gospodăriilor la reţea.
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3.9.3. Canalizare 

Îmbunătăţiri şi extinderi ale reţelei de canalizare; Extinderi sau propuneri noi de 

staţii de epurare; Lucrări prioritare 

În prezent numai satele Noşlac şi Căptălan dispun de un sistem propriu de canalizare 

şi epurarea a apelor menajere. Pentre celălalte sate în prezent nu există sistem propriu ce 

canalizare apurare. Realizarea acestuia urmând a fi făcut într-o periioadă ulterioară pe baza 

unei deocumentaţii de specialitate. În condiţiile actuale (numărul de locuitori a scăzut la 12, 

majoritatea persoane vâsnice) pentru satul Valea Ciuciului nu sunt prevăzute amenajări de 

acest gen. Considerând că impactul asupra mediului este nesemnificativ în comparaţie cu 

valoarea investiţiei necesare pentru racordarea sa la un asemenea sistem. În viitor, dacă 

dezvoltarea turistică a satului se va dovedi viabilă (prin ridicarea în zonă a unui număr 

important de case de vacanţă, cabane, pensiuni), se propune conectarea satului la reţeaua de 

canalizare/epurare care deserveşte Stâna de Mureş. 

Sistemul de canalizare epurare pentru amenajările cu caracter turistic aflate în 

extravilan (spaţii de campare, terenuri de sport, amenajări de piknic et.) se va conecta la cel al 

localităţii cele mai apropiate sau vor fi dotate, pe lângă mobilierul specific şi cu WC publice 

prevăzute cu fose vidanjabile. Soluţia aleasă va fi hotărâtă la momentul respectiv prin 

documentaţia legală întocmită. 

 

Sistemul de canalizare/epurare pentru Noşlac şi Căptălan 

În ultimii ani a fost realizat sistemul de canalizare epurare pentru satele Noşlac şi 

Căptălan. Reţeaua de canalizare a fost poziţionată în lungul străzilor din cele două localităţi, 

urmând să se treacă la ultima fază, cea de racordare a fiecărei gospodărie la aceasta. 

Totodată a fost realizată staţia de epurare aferentă, la sud-vest de localitatea Noşlac, 

utilizând ca emisar Valea Şumighi. Darea în folosiinţă a noii investiţii a fost stabilită pentru 

ultimul trimestru al anului 2014. 

 

Lucrări prioritare 

Lucrările prioritare propuse prevăd următoarele: 

 Încheierea lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare Noşlac – Căptălan, spre 
Valea Căptălanului. 

 Conectarea tuturor gospodăriilor şi a agenţilor aconomici din zonă la reţeaua de 

canalizare existentă. 
 

 
Mureş. 

Sistemul  de  canalizare/epurare  propus  pentru  satele  Copand,  Găbud  şi  Stâna de 

 

Se propune infiinţarea unei  reţele de canalizare  menajeră pentru localităţile  Copand, 

Stâna de Mureş şi Găbud a căror ape vor fi epurate în cadrul unei staţii propuse a se realiza, 

pe malul Mureşului între satele Copand şi Stâna de Mureş. Apele epurate vor fi deversate la 

rândul lor în emisarul – Mureş. 
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BREVIAR DE CALCUL 

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE pentru localităţile: 

GABUD, STANA DE MURES si COPAND 

 

1. Baza de calcul 

 

- SR 1343-1/2006 – Alimentari cu apa 

- SR 1846/1-2006 – Canalizari 

- STAS 10100/85 – Statii de pompare 

- SR 4163 – 1si 2 – Retele de distributie 

- Normativ P66 – 2001 pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu 

apa a localitatilor din mediul rural 

 

2. Ipoteze de calcul 

 

 - Nr. de locuri Gabud = 232 loc. 

 - Nr. locuitori Stana de Mures= 182 loc. 

 - Nr. locuitori Copand = 1511 loc 

Total = 565 loc. 

 Cf. SR 1343/1-2006 Necesarul de apa pt nevoi gospodaresti : 120 l/om zi 
pt etapa finala se considera 100% din populatie se va alimenta cu apa din instalatii interioare , 

cu prepararea locala a apei calde. 

- necesar apa pentru consum public cf STAS 1478-90 

-estimat 20mc/zi 

- necesar apa pentru agentii economici 

- estimat la 20 mc/zi 

 

3. Debite caracteristice ale necesarului de apa 

 

 Ng – Necesarul de apa pentru consum gospodaresti 

Ng = 565 loc * 120 l/om zi = 67800 l/zi = 67,80 mc/zi 

 

- Np – Necesarul de apa pentru consum public 

Np = 20 mc/zi 

 
 

 Nag. Ec. – Necesarul de apa pentru agenti economici 
Nag.ec. = 20 mc/zi 

 

 Debitul zilnic mediu 

Qzi med = Ng + Np + Nag.ec. 

= 67,80 + 20+ 20.0 

Qzi med = 107,80 mc/zi 

 

- Debitul zilnic maxim 

Qzi max = Kzi * Qzi med 

Kzi = 1.3 

Qzi max = 1.3 * 107,80 = 140,14 mc/zi 
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Qzi max = 140,14 mc/zi 

 

- Debitul orar maxim 

Qor.max = Qzi max/24 * Kor 

Kor = 3,3 

Qor.max = 140,14/24 * 3,3 = 19,26 mc/h 

Qor.max = 19,26 mc/h 

 

4. Determinarea debitelor de apa de canalizare conform SR 1846-1/2006 

Se admite principiul : cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele preluate din 

sistemul centralizat de alimentare cu apa. 

Qu zi med=231,84 mc/zi 

Qu zi max=301,39 mc/zi 

Qu or max=54 mc/h 

Qu or min=P/24 x Qu zi max=1.26 mc/h 

P=0.10 – pentru localitati intre 1001-10000 locuitori 

Reteaua de canalizare se dimensioneaza la Qu or max. 

5. Debite de dimensionare statie de epurare si statie prepompare ape uzate 

Se dimensioneaza la: 

Qu zi med=107,80 mc/zi 

Qu zi max=140,14 mc/zi 

Qu or max=19,26 mc/h 

Qu or min=P/24 x Qu zi max=0,23 mc/h 

Se propune solutia de epurare ecologică pentru Qu zi med=100 mc/zi 

 

Lucrări prioritare. 

- Demararea paşilor necesari pentru realizarea sistemului de canalizare şi a Staţiei de 

epurare pentru satele Copand, Găbud şi Stâna de Mureş- 

 

3.9.4. Alimentare cu energie electrică 

Propuneri privind asigurarea necesarului de consum electric 

Reamintim că în plan macroenergetic teritoriul administrativ al comunei Noşlac este 

străbătut de Magistrala electrică, LEA 220 kV, Iernut – Câmpia Turzii. Traseul acesteia trece 

pe la sud de localitatea Ocna Mureş, intrând pe teritoriul UAT Noşlac pe la sud de localitatea 

omonimă, ocolind prin partea nordică cătunul Valea Căptălanului şi satele Copand Valea 

Ciuciului şi Găbud, pentru a trece pe teritoriul judeţului vecin, Mureş, la vest de localitatea 

Gheja. 

Propuneri privind extinderi sau devieri de linii electrice 

Nu se pune problema devierii de linii electrice existente. 
Astăzi, pe lângă consumatorii casnici, cei mai importanţi consumatori sunt: unităţile 

de prelucrare a lemnului, Secţia locală a fabricii Nova Grup din Cugir, specializată pe 

prelucrare roţi dinţate, atelierele de prestări servicii, unităţile de industrie alimentară, etc. şi 

clădirile ce aparţin de administraţia publică, învăţământ, cultură, comerţ şi culte. Asigurarea 

acestora cu energie electrică se va face prin conectarea directă la reţeaua de alimentare 

existentă, iar dacă necesităţile tehnice o impun prin reţele şi staţii de transformare proprii, 

conform proiectelor de specialitate legale. 

Pentru zona de dezvoltare turistică preconizat a se construi în preajma bălţii Căptălan, 

alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua locală de medie tensiune, ce 
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traversează  localitatea  Căptălan,  prin intermediul unui transformator, şi o reţea locală de 

distribuire, în conformitate cu documentaţia de specialitate. 

Dezvoltarea unor zone turistice, edilitare şi/sau economice, cu profil industrial şi/sau 

agricol pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac necesită extinderea infrastructurii 

electrice, inclusiv montarea unor noi staţii de transformare. 

Odată cu construirea unor noi clădiri de locuinţe, pensiuni turistice şi spaţii cu altă 

destinaţie se impune redimensionarea reţelei de distribuţie şi modernizarea şi extinderea 

iluminatului public. De asemenea, deschiderea unor capacităţi de producţie sau apariţia unor 

consumatori mari de energie electrică impune montarea unor noi posturi de transformare care 

să asigure alimentarea corespunzătoare al acestora. O asemenea staţie de transformare este 

necesară inclusiv funcţionării staţiilor de epurare. 

 

3.9.5 Reţele de telecomunicaţii 

Propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicaţii 
În acest domeniul necesarul infirmaţional prin accesul la internet este satisfăcut în 

bună măsură prin facilităţile oferite de telefonia mobilă, la nivelul comunei putând fi accesaţi 

în bună măsură principalii distribuitori de aceste servicii. Cu toate acestea este necesară 

extinderea utilizării televiziunii prin cablu şi a internetului în toate satele comunei, în 

concordanţă cu sprijinirea persoanelor văsnice pentru a învăţa noţiunile de bază ale accesului 

pa internet şi implicit la informaţie 

În acest context credem că un rol major îl pot avea elevii din clasele de gimnaziu, care 

deţin cunoştiinţele minime necesare utilizării internetului, având un contact nemijlocit cu 

acesta încă din sălile de clasă. 

Propuneri pentru amplasarea de oficii postale, centrale telefonice, relee. 

Restrângerile de activitatae înregistrate de către Poşta Română a dus la diminuarea 

masivă a numărului de oficii poştale, astăzi în comuna Noşlac funcţionează o singură agenţie 

poştală, în satul Noşlac, Str. Mureşului, nr. 369, Com. Noşlac, cod poştal oficiu: 517515. 

Acest fapt constituie un impediment major mai ales pentru locuitării satului Găbud, situat la 

cca. 10 km de centrul de comună, pentru care accesul la un ziar sat un plic adus de poştaş este 

mai dificil. 

Din aceste considerente se impune ca administraţia locală să ia legătură cu factorii de 

decizie a SN Poşta Română, pentru a analiza posibilitatea amplasării unui asemenea oficiu 

poştal şi la Stâna de Mureş, oficiu care ar putea deservi atât Stâna de Mureş cât şi satele 

Găbud, Copand şi Valea Ciuciului. 

Oportunitatea instalării unei alte centrale telefonice nu credem că este oportună 

instalarea unei noi centrale, deoarece telefonia fără fir câştigă tot mai mult teren şi în zonă. 

De asemenea, necesitatea unor noi relee de transmisie/retransmisie pentru semnal 

radio şi Tv nu este relevantă. 

În zonele de dezvoltare turistică, în pensiunile şi agropensiunile din zonă asigurarea 

accesului la aceste servicii se va face de către agentul economic direct interesat. Dacă 

necesităţile de dezvoltare o impun administraţia locală are obligaţia să ceară operatorilor care 

nu oferă aceste servicii la standardele cerute să îşi îmbunătăţească serviciile. 

 

3.9.6. Alimentare cu gaze naturale. Căldura. 

Satele comunei Noşlac dispun de reţele de alimentare cu gaze naturale, capabilă să-i 

asigure necesarul actual de consum, inclusiv dezvoltări ulterioare, fiind conectate la 

Magistrala de gaze naturale Aţântiş – Copand, prin Staţia de reglaj de la Copand, prevăzută 

cu contorul şi accesoriile necesare. 
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Din staţie gazele naturale ajung la consumatorii finali printr-o reţea de distribuţie, în 

lungime de 33,4 km. 

Extinderile ulterioare de intravilan, precum şi alte investiţii efectuate care necesită 

alimentarea cu gaze naturale (pensiuni, centrul sociale, agenţi economici şi persoane fizice) 

se vor putea conecta la această magistrală. 

De asemenea la magistrală se vor putea conecta în viitor şi alţi consumatori, care în prezent 

nu sunt branşaţi. Breanşarea şi extinderile de reţea se vor face pe baza documentaţiilor 

necesare, întocmite de către specialişti atestaţi si agreaţi de către RomGaz. 

Asigurarea necesităţilor calorice se fac prin încălzirea locuinţelor cu ajutorul 

centralelor / sobelor atât pe gaz metan cât şi în mod tradiţional, pe combustibil solid. 

În perioadele reci instituţiile administrative, şcolile şi mulţi localnici folosesc 

centrale termice performante pe gaze naturale, pentru asigurarea căldurii şi a apei calde 

menajere. În Valea Ciuciului şi în gospodăriile izolate, unde uneori localnici stau perioade 

mai lungi de timp cu animalele, rolul major îl deţin sobele pe bază de combustibil lemnos. 

 

3.9.7. Utilizarea surselor de energie alternativă 

Pentru viitor tendinţa care se manifestă este de a utiliza enegiile regenerabile, 

naturale, cu un impact neglijabil asupra mediului cum sunt staţiile familiare de biogaz, 

energia termică obţinută cu ajutorul captatorilor solari şi cea electrică obţinută cu ajutorul 

celulelor fotovoltaice. 

În condiţiile în care se manifestă tot mai clar tendinţa de utilizare a energiilor 

regenerabile (eoliene, solare şi hidro) credem că autorităţile locale trebuie să încurajeze atât 

consumatorii casnici cât şi alţi consumatori să utilizeze asemenea resurse. 

În acest context atenţia administraţiei locale a comunei Noşlac trebuie să stea şi 

implementarea unor proiecte pentru valorificarea energiilor regenerabile, în special electrice 

şi termice. La acest capitol amintim: 

 Cercetări privind utilizarea potenţialului eolian al culmii Ciucului pentru amplasarea 

unui număr de eoliene. Acest amplasament ar putea fi justificat prin creşterea 
circulaţiei atmosferice în lungul culuarului Mureşului. 

 Modernizarea iluminatului stradal prin utilizarea sistemului de leduri cu alimentare 

individuală prin panouri fotovoltaice. 

 Încurajarea utilizării panourilor solare pentru obţierea apei calde menajere. 

 

3.9.8. Gospodărire comunală, gestiunea deşeurilor 

În prezent serviciului de salubritate pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac, se 

realizează pe bază de contract, de către operatorul Financiar Urban SRL, Piteşti, pentru o 

perioadă de 12 luni, urmând ca de la anul viitor să se organizeze o nouă licitaţie pentru 

această prestaţie. 

Se impune ca la nivelul fiecarei localităţi, de regulă în extravilan, să se amenajeza o 

platformă betonată pentru depozitarea materialelor rezultate din demolări şi alte lucrări de 

construcţie. De aici urmând a fi ridicate contracost de către operatorul serviciului de 

salubritate în vederea depozitării sale finale. 

Administraţia locală se va preocupa şi pe viitor cu asigurarea necesarului de pubele 

pentru populaţie şi de coşuri menajere pe terenul public (în lungul străzilor, în pieţele 

centrale, curtea şcolilor etc.), precum şi în locurile amenajate pentru activităţi cu caracter 

turistic şi/sau sportiv. 
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Propuneri privind amenajările pentru sortarea, evacuarea, depozitarea şi tratarea 

deşeurilor menajere. 

Diminuarea/eliminarea împactului asupra mediului a deşeurilor urbane pe teritoriul 

administrativ al comunei, inclusiv a deşeurilor din construcţii şi demolări presupune 

realizarea următoarelor obiective şi acţiuni specifice: 

 Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind colectarea selectivă 

de către agenţii economici şi populaţie a deşeurilor. Introducerea unui sistem fiscal de 

taxe pentru gestiune deşeuri pentru agenţii economici producători de deşeuri 

industriale. 

 Realizarea unui sistem viabil de colectare diferenţiată a deşeurilor reciclabile la sursă 
(agenţi economici sau persoane fizice) în vederea valorificării acestora prin livrare la 

unităţi de profil. 

 Realizarea unui sistem viabil de colectare diferenţiată a deşeurilor din construcţii şi 
demolări la sursă (agenţi economici sau persoane fizice); 

 Dotarea cu numărul şi tipul necesar de recipienţi pentru colectare deşeuri industriale şi 

întreţinerea corespunzătoare a acestora. 

 Colectarea deşeurilor industriale de pe amplasamentele ilegale şi transportul acestora 

la depozitul de deşeuri industriale. 

 Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind colectarea selectivă 

de către agenţii economici şi populaţie a deşeurilor. Introducerea unui sistem fiscal de 

taxe pentru gestiune deşeuri pentru agenţii economici producători de deşeuri 

industriale. 

 Penalităţi la agenţii economici producători de deşeuri industriale pentru gestiunea 

necorespunzătoare a acestora. 

 Întocmirea unor broşuri educative privind modalităţile de reciclare a deşeurilor, 

tipărirea şi distribuirea acestora locuitorilor, precum şi angajaţilor firmelor 

producătoare de deşeuri reutilizabile/reciclabile. 

 Elaborarea şi implementarea unor programe specifice privind conştientizarea 

populaţiei privind gestiunea deşeurilor industriale şi în special a impactului diverselor 

operaţii (colectare, transport, depozitare) asupra sănătăţii umane şi a mediului 

înconjurător. 

 Elaborarea de programe specifice de instruire a personalului unităţilor specializate în 
colectarea, transportul, reciclarea şi depozitarea deşeurilor. 

 Elaborarea şi implementarea de programe comunitare specifice pentru reciclarea unor 

deşeuri colectate de la populaţie şi de la agenţi economici 

 

Propuneri pentru construcţii şi amenajări specifice 

 Amenajarea la nivelul fiecărei localităţi a unei platforme betonate, unde să fie 
depozitate materialele rezultate din demolări şi cele din construcţii; 

 Dotarea locurilor ce vor fi amenajate pentru picnic şi petrecerea timpului liber de la 
malul Mureşului cu recipiente pentru colectarea separată a resturilor menajere şi a 

peturilor. 
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3.10. PROTECTIA MEDIULUI  

3.10.1. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, 

deversări, etc.) 

Propunerile privind eliminarea surselor de poluare pe teritoriul comunei Noşlac au 

fost tratate şi în capitolele 2.10 Probleme de mediu şi 3.9 Dezvoltarea echipării edilitare. 

 

Alte măsuri privind protecţia mediului pe teritoriul administrativ al comunei privesc: 

- Asigurarea colectării în sistem centralizat a gunoiului menajer şi a celui industrial 

(măsură deja aplicată în comună), conform unui program bine structurat şi respectat; 

- Curăţarea suprafeţelor de teren utilizate pentru depozitarea clandestină a gunoiului 

menaje şi a materialelor de construcţie dezafectate, atât la nivelul proprietăţii cât şi a 

suprafeţelor deţinute de primărie, a malurilor şi cursurilor de apă; 

- Curăţarea vechilor albii ale Mureşului, a bălţilor şi lacurilor existente pe teritoriul 

comunei, impun o atenţie deosebită atăt din partea administraţiei locale cât şi a 

proprietarilor care deţin asemenea suprafeţe. 

- Montarea de containere şi WC–uri ecologice în zonele special destinate pentru 

camparea turistică (La cascade, la Sâna de Mureş etc.); 

- Asigurarea cu personal specializat a staţiilor de epurare pentru asigurarea exploatării 

în bune condiţii şi asigurarea funcţionării la parametrii calitativi prevăzuţi în 

standardele privind calitatea apei. 

- În cadrul activităţilor care impun extracţia unor resurse minerale, deschiderea de 

cariere şi balastiere, acestea se vor face cu respectarea legislaţiei de mediu. 

Concesionarea acestor lucrări trebuie să se facă în condiţiile obţinerii unor avantaje 

economice certe de către comunitate. 

- Unităţile de exploatare şi prelucrare a lemnului să fie amplasate numai în afara 

zonelor de locuit şi să respecte raza de protecţie sanitară cerută de lege. 

- Este este interzisă depozitarea deşeurilor de orice fel şi poluarea, pe proprietatea 

particulară, fiecare proprietar trebuind să ia măsuri pentru curăţarea proprietăţii şi a 

limitelor acesteia de resturi menajere şi gunoi. 

 

3.10.2. Epurarea şi preepurarea apelor uzate 

Propuneri privind epurarea apelor uzate au fost tratate şi la  capitolul  3.9  

Dezvoltarea echipării edilitare. 

Trebuie menţionat faptul că: 
 Pentru localitatea Noşlac şi Căptălan este realizată o staţie de epurare a apelor uzate 

menajere, situată la sud-vest de sat, pe malul drept al pârâului Şumighi, utilizat ca 

emisar, de unde apele epurate vor fi deversate în râul Mureş. 

 Pentru localităţile Copand, Găbud şi Stâna de Mureş, se propune ca staţia de epurare 

să fie amplasată în zona localităţii Sâna de Mureş, utilizând ca şi emisar râul Mureş. 

Dacă prin SF-ul ce va fi întocmit se prevede că mai economicoasă ar putea fi variante 

utilizării staţiei de epurare de la Noşlac se va adopta măsura cea mai eficientă şi mai 

convenabilă. 

 Pentru amenajările turistice şi cu caracter balnear preconizate a se realiza în apropiere 

de Copand, se prevede conectarea acestora la staţia de epurare de la Stâna de Mureş. 

Totodată, dacă dezvoltarea urbanistică şi turistică ulteriorară a localităţii Valea 

Ciuciului va impune necesitatea amenajării unui sistem local de canalizare, se poate 
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realiza conectarea la aceiaşi staţie de epurare. 

 Realizarea unor investiţii (turistice, industriale etc.) în zone care nu permit racordarea 

la sistemul de canalizare – epurare existent sau preconizat a se executa, vor fi 

prevăzute cu sisteme proprii de epurare a apelor menajere, realizate din module 

containerizate de tip ADIPUR 1300 sau echivalent cu următoarea componenţă: 

▪ Sistem de curăţire grosieră ; 

▪ Staţie de pompare apă uzată ; 

▪ Echipament de epurare ADIPUR sau echivalent. 

 

3.10.3 Depozitarea controlata a deşeurilor menajere şi industriale 

Propunerile privind depozitarea controlata a deşeurilor menajere şi industriale s-au 

tratat la subcapitolele 2.9.8. şi 3.9.8 Gospodărie comunală. 

 Se interzice cu desăvârsire depozitarea (şi temporară) a deşeurilor menajere, a 

materialelor rezultate din demolări în alte spaţii decât cele prevăzute prin contractul 

de menegement al deşeurilor; 

 Agenţii economici de pe teritoriul comunei sunt obligaţi să încheie contracte pentru 

serviciile de salubritate cu firme de specialitate, care să ridice, să treansporte şi să 

depoziteze resturile menajere sau de altă natură rezultate în urma procesului de 

producţie în puncte special amenajate din zonă. 

 Produsele secundare (resturi de lemn, rumeguş etc) rezultate în urma procesului de 

producţie în cadrul atelierelor de prelucrare a lemnului sau la meşterii specializaţi vor 

fi colectate separat şi transportate/ valorificate de către firme de preofil în industria 

celulozei a combustibililor solizi etc. 

 Deşeurile menajere colectate în spaţiile de picnic sau alte amenajări turistice vor fi 
ridicate pe bază de contract de către firme specializate şi depozitat la staţia zonală 
arondată. 

 
3.10.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, 

plantări de zone verzi 

Vezi cap 3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale. 

Propunerile privind recuperarea terenurilor degradate se referă la: 

- Recuperarea unor terenuri prin împăduriri, consolidări, terasare; 

- Combaterea eroziunii de adâncime a versanţilor supuşi fenomenului de ravenare 

(Şumughi, Del. Viilor etc.); 

- Reconstrucţie ecologică în cadrul carierelor de materiale de construcţii (balastiere) şi 

depozitele clandestine de deşeuri, etc. 

- Măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor (măsuri cuprinse şi în PATZ – Valea 

Mureşului), prin: 

▪ Construirea şi reabilitarea zonelor de retenţie, poldere, garduri verzi, benzi de 
irigaţie; 

▪ Regularizarea cursurilor de apă din bazinul hidrografic Mureş, aflate pe 

teritoriul administrativ al comunei; 

▪ Consolidarea digurilor şi a malurilor Mureşului în teritoriul administrativ 

Noşlac 
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Zonarea terenurilor conform potenţialului de producere a alunecărilor de teren, aşa 

cum este definit de Legea nr. 575 “Zone de risc natural”, impune o serie de măsuri de 

prevenire sau stopare a alunecărilor de teren în funcţie de cauzele producerii acestora, cum ar 

fi: 

 Eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor de 

alunecare din cauze naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, 

acţiunea apelor subterane), prin împăduriri. 

 Îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri 

funciare (combaterea eroziunii solului) aplicate în complex cu lucrări 

hidroameliorative şi agro-pedo-ameliorative (nivelare - modelare, astuparea 

crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de alunecări active şi pe terenuri cu alunecări 

stabilizate, funcţie de modul de utilizare a terenului; 

 Îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de 
colectare şi evacuare a apei; 

 Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice (defrişarea 

abuzivă a pădurilor, păşunat abuziv, săpături la baza versanţilor pentru diverse 
construcţii construirea sau modernizarea unor drumuri) prin ziduri de sprijin; 

 

Deoarece fenomenul alunecărilor de teren are o oarecare extindere în zonă, 

prevenirea degradării terenurilor în urma alunecărilor de teren impune o serie de măsuri de 

tipul: 

 Cooperarea cu autorităţile judeţene şi locale din zona de studiu în vederea întocmirii 

hărţilor risc la alunecări de teren în zonele în care există elemente importante supuse 

riscului şi declararea acestora ca ”zone de risc la alunecări de teren”, conform 

prevederilor Legii 575/2001; 

 Întocmirea studiilor geotehnice care să ofere soluţiile tehnice de consolidare a 
versanţilor instabili prin lucrări speciale (ziduri de sprijin etc.); 

 Urmărirea caracteristicilor terenurilor afectate de eroziune moderată şi cu risc de 
accentuare a eroziuni, în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de 

alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană; 

 Stabilizarea alunecărilor de teren active şi valorificarea terenurilor alunecate prin 

împăduriri şi însămânţare cu amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, 

asigură protecţia antierozională şi stabilizarea versanţilor; 

 Evitarea executării de căi de comunicaţii (drumuri) pe versanţii instabili; 

 Evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel. 

 

3.10.5. Organizarea sistemelor de spatii verzi şi asigurarea biodiversităţii  în 

zona râului Mureş 

Se va urmări păstrarea vegetaţiei specifice pe malurile râului Mureş şi a afluenţilor săi de 

pe teritoriul administrativ, conservarea vegetaţiei existente, eventual completarea acesteia 

de-a lungul principalelor artere de circulaţie. Se va acorda o atenţie specială viitoarelor 

zone turistice, sportive şi a dotărilor care se vor realiza, în special a zonelor de maluri. 

Conform reglementărilor cadastrale ale fondului verde: 

 Se vor conserva exemplarele cu o varsta mai mare de 21 de ani (diametrul trunchiului 

corespunde la 25-35 cm); 

 Se vor conserva exemplarele cu valoare mare ecologica (coroana ovoida, sferica, 

semisferica, cu frunzisul de dimensiuni mari şi păros); 
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 Se va cere deţinătorilor unor resturi din fostele parcuri nobiliare, care mai păstrează 

exemplare de arbori ornamentali sau autohtoni, păstrarea şi conservarea acestora, 

pentru valoarea lor peisagistică şi istorică. În acest context amintim exemplarele de 

copaci din preajma casei parohiale a bisericii evanghelice de la Stâna de Mureş, unde 

există exemplare cu o vârstă de peste 250 de ani. 

 In cazul perdelelor de protecţie se vor planta specii autohtone cu valoarea mare 

ecologica; 

 In cazul aliniamentelor stradale se vor planta specii indigene de talia 2 sau 3, cu 

frunza de dimensiuni mai mari, păroase si cu valoare mare peisageră. 

 In zonele destinate locurilor de joacă pentru copii se va evita plantarea speciilor care 

contin substante toxice sau care au organe cu tepi, spini, ghimpi etc. 

 

Se vor conserva, de asemenea spaţiile verzi existente în zonele centrale ale 

localităţilor, în piaţete şi în preajma bisericilor. 

În domeniul asigurării biodiversităţii râului ca şi habitate ale florei şi faunei se impun 

măsuri precum: 

 Creşterea efectivului de peşte şi protecţia diferitelor specii, crearea de zone protejate 
de-a lungul cursului de apă pentru piscicultură; 

 Delimitarea zonelor protejate în vederea asigurării biodiversităţii plantelor şi 
animalelor; 

 Introducerea de noi specii de peşte în vederea creşterii biodiversităţii. 

 

3.10.6 Zonele propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană 

În prezent pentru satul reşedinţă de comună, Noşlac sunt propuse două proiecte de 

amenajare complexă, refacere peisagistică şi reabilitare urbană a zonei centrale. 

Considerăm totuşi necesar ca zonele acoperite cu vegetaţie specifică din preajma 

vechilor cursrsuri ale Mureşului, astăzi fosile, situate marginile aşezărilor din apropierea 

satelor Stâna de Vale copand, Căptălan şi Noşlac să fie conservate, pentru a preîntâmpina 

procesele de denundare a solului şi alunecarea teraselor. 

Credem, de asemenea că este necesar ca zonele şi aliniamentele stradale care  

conservă elemente de arhitectură vernaculară locală să fie incluse într-un proiect mai vast, de 

conservare şi reabilitare urbană, care să cuprindă clădirile vechi, din sec. XIX şi XX, cu 

caracteristicile lor constructive. Toate acestea reprezintă un tezaur istoric şi arhitectural 

deosebit, cu valoare identitară şi istorică. Considerăm a fi o greşeală demolarea acestora şi 

înlocuirea loc cu o arhitecură de factură modernă, de dragul modernităţii. Reabilitarea şi 

restaurarea acestora poate îmbogăţii valoarea lor identitară cu dotările necesare lumii de 

astăzi. În categoria acestor clădiri este necesar să fie incluse: clădirea vechii şcoli din Noşlac, 

bisericile reformate din satele Copand şi Stâna de Mureş, conacul fostei familii nobiliare 

Löte, (de sec. XVIII sau prima parte a sec. XIX) casa parohială Copand, clădirile şcolilor din 

Stâna de Mureş şi Copand (fostă şcoală reformată) dar şi alte case particulare şi aliniamente 

stradale valoroase. 

În acela-şi context încadrăm şi realizarea obiectivele propuse prin Plan de amenajare a 

teritoriului zonal Valea Mureşului, privind reabilitarea şi protecţia peisajului natural, prin 

măsuri specifice şi proiecte care includ suprafeţe mult mai vaste, ce exced teritoriul 

administrativ. Trebuie subliniat faptul că o bună parte din aceste măsuri şi-au găsit deja 

concretizarea la nivelul teritoriului adminnistrativ. 

 Proiect de reecologizare a râului Mureş 

 Catalog de măsuri privind stoparea deversării de ape uzate 
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 Proiecte de alimentare cu apă şi canalizare 

 Construcţia/Reabilitarea staţiilor de epurare 

 Managementul integrat al deşeurilor – C.J. Alba 

 Reglementarea situaţiei deşeurilor în toate unităţile administrative 

 

3.10.7. Delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru 

conservarea patrimonuilui natural şi construit. 

 

Arii naturale protejate 

Pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac nu sunt arii naturale protejate (Natura 

2000), rezervaţii naturale sau parcuri naturale/naţionale. Cu toate acestea nu lipsesc arii 

naturale valoroase, cu un real potenţial peisagistic, natural şi turistic, a cărei valorificare poate 

aduce reale beneficii comunităţilor locale. Între acestea amintim Cascadele de pe Mureş, 

Dealul Coasta Ciucului, bălţile amplasate pe vechile albii ale Mureşului etc. 

Cascadele de pe Mureş 

În aval de confluenţa cu râul Arieş albia mureşului este zăgăzuită de două praguri 

formate din tufuri dacitice de Hădăreni, foarte dure, care se impun în peisajul văii ca nişte 

cascade/repezişuri, dintre care cea situată în amonte ade o înălţime cuprinsă între 1,5m pe 

malul drept şi 2 m pe cel stâng. 

Cascadele, alături de pitorescul lor fiind şi singurele forme naturale de acest gen de pe 

cursul acestui râu, sunt şi o zonă excelentă de pescuit. Din jurul lor pescarii caută şi prind o 

serie de specii precum: caras, crap, somn, roşioară, ştiucă, clean, biban, şalău, mreană, oblete, 

avat etc. 

Pentru unicitatea şi insolitul lor este necesară protejarea şi conservarea lor naturală, 

împotriva încercărilor de exploatare a rocilor şi dinamitarea lor. Dar acest fapt nu exclude 

posibilitatea protejării malurilor în dreptul lor, unde tendinţa de lărgire a albiei este mai 

pronunţată. 

Coordonate GPS: Lat. 46.417136; Long. 23.931565 

Coasta Ciucilui 

Repreuintă un vârf de cuestă secundară de tip oblic (orientarea nord-vest – sud-est), 

care coboarăă abrupt spre Mureş, în timp ce spre partea opusă panta coboară lin spre Valea 

Găbudului. Litologic este formată din nisipurile ponţiene slab cimentate (care se păstrează în 

strate mai groase pe sinclinale sau pe flancuri de dom) (vezi. 2.10.4.1. Zone naturale 

protejate). Nefiind inclusă în categoria ariilor protejate aceasta se poate bucura de o atenţie 

specială din partea administraţiei locale, care poate intrprinde paşii necesari pentru protejarea 

şi conservarea sa, atât în cea ce priveşte biodiversitatea cât şi geologia sa. 

 

3.10.7.2. Situri antropice şi alte valori ale patrimoniului naţional 

Teritoriul comunei Noşlac este situat într-un areal antropizat încă din preistorie. 

Despre acest fapt vorbeşte în primul rând numărul mare de descoperiri si semnalări 

aparţinând diferitelor epoci istorice, din zonă (vezi Anexa), întâlnite mai ales la nivelul 

teraselor de pe malul stâng al Mureşului şi pe afluenţii acestuia. Trei dintre acestea sunt 

catalogate, potrivit legii nr. 5 /2000, ca situri de categoria B, de interes local şi una de interes 

naţional. 

 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” din Copand, com Noşlac, datrând din sec. al 

XVIII-lea, modificată în 1856. Cod LMI AB-II-m-B-00210; 

 Biserica Biserica reformată din Noşlac, datând din prima parte a sec. al XV-lea, cu 
modificări în sec. al XVIII-lea. Cod LMI AB-II-m-B-00254 
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 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” din Noşlac, comuna Noşlac, datând de la începutul 

sec. al XVIII-lea cu modificări în 1803, 1923. Cod LMI AB-II-m-B-00255. 

În ultima categorie este inclus: 

 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” din Găbud, com. Noşlac(cod LMI 2010 

-AB-II-a-A-00221), format din Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” şi Clopotniţa din 

lemn. 

Pe lângă aceste situri cu valoare istorică şi arhitecturală, pe teritoriul administrativ al 

comunei se mai găsesc o seamă de situri arheologice, dovezi incontestabile ale vechimii 

aşezărilor omeneşti în acest spaţiu. Unele dintre acestea sunt mai bine cunoscute în urma 

săpăturilor arheologice efectuate, altele sunt doar semnalări efectuate cu prilejul diferitelor 

descoperiri întâmplătoare sau a unor cercetări de suprafaţă. În lipsa unor delimitări clare a 

limitelor acestora se impune ca toate intervenţiile cu caracter urbanistic în zonele cunoscute 

cu acest potenţial să fie făcute sub supraveghere arheologică şi dacă este nevoie prin 

descărcare de sarcină arheologică. Amplasamentul acestor situri este analizat mai detaliat în 

cadrul Studiului Istoric aferent PUG, care va cuprinde inclusiv elemente privind amplasarea 

lor în teren. 

Amintim aici două dintre siturile cele mai importante descoperite în zonă. 

Situl arheologic de la Noşlac, punct: Pompa de Apă 

Situl este amplasat în apropierea limitei dintre teritoriul administrativ al Noşlacului cu 

Ocna Mureş, pe partea dreaptă a drumului DJ 107 G. Aici Mircea Rusu a săpat o necropolă 

din sec. VI-VII, pe baza căreia s-a putut aprecia existenţa în acest spaţiu a unui proces de 

coabitare între populaţia locală, daco-romană şi gepidică, reflectată în inventarul funerar 

descoperit. Prezenţa cimitirului în apropierea exploatărilor de sare de la Uioara, i-a 

determinat pe specialişti să aprecieze că cei înmormântaţi aici erau lucrători la ocna de sare. 

Acelaşi Mircea Rusu între 1963-1964 în cadrul sondajelor arheologice efectuate în 

aceiaşi zonă a identificat un cimitir datând din seclele X-XI 

 

Situl arheologic de la Noşlac, punct: La Mănăstire (Cod RAN 6057.01) 

În toamna anului 2006 un colectiv din partea Muzeului Unirii din Alba Iulia şi 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu au efectuat cercetări de suprafaţă pe teritoriul com. 

Noşlac, prilej cu care în punctul “La Mănăstire” a fost identificat un depozit de bronzuri, 

deranjat de lucrările agricole sezoniere. Punctul este amplasat la intrarea în localitate, la cca. 

150 de m de Pompa de Apă, pe malul drept al Văii Şumughi şi pe prima terasă a Mureşului. 

De aici, prin săparea unei casete de 2 x 4 m a fost recuperat un depozit de bronzuri şi s-au 

identificat mai multe materilae arheologice aparţinând neoliticului mijlociu, culturii Petreşti, 

bronzului timpuriu şi Hallstatt-ul mijlociu. 

Alături de aceste situri, repertoriile de specialitate mai menţionează existenţa şi a  

altor descoperiri cu caracter arheologic în zonă. Toate aceste situri sunt situate în afara 

intravilanelor, zona de protecţie a acestora fiind stabilită conform Legii 422/2001, art. 59, la 

500 m. 

În respectarea legislaţiei de patrimoniu atribuţiile administraţiei publice locale, 

potrivit legii
14

 sunt următoarele: 

 cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul 

protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare şi respectarea 

măsurilor şi deciziilor acestora; 

 asigură protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a cercetărilor 
 
 

14 
O.G. 43/30.01.2000 – Republicată, art. 19. 
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arheologice sistematice sau preventive şi a descoperirilor arheologice întâmplătoare 

aflate pe domeniul public sau privat al unităţilor administrativ teritoriale, respective 

alocând resurse financiare în acel scop; 

 finanţează cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină arheologică a 

terenurilor pe care se efectuează lucrări publice, pentru care sunt ordonatori 

principali de credite, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop, potrivit 

prevederilor prezentei ordonanţe; 

 cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de 
amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului 

arheologic; 

 aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în conformitate cu 

avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi elaborează sau  

modifică astfel de documentaţii în scopul stabilirii de măsuri de protejare a 

patrimoniului arheologic evidenţiat întâmplător, ori ca urmare a cercetărilor 

preventive, potrivit legii; 

 eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în conformitate cu 

avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru lucrări în zone cu patrimoniu 

arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit întâmplător sau de interes arheologic 

prioritar; 

 colaborează cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, 

transmiţând acestora informaţii actualizate cu privire la cererile de autorizare de 
construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat; 

 precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zonele cu 
patrimoniu arheologic reperat; 

 ia măsurile administrative şi notifică proprietarilor şi titularilor de drepturi reale 

asupra imobilelor obligaţiile ce le revin pentru prevenirea degradării, pentru 
salvarea și conservarea descoperirilor arheologice întâmplătoare. 

 ia măsurile ce se impun pentru prevenirea distrugerilor și conservarea siturilor 

arheologice și istorice de importanță națională și locală de pe teritoriul administrativ. 

Recomandăm implicarea autorităţilor locale în conservarea clădirilor vechi, amintite 

anterior, datând din sec . XVIII-XIX, a caselor şi gospodăriilor tipice pentru zonă, cât şi a 

aliniamentelor stradale, care se mai păstrează pe teritoriul comunei, sprijinirea restaurării 

acestora şi adaptării la cerinţele moderne de utilizare. Acestea, pe lângă faptul că dau culoare 

locală aşezărilor - constituie o resursă preţioasă pentru dezvoltarea turismului rural. Nu 

trebuie subestimate nici construcţiile gospodăreşti tradiţionale încă păstrate în extravilan 

(locuinţe sezoniere, şuri, cămări de cereale etc), care pot fi salvate chiar dacă unele au fost 

scoase din uz, deoarece constituie o valoare în sine, cu impact turistic. 
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 3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE  
3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor 

Dezvoltarea localităţilor comunei se va face în mod natural, pe vetrele existente, cu 

măriri ale intravilanelor (vezi Situaţia existenta şi Situaţia propusa – planşe), pe direcţia căilor 

de comunicaţie şi organizarea mai eficienta a spaţiului din intravilan. 

Reglementarile urbanistice pentru aceste localitati au avut in vedere, in primul rand, 

extinderea suprafetei intravilanului cu scopul dezvoltarii unitare a localitatilor. Aceste 

extinderi au fost realizate numai în zonele cu potential de dezvoltare, iar in conturarea lor s-a 

tinut cont de mediul natural, dar şi de cel social si economic. Sistemul de circulaţii are un rol 

important în amplasarea extinderilor. Aceste propuneri urmaresc creşterea calitatii vietii, 

atragerea de investitori şi incurajarea administraţiei locale şi a localnicilor de a investi în 

dezvoltarea localitatii. 

Nu sunt prevăzute extinderi importante a intravilanurilor existente, PUG-ul propunând 

în primul rând extinderea locuirii prin valorificarea superioară a intravilanelor existente, 

stabilind totodată amplasamentele cu cel mai bun potenţial de dezvoltare, ceconomică, 

turistică şi rezidenţială. Indică de asemenea anumite zone cu un bun potenţial de dezvoltare 

turistică sau de altă natură, fără ca aceste zone să fie incluse automat în intravilan. 

Reglementarile urbanistice pentru aceste localitati au avut in vedere, in primul rand, 

extinderea suprafetei intravilanului cu scopul dezvoltarii unitare a localitatilor. Aceste 

extinderi au fost realizate numai în zonele cu potential de dezvoltare, iar in conturarea lor s-a 

tinut cont de mediul natural, dar şi de cel social si economic. Sistemul de circulatii a avut si el 

un rol important in amplasarea extinderilor. 

Aceste propuneri urmaresc cresterea calitatii vietii, dar in acelasi timp atragerea de 

investitori si incurajarea administratiei locale si a locuitorilor de a investi in dezvoltarea 

localitatii. 

În condiţiile actuale nu sunt prevăzute extinderi importante a intravilanurilor 

existente, PUG-ul propunând în primul rând extinderea locuirii prin valorificarea superioară a 

intravilanelor existente, stabilind totodată amplasamentele cu cel mai bun potenţial de 

dezvoltare, ceconomică, turistică şi rezidenţială. 

Dacă pentru satele Stăna de Mureş, Căptălan şi Găbud extinderile de intravilan nu 

sunt, sau sunt nesemnificative, în cazul Copandului se propune o extindere cu caracter 

turistic, de tratament şi petrecere a timpului liber, pe partea stângă a DJ 107 G. 

Amplasamentul propus (vezi harta) oferă un acces direct la erumul menţionat, putând fi 

conectat la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua electrică aflată în zonă. Totodată 

amplasamentul oferă o frumoasă perspectivă asupra depresiunii luncii Mureşului, cât şi spre 

satele situate pe malul drept al râului, oferind condiţii excelente pentru amplasarea unor 

capacităţi de tratament cazare şi odihnă, dar şi case de vacanţă, moteluri, pensiuni turistice 

sau alte capacităţi de cazare şi odihnă. 

Totodată se are în vedere introducerea în intravilan a unor trupuri aferente 

infrastructurii existente şi cunoscute precum Metocul Mănăstirii de la Găbud, zona 

economică ce se profilează la ieşire din Căptălan, precum şi zona propusă pentru dezvoltarea 

unui centru de sănătate şi tratament, situat la intrare în satul Copand. 

3.11.2. Organizarea căilor de comunicaţie 

Organizarea sistemului de circulatii 

Deoarece unul dintre obiectivele principale pentru dezvoltarea localitatilor este 

cresterea activitatilor economice, inclusiv turistice, trebuie avut în vedere ameliorarea 
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sistemului de circulaţii atât carosabile, cât şi pietonale. Accesele principale în localităţile 

comunei Noşlac se realizeaza de pe DJ 107 G. Pentru satul Valea Ciuciului conectarea cu 

infrastructura judeţeană de transport se face prin intermediul unui drum local. 

Pentru îmbunătăţirea actualului sistem de circulaţii se propune: 

Circulatii carosabile: 

 Modernizarea actualelor drumuri comunale, pe toată lungimea lor

 Modernizarea Centrului civic al localităţilor traversate de către DJ 107 G pe teritoriul 

administrativ.

 Modernizarea DC 250, care poate juca un rol de bretea de legătură pentru conectarea 

dintre DJ 107 G şi DJ 107 D.

 Realizarea, odată cu digul de protecţie la Mureş, un drum de acces, carosabil la 

nivelul coamei acestuia, pentru a favoriza un acces mai lesnicios spre tonelke de 

interes economic şi turistic din lunca râului Mureş.

 Constructia de străzi noi în zonele de extindere a intravilanul şi conectarea acestora cu 

reţeaua de transport existentă.

 Reabilitarea şi modernizarea străzilor din toate localităţile componente.

 Amenajarea de parcări în zonele centrale ale localităţilor şi în cele cu flux mare de 

autovehicule.

 Legarea celor două maluri ale Mureşului, în zona centrală cu un pod carosabil în zona 

localităţilor Stâna de Mureş sau Copand.

 

Circulatii pietonale: 

 Reabilitarea Centrului civic – Noşlac;

 Refacerea/reabilitarea trotuarelor pe toate străzile, care nu dispun de acestă 

infrastructură;

 Realizarea unui traseu pietonal în lungul cursului râului Mureş, inclus într-o zonă cu 

spaţii verzi, ştrand destinate recreerii.

 

 Circulaţii pe apa: 

 Se propune utilizarea râului Mureş inclusiv pentru sporturi acvatice (ex.: concursuri 

de canoe/canotcă)

 

Organizarea căilor de comunicaţie precum şi disfuncţionalităţile, priorităţile în vederea 

modernizării acestora au fost tratate la capitolul 2.6. CIRCULATIA, 3.2.3. EVOLUTIE 

POSIBILA, PRIORITĂŢI ŞI 3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 

3.11.3. Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate 

Destinaţia terenurilor şi zonele funcţionale rezultate sunt detaliate în Regulamentul Local de 

Urbanism. 

 
3.11.4. ZONELE PROTEJATE ŞI LIMITELE ACESTORA (zone cu valoare 

istorică, peisagistică, ecologică, protejate sanitar). 

Vezi sub-cap. 3.10.7. Delimitarea orientativă a siturilor istorice protejate
15

 
 

 

 

 

15 
Vezi Anexa – cu situri şi monumente istorice şi de arhitectură deosebit de valoroase, aflate pe 

teritoriul comunei Caraşova. 
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Ansamblul Bisericii de lemn de la 
Găbud   (Cod   LMI   2010   -   AB-II-m-A- 

00221), este format din Biserica de lemn 

(Cod  LMI  2010  -  AB-II-m-A-00221.1)  şi 

clopotniţă (Cod LMI 2010 - AB-II-m-A- 

00221.02). 

Biserica cu hramul "Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavril", a fost ridicată 

în satul Gheja la 1776, cu sprijinul unei 

familii româneşti, Crăciun Gheorghe şi 

Simina. Cum comunitatea de aici hotăreşte 

la 1874 ridicarea unui nou lăcaş din 

cărămidă, donează vechea biserică a fost 

vândută comunităţii româneşti din satul 

vecin, Găbud. Pe noul amplasament biserica 

suferă unele modificări precum alungirea cu o nouă travee, înlocuirea bârnelor degradate şi 

alte reparaţii necesare. Biserica este de tip sală cu plan dreptunghiular şi absida decroşată, de 

formă pătrată, aşa cum a fost preluată de la vechiul lăcaş. Partea originală a navei şi-a păstrat 

bolta iniţială, semicilindrică, în timp ce bolta absidei este intersectată de timpanul aflat în 

peretele de est. Se apreciază că tot acum a fost ridicată şi clopotniţa din lemn pe două nivele, 

separat de biserică, dar din păcate astăzi se găseşte într-o stare avansată de degradare, 

necesitând refacere. 

Pe lângă o pictură valoroasă, din care unele elemente de iconografie sunt păstrate 

fragmentar biserica mai deţine alte obiecte de cult şi valori de arhitectură şi estetice  

deosebite, precum uşa fostei intrări de pe latura de sud. Aceasta se remarcă prin frumoase 

ancadramente sculpturale, din repertoriul artei populare, meşterul utilizând motive precum 

frânghia, dintele de lup, rozeta, rombul, dar şi din arta cultă: vrejul floral, pasărea, delfinul cu 

cap de păuniţă etc. Toate acestea sunt considerate mărturii ele influenţelor medievale 

provenite de la sud de Carpaţi (Ioana Panait, 1987, p. 99-101). 

În cazul acestui lăcaş de cult zona protezată ocupă suprafaţa întregului cimitir, în 

mijlocul căruia se găseşte şi biserica, delimitat prin gardul de incintă. În această incintă se 

află amplasată şi clopotniţa, care va puteea fi refăcută pe acela-şi amplasament şi în acelaşi 

mod. Pentru protejarea celor două monumente se propune câte un brâu de protecţie de jur 

împrejurul lor cu o lăţime de 5 m în interiorul căruia să nu se mai sape gropi pentru 

înmormântări. 

 

Biserica reformată Noşlac 

Cod LMI - AB-II-m-B-00254 

Deşi prima menţiune a unui parohii romano-catolice aici datează de la sfârşitul sec. al 

XIII-lea (1298), despre vechimea actualei biserici nu sunt date certe. Actualul lăcaş de cult 

aparţinând cultului reformat, situat pe o terasă a Mureşului din partea nord-vestică a satului, 

prezintă certe caracteristici medievale, fiind datată cel mai adesea în sec. al XV-lea, după o 

analiză sumară a plasticii figurative gotice de la două dintre portalurile sale. 

Dificultatea datării rezidă din lipsa de unitate a arhitecturii sale, având o planimetrie şi 

o structură mai puţin obişnuite, ne referim la prezenţa celor două turnuri din partea de vest, în 

timp ce la est se închide drept, fără o marcare clară a unei abside. Fără a avea o structură 

unitară, sala principală cu laturile de 19,60 x 5,5 m este întreruptă de două decroşuri, primul 

datorat unei încercări nereuşite de îmbinare a unor ziduri cu grosimi diferite (90 ca şi 70 cm), 

datând din perioa dediferite, în timp ce al doilea decroş provine de la împărţire mai veche a 
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spaţiului între navă şi cor. În exterior zidul 

este sprijinit prin două  rânduri 

contraforturi masive. 

Cele două turnură de formă 

aproximativ dreptunghiulară au 

aproximativ patru nivele şi sunt accesibile 

la parter prin două portaluri gotice de mici 

dimensiuni, direct din navă. La etaj pereţii 

turnurilor sunt străpunse de ferestre cu 

forme şi dimensiuni diferite. Alte elemente 

medievale sugestive pentru forma 

arhitecturală păstrate în interior este 

prezenţa consolei cilindrice, cu terminaţia 

în retragere, profilată de pe zidul sudic, 

lângă colţ, care prin prezenţa şi poziţia ei 

trădează un sistem de boltire care a fost 

desfiinţat. Existenţa acestei console 

sugerează o datare specifică goticului 

târziu, de la sfârşitul secolului al XV-lea. 

După ce trece în folosinţa 

comunităţii reformate, la o dată 

necunoscută, biserica a suferit modificări 

ale spaţiului şi alterări ale trăsăturilor 

medievale, prin pierderea bolţilor din 

sanctuar, şi modificarea arcului de triumf, în zona căruia a fost amplasat un amvon (pe nord), 

demolarea sacristiei, supraînălţarea pereţilor navei si a turnurilor cu încă un nivel de zidărie, 

prevăzut cu ferestre largi. Datarea acestor lucrări se poate aprecia foarte larg în secolele 

XVII-XVIII. 

Şi în acest caz zona de protecţie include întreaga parcelă pe care este situată biserica 

cu o suprafaţă de protecţie strictă ce se întinde de o parte şi de alta a monumentului pe o 

lăţime de 5 m, suprafaţă în care sunt interzise noi înmormântări, pentru a ni afecta eventuale 

structuri aflate sub nivelul solului, în legătură cu biserica. 

 

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” Copand 

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" 

din Copand (cod AB-II-m-B-00210) se 

înscrie tipologiei tradiţionale vechi, 

specifică spaţiului românesc. Este formată 

dintr-o navă dreptunghiulară, terminată 

printr-o absidă poligonală nedecroşată în 

trei laturi. Bolta absidei, de formă 

semicirculară, cu trei fâşii curbe este 

situată la acela-şi nivel cu cel al naosului. 

Potrivit tradiţiei dar şi a 

informaţiilor cartografice de la 1773 

(hărţile iosefine) actuala biserică a fost 

iniţial pe un alt amplasament, la sud de sat pe o ridicătură de teren, de unde a fost strămutată 

la 1856, pe actualul amplasament de lângă sat. Cu acest prilej are loc şi o amplificare a 

naosului spre vest şi se construieşte pridvorul de la intrare. 
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Turnul situat deasupra naosului este de mici dimensiuni, chiar disproporţionat de mic 

faţă de restul ansamblului, neavând un rol de clopotniţă, o clopotniţă cu două nivele fiind 

amplasată în faţa intrării 

Biserica păstrează câteva picturi valoroase atribuite pictorilor din Feisa, fraţii Şarlea; 

Ştefan şi Matei. Vechea iconografie a fost degradată în timp, asăzi mai putând fi recunoscute 

puţine elemente din reprezentările iconografice inbiţiale. 

Zona protejată cuprinde parcela pe care este amplasat cimitirul, care înglobează 

inclusiv biserica şi clopotniţa (actuala clopotniţă este recentă, fără valoare istorică sau de 

arhitectură). 

 

Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli" Noşlac 

Lăcaşul de cult este aşezat în partea 

centrală a localităţii pe o latură a unei 

terase mai ridicate pe care era situată vatra 

veche a satului. 

Elementele constructive care se 

mai păstrează din partea originară a 

lăcaşului arată că au aparţinut unui lăcaş 

ridicat în sec. al XVIII-lea, fiind datată 

înainte de 1783, când este menţionată 

documentar. În anul 1803, menţionat 

deasupra portalului de la intrare biserica a 

suferit un proces de renovare şi unele 

modificări. Din construcţia originală se mai păstrează absida decroşată, poligonală, cu cinci 

laturi, boltită semicilindric cu trei fâşii curbe şi naosul de formă dreptunghiulară, acoperit cu 

boltă semicilindrică realizată în stil arhaic. Peste pronaos s-a renunţat la boltă, şi s-a adăugat 

pridvorul cu arcade şi turnul clopotniţă deasupra, care a înlocuit clopotniţa tradiţională aflată 

alăturea. La data menţionată biserica a fost alungită spre vest, prin adăugarea pridvorului cu 

arcade, iar peste naos bolta a fost înlocuită, pentru a face loc turnului clopotniţă. 

În 1930 biserica suferă noi intervenţii, pentru înlocuirea învelitoarii din şindrilă cu una din 

ţiglă. Tot acum s-a adăugat pe faţada vestică o scară de acces acoperită (Ioana Panait, 1987, 

p. 96-97). 

Biserica este monument istoric de importanţă locală şi zonală, cuprins în LMI 2010 la 

numărul 444, cod AB-II-m-B-00255 

Zona protejată aferentă acestui lăcaş de cult ocupă o parte a versantului vestic al 

terasei amintite, într-un sector ce include vechiul cimitir. Parcela ocupă o parte din suprafaţa 

cuprinsă între casa parohială, vechiul drum ce trecea pe sub biserică şi actualul cimitr. 

Intervenţiile pentru repararea/restaurarea acestor monumente se va face conform legii, 

cu acordul instituţiilor de patrimoniu. 

 

3.11.4. ZONELE PROTEJATE ŞI LIMITELE ACESTORA (zone cu valoare 

istorică, peisagistică, ecologică, protejate sanitar). 

Pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac, nu sunt zone protejate natural potrivit 

legii (monumente ale naturii, rezervaţii naturale situri „Natura 2000” etc.) 

Vezi sub-cap. 3.10.7. Delimitarea orientativă a siturilor istorice protejate
16

 
 

 

16 
Vezi Anexa – cu situri şi monumente istorice şi de arhitectură deosebit de valoroase, aflate pe 

teritoriul comunei Caraşova. 
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Limitele siturilor arheologice menţionate pe teritoriul administrativ al comunei nu 

sunt prea bine cunoscute, în lipsa unor săpături aheologice de amploare, care să le stabilească 

întinderea. Din aceste considerente, propunem ca limitele să rămână cele stabilite potrivit 

legii, respectiv pe o rază de 500 m de jur împrejur. 

Pentru lăcaşele de cult încluse în LMI 2010 zonele de protecţie sunt stabilite, conform 

legii, la nivelul limitelor de parcelă/cimitir, având în vedere faptul că sunt obiective singulare, 

a căror istorie şi existenţă nu s-a întins pe suprafeţe importante de teren. La stabilirea acestei 

zone s-a avut în vedere amplasamentul acesteia în cadul intravilanului, construcţiile 

preexistente, insuficienta cercetare a acesteia şi a zonei limitative. De asemenea, pentru 

identificarea lor şi a limitelor zonelor protejate s-au utilizat informaţiile oferite de hărţile 

militare iosefine (Banat_Josephinische_Landaufnahme_pg140 – Noşlac), dar şi alte materiale 

cartografice de sec. al XIX-lea. 

Pe lângă acestea intravilanul localităţilor comunei mai păstrează şi alte clădiri, cu 

valoare istorică, de arhitectură tradiţională sau memorialistică. Intervenţiile pentru 

repararea/restaurarea acestor monumente se va face conform legii, cu acordul instituţiilor de 

patrimoniu. 

 În cazul altor clădiri neincluse în lista de patrimoniu, dar valoroase prin vechime, 
arhitectură vernaculară şi/sau valoare identitară, intervenţiile se vor face cu 

consultarea specialiştilor pentru a nu se compromite valoarea obiectivului;

 De asemenea, administraţia locală va cere ca şi construcţiile noi ridicate în zonele 

adiacente unor clădiri cu valoarea istorică şi identitară locallă să fie realizate cu 

respectarea caracteristicilor de bază ale arhitecturii tradiţionale;

 Factorii locali să desfăşoare activităţi pentru conştientizarea în rândul populaţiei a 

valorii acestor obiective (posibil de încadrat ca fiind de patrimoniu) şi necesitatea 
păstrării nealterate a stării lor fizice.

 

3.11.4.1. Delimitarea rezervaţiilor şi ale ariilor naturale protejate. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac nu se găsescă rezervaţii naturale sau arii 

naturale protejate, conform Legii nr. 5 din 12 aprilie 2000. 

Menţionăm existenţa pe cursul Mureşului, în teritoriul administrativ, a două praguri 

din tufuri bazaltice de Hădăreni, care au acţionat ca nişte baraje naturale, în jurul lor 

formându-se o zonă de cataracte, cunoscute sub numele de "Casacada de la Gura Arieşului"  

şi "Cascada de la Noşlac". Cu înălţimi cuprinse între 1 şi 2,5 m, aceste cascade sunt frecvent 

căutate de către pescari, pentru peştii care îşi găsesc locul în apele puternic oxigenate din 

preajma lor. 

Deşi nu seunt incluse în categoria siturilor/rezervaţiilor protejate se impune 

conservarea lor pentru valoarea lor de unicat în zonă şi rolul de praguri pe cursul râului. 

De asemenea, în zona localităţilor Noşlac şi Căptălan sunt prezente mai multe bălţi 

naturale, formate pe albia fosilă a râului, cu un potenţial piscicol ridicat şi înconjurată de o 

vegeraţie specifică. 

 

3.11.4.2. Zone protejate sanitar 

Sunt zonele de protecţie instituite în jurul unor obiective precum: 

 Forajele pentru alimentarea cu apă şi bazinele de stocare tratare a apelor utilizate 

pentru alimentarea cu apă a localităţilor Copand, Găbud şi Stâna de Mureş, precum 

alte captări de interes pentru satele din zonă (Valea Ciuciului).

 cimitirele satelor Noşlac, Căptălan, Copand, Stâna de Mureş şi Găbud. 

Acestea au fost prevăzute pentru fiecare localitate - Vezi plansele.
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Alte monumente şi ansambluri de arhitectură 

cu valoare istorică, identitară şi culturală 

 

Pe lângă acestea intravilanul localităţilor comunei mai păstrează şi alte clădiri, cu 

valoare istorică, de arhitectură tradiţională sau memorialistică. 

 În cazul altor clădiri neincluse în lista de patrimoniu, dar valoroase prin vechime, 

arhitectură vernaculară şi/sau valoare identitară, intervenţiile se vor face cu 

consultarea specialiştilor pentru a nu se compromite valoarea obiectivului;

 De asemenea, construcţiile noi ridicate în zonele adiacente acestora să fie realizate cu 

respectarea caracteristicilor de bază ale arhitecturii tradiţionale;

 Factorii locali să desfăşoare activităţi pentru conştientizarea în rândul populaţiei a 

valorii acestor obiective (posibil de încadrat ca fiind de patrimoniu) şi necesitatea 

păstrării nealterate a stării lor fizice.

 
Biserica reformată din satul Copand 
Biserică reformată se remarcă prin aspectul său arhaic şi 

unele detalii constructive care sugerează o vechime, care 

după unii cercetători coboară anterior sec XVI, când satul 

domeniul intră în posesia familiei Somlyai. Această 

perioadă este sugerată şi de piesele renascentiste 

reasamblate în jurul intrării sudice şi două lespezi funerare, 

cu anii 1578 şi 1622 din care una aparţine soţiei lui Elisei 

Somlyai. 

Biserica reformată din satul Stâna de Mureş 

Actuala biserică, de tip sală cu un modest turn clopotniţă 

adosat laturii de vest. Este construită în locul alteia mai 

vechi, construită de către familia nobiliară Tomori la 

începutul sec. al XVI-lea (1501) când este pomenită 

existenţa unui lăcaş de cult închinat „Sf Nicolae”. Piatra de 

temelie al actualei biserici a fost pusă la 1761, ca donaţie 

din partea baronului Korda György (Gh. Corda), dar 

moartea acestuia înainte de finalizarea construcţiei a dus la 

întârzieri, lăcaşul neputând fi terminat decât în 1830. 

Turnul bisericii cu o înălţime de 12 m, adăposteşte două 

clopote, unul cu o greutate de 50 kg, donat de Rebeca 

Sárpataki la 1731, celălalt, de 25 kg donat de către Cristina 

Bámffi, la 1766. 

Scoala din Stâna de Mureş 
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Conacul familiei Löte-Gaşpar dela Stâna de Mureş 
La mijlocul sec. al XIX-lea aici s-a născut Lőte József 

(1856-1938), medic, profesor și rector al universităţii de 

medicină din Cluj, fiul pastorul protestant din localitate 

Iosif și Esther Dosa împreună soţia sa Dósa Eszter din 

familia nemeşilor Székely. Ulterior conacul ajunge în 

posesia Gáspár János din Colţeşti (1816-1892), figură 

preominentă a literaturii pentru copii din Transilvania 

Şcoala Bisericii reformate Copand 

Clădirea cu două camere iniţiale mai păstrează 

caracteristicile unei case tradiţionale, căreia i-au fost ataşate 

la o dată incertă o extensie sub forma unui pridvor în faţă şi 

o cameră anexă. Neutilizată în prezent riscă să se degradeze 

treptat, necesitănd întreţinere şi reutilizare, eventual ca o 

expoziţie etnografică locală. 

Casa parohială a Bisericii reformate Stâna de Mureş, şi 

parcul. De o valoare deosebită rămâne parcul din preajma 

sa, unde se mai păstrează cu exemplare de arbori cu o vârsă 

de peste 250 ani. Clădirea actuală a suferit în decursul 

timpului multiple schimbări, încât şi-a pierdut în mare parte 

caracteristicile iniţiale. Despre vechimea ansamblului 

depune mărturie şi prezenţa parcului, din care se mai 

păstrează câteva exemplarele de tei şi goruni seculari. 

Clădirea vechii şcoli din Noşlac, atestată documentar la 

1898, devenită şcoală cu predare în limba română de la 

1909. Din 1848 a devenit Şcoală elementară de stat cu 7 

clase. Ca amplasament, clădirea şcolii se află în zona 

centrală a localităţii, în vecinătatea Bisericii Reformate şi a 

Grădiniţei. 

 

Sursa: 

http://scoli.didactic.ro/scoala_cu_clasele_i_viii_noslac 

Vezi 2.10.4. şi 3.10.6. Monumente ale naturii si istorice 

 

 
3.11.4. Protejarea unor suprafeţe din extravilan (terenuri agricole valoroase, 

păduri, oglinzi de apă, etc.), 

Se impune protejarea bălţilor naturale şi a vegetaţiei specifice din jurul acestora din 

lunca râului Mureş. Amintim aici Balta Căptălanului, Balta Noşlacului, Balta lui Petrişor etc. 

Dintre acestea, Balta Noslac situată pe un braţ mort al Mureşului în apropiere de Noslac 

concesionată pentru o perioade de 49 ani şi administrată de către APS Alba. 

Fără a avea calitatea de „monument al naturii”, dar pentru ineditul lor, interesul 

turistic şi rolul jucat în protejarea unor specii de peşti, este necesară protejarea lor pe plan 

local, împotriva exploatării pieterei. 

De asemenea se bucură de protecţia legii siturile declarate monumente istorice, 

menţionată la cap. 2.10.4 şi zonele tampon ale acestora stabilite conform legii. O atenţie 

http://scoli.didactic.ro/scoala_cu_clasele_i_viii_noslac
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specială va trebui acordată zonelor în care sunt semnalate existenţa unor situri arheologice, 

situate pe malurile văii Şumughi şi pe terasele Mureşului din partea de vest a satului. 

 

3.11.5. Interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi 

cercetări suplimentare (planuri urbanistice zonale privind parcelari, reparcelări, 

operaţiuni de renovare). 

Pentru moment zonele cele mai afectate de riscuri naturale sunt cele situate în 

apropierea râului Mureş, a pârâului Şumughi, zone ameninţate de pericolul inundaţiilor; 

Se propune interdicţie de construire în zonele afectate de riscuri naturale până la data 

eliminării lor. Din punct de vedere urbanistic, se prevede realizarea unor planuri urbanistice 

zonale care să detalieze modul de organizare a teritoriului. Se vor elabora PUZ - urile 

prevăzute în RLU pentru suprafeţe nou introduse în intravilan. 

Construirea în zonele cunoscute pentru existenţa unor situri arheologice se va face 

numai după executarea spăpăturilor arhelogice de salvare sau sub supraveghere arheologică. 

În acest context se au în vedere terasele Mureşului situate la sud-vest şi vest de sat, unde au 

fost identificate necropolele de sec. VI-VII şi XIX-X, precum şi aşezări neolitice, din 

perioada epocii bronzului a fierului şi din perioada romană. 

În toate zonele unde sunt semnalate situri arheologice sau unde sunt descoperite 

(inclusiv întâmplător) urme de locuire umană se impune potrivit legii descărcare de sarcină 

arheologică. 

 

3.11.6. Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri 

naturale, servituţi de protecţie etc. 

 Se instituie interdicţii de construire conform RLU pentru construcţii sau lucrări care ar 

putea împiedica libera circulaţie pe malul râului Mureş.

 Se instituie interdicţie de construire definitivă în albia minoră a râului Mureş, a 

pârâului Şumughi.

 Se instituie interdicţie de construire definitivă în zonele de protecţie a siturilor 
istorice, clasate şi incluse în lista siturilor cu valoare de patrimoniu de pe teritoriul 

administrativ.
 

 

 

 

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  

3.12.1. Lista obiectivelor de utilitate publică 

 

- În domeniul infrastructurii de transport 

 Reabilitarea drumurilor comunale DC. 248, 250 şi 251;
 Reabilitarea drumurilor agricole şi de acces spre zonele de producţie;

 Modernizarea reţelei stradale (carosabil, spaţii verză, rigole, trotuare);

 Realizarea unor piste de biciclete în lungul DJ 107 G, pe intravilan.

 

- În domeniul infrastructurii edilitare şi de mediu 

 Racordarea tururor consumatorilor la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare;

 Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare pentru satele Copand, Găbud şi 

Stâna de Mureş;
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 Conectarea într-un moment previzibil a localităţii Valea Ciuciului la reţeaua de 

canalizare şi epurare;

 Realizarea   digului   de   protecţie   pentru a limita efectele inundaţiilor asupra 

intravilanelor localităţilor Stâna De Mureş şi Noşlac.

 Conservarea zonelor umede şi valoroase de pe fostele meandre fosile ale Mureşului şi 

valorificarea lor economică şi turistică cu impact minor asupra mediului.

 

- În domeniul infrastructurii sociale, culturale şi educative. 

 Demararea proictului de amenajare a unui centru social, de tratament balneo- 
terapeutic şi turistic;

 Încheierea construcţiei, asigurarea dotărilor şi darea în funcţiune a Căminului cultural 
de la Găbud;

 Modernizarea şi asigurarea dotărilor la căminele culturale de la Copand şi Stâna de 
Mureş;

 Modernizarea şcolilor şi a grădiniţelor din satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud;

 Realizarea unei Expoziţii etnogarfice, utilizând clădirea fostei şcoli evanghelice din 
localitatea Copand.

 Demararea lucrărilor de restaurare a clopotniţei bisericii de lemn de la Găbud, 
obiectiv inclus în listele de patrimoniu naţional.

 Alte lucrări şi proiecte aprobate de către Consiliul Local Noşlac.

 

- În domeniul turismului şi a petrecerii timpului liber 

 Implementarea proiectului socio-balnear şi turistic preconizat;

 Realizarea unui ştrand şi a unor locuri de campare, dotate corespunzător pe malul 
Mureşului;

 Realizarea unei tabere şcolare şi a infrastructurii adiacente.

 Sprijinirea iniţiativei private în domeniul turismului;

 Sprijinirea turismului piscicol, a pescuitului sportiv şi de petrecere a timpului liber.

 Sprijinirea turismului ecumenic şi de valorificare a potenţialului istoric şi arhitectural 
existent.

 
 

3.12.2. Structura proprietăţii asupra terenurilor 

 

Conform planșelor desenate 

10 Regim Juridic Noșlac, Căptălan 

11 Regim Juridic Copand, Stâna de Mureș, Găbud, Valea Ciuciului 
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3.13. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPREMENTARE 

PROGRAMDE INVESTIŢII PUBLICE PROPUSE PRIN PLANUL 

URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NOŞLAC  
 
Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a  

teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.  

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism  

pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan 

Etapa de implementare, monitorizare şi control, reprezintă sistemul de realizare a planului, implicit  

a proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a informaţiilor  

asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea satelor.  

Scopul monitorizării şi evaluării implementării planului-strategiei:  

- evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat,  

- constatarea durabilităţii proiectelor implementate,  

În plan instituţional principalii actori locali ai implementăriui vor fi:  

- administraţia locala,  

- agenţii economici,  

- societatea civilă,  

- structuri externe- instituţii judeţene  

Etapa de implementare,monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape.  

1. Adoptarea  

În cadrul acestei etape planul-strategia va fi supus dezbaterii publice afişat pe saitul primariei.  

În urma dezbaterilor se vor opera recomandări dacă există şi planul va fi înaintat Consiliului Local al  

comunei Noşlac în vederea adoptării.  

2. Implementarea  

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile,măsurile şi proiectele concrete de implementare. 

Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele 

responsabile de proiect, sursele de finanţare.  

3. Monitorizarea  

Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele 

personalului angajat şi implicit a autorităţii locale, ipotezele formulate iniţial.  

Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectare informaţiei, modul în  

care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia.  

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial. 

În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare.  

Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în componenţă  

reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare.Structura aparatului de monitotizare va fi următoarea: 2  
- comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea planului,  

- comisii organizate pe direcţii de dezvoltare,  

- secretariat.  

4. Evaluarea implementării planului  

Se vor analiza indicatoriii de implementare.Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare  

şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efcetua evaluări intermediare pe faze de implementare.  

5. Analiza impactului  

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulaste, modul cum influenţează criteriile  

de performanţă privind rezolvarea eficientă a localităţii.Se vor efectua studii de impact de specialitate înaintea 

începrii unui proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului.  

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un raport asupra  

stadiului de implementare a proiectelor  

Pentru implementarea prevederilor Planului Urbanistic General, se aprobă prin Hotarare de consiliu local  

Planul de acţiune pentru implemantare şi Programul de investiţii publice pentru perioada de valabilitatea a  
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Planului Urbanistic General al comunei Noşlac, după cum urmează:  

Administralia publică locală va asigura detalierea zonelor din teritoriu care au fost incluse in intravilan, cu 

destinatiile stabilite prin PUG  

Noşlac 
Zonă centrală- termen 2022  

Târg comunal comunal- termen -2024 

Teren sport- termen-2014.  

Zone de locuinle in satele componente.  

ALIMENTARE CU APA  
Se vor finaliza lucririle in curs de executare pentru asigurarea APEI POTABILE, dupi cum urmeazi:  

ALIMENTARE CU APA SAT MANERAU  

Termen de realizare până în anul 2019  

Sursa de finanţare : PNDL şi buget local.  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se vor initia proiecte de executie, licitaliţi execulie pentru alimentarea cu apă potabilă a localititilor pentru  

care sunt intocmite Studii de Fezabilitate. 

Termenul de realizare : 2025 
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Sursa de finantare: din bugetul local.  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se vor initia studii de oportunitate pentru intocmire Studii de Fezabilitate pentru localitătile:  

Noşlac şi satele aparţinătoare  

Termen de realizare .2020  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

CANALIZARE  
Se vor iniţia proiecte de executie, licitatii şi executie pentru canalizare in localităţile pentru care sunt  

intocmite Studii de Fezabilitate:  

Termen de realizare 2026  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se vor initia studii de oportunitate pentru intocmire Studii de Fezabilitate pentru localităţiile aparţinătoare  

Termen de realizare .2026  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

ENERGIE ELECTRICA  
Se va asigura modernizarea şi întretinerea echipamentelor şi retelelor aferente, existente in toate satele  

Comunei.  

Termen de realizare – permanent  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: primar, viceprimar  

GAZ METAN  
Se vor iniţia studii de fezabilitate pentru implementarea oportunităţiilor evidentiate in studiul ,,  

înfiinţare serviciu de distribuţie gaze naturale in localitătile comunei Noşlac care cuprinde toate  

localităţile comunei.  

Se va analiza ordinea în care este oportun să fie asigurată alimentarea cu gaz metan in satele comunei,  

in funcţie de tendinta de evoluţie a populaliei.  

Termen de realizare – 2023  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: primar, viceprimar, comp.urbanism 4  
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DRUMURI  
Pentru îmbunătăţirea reţelei de drumuri din comună sunt necesare cinci categorii de lucrări, care vor fi  

eşalonate după un program de oportunitate  

Implementarea Studiilor de Fezabilitate pentru reperarea podurilor comunei Noşlac. 

Termen de realizare 2021  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Implementarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru asfaltarea drumurilor comunale.  

Termen de realizare 2028  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Reteaua de drumuri in extravilan  
Se va analiza oportunitatea modernizirii legiturilor rutiere între localităţile comunei care nu au drumuri 

modernizate, între satelşe aparţinătoare  

Termen de realizare 2028 

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Reţeaua de drumuri in intravilan  
Se va asigura implementarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru modernizarea  

străzilor din intravilanul tuturor localităţiilor. 

Termen de realizare 2020  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se va iniţia un program de modernizare a străzilor existente şi propuse, cu profile transversale adecvate şi cu 

îmbrăcăminte asfaltică.  

Termen de realizare 2022  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  
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Şcoli, Dispensare, Cămine culturale , pentru îmbunătăţirea activităţiilor social-culturale se vor iniţia şi 

implementa următoarele  
Se va dezvolta reteaua dotărilor pentu învăţământ, prin: finalizarca lucrărilor de reabilitare la şcoli  

Termen de realizare 2024  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se va analiza oportunitatea dezvoltirii programului After School pe lângă şcolile funcţionale  

Termen de realizare 2028  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se va analiza oportunitatea deschiderii unei gradiniţe cu program normal în comuna Noşlac  

Termen de realizare 2028 

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se va initia analiza sistemului sanitar in Comuna Noşlac  

Se vor finaliza lucrările de reabilitare la Căminele Culturale.  

Termen de realizare 2028  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se vor finaliza lucrările de reabilitare la Căminul Cultural Noşlac 

Termen de realizare 2029  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se va asigura documentaţia şi se va implementa realizarea căminului cultural, pe amplasamentul stabilit  

în Planul Urbanistic General.  

Termen de realizare 2028 

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Se va finaliza şi functionaliza blocul din zona centrală a satului Noşlac, pentru asigurarea de spatii  

pentru sedii de firme, servicii social-culturale, sediu administrativ al primăriei.  

Termen de realizare 2029  

Sursa de finantare: din bugetul local  

Persoanele responsabile de proiect: compartimentul urbanism, primar  

Sport şi zone verzi  

Se vor amenaja parcuri in satele aparţinătoare 

Termen de realizare 2029 
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4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE  

 
Pornind de la relaţiile de interdependenţă, se vor concretiza acele propuneri realiste, 

viabile, legate de dezvoltarea bazei economice, asigurarea locurilor de muncă, existenţa 

resurselor şi posibilitatea valorificării acestora, dezvoltarea sectorului terţiar al serviciilor, 

cooperării pe linie tehnologică, îmbunătăţirea transportului şi circulaţiei, diversificarea reţelei 

de instituţii şi servicii publice, adoptarea programelor şi măsurilor de protecţia mediului 

natural şi construit etc. 

În privinţa extinderii intravilanului s-au suplimentat cu suprafeţe de teren necesare 

diferitelor funcţiuni, în special (construcţii locuinţe individuale, unităţi pentru servicii, 

activităţi productive, gospodării comunale, echipare edilitară etc. ) 

Zona destinată pentru agrement, sport, odihnă, locuri de joacă pentru copii va fi 

reanalizată în sensul reabilitării, reamenajării şi valorificării superioare a malurilor râului 

Mureş şi a altor cursuri de apă care traversează localităţile comunei. 

Suprafeţele destinate dezvoltării căilor de comunicaţii va înregistra creşteri de 

suprafaţă, prin lucrări ulterioare urmărindu-se refacerea/refuncţionalizarea unor la trasee noi, 

lărgiri de profile transversale, amenajări de intersecţii, rezolvări de parcaje, etc. 

După caz, în funcţie de situaţia existentă, necesităţile locale, atribuţiile decizionale ale 

administraţiei publice locale etc., se vor întocmi documentaţii urbanistice specifice PUZ, 

PUD pentru următoarele genuri de probleme: 

 extinderi de intravilan care presupune construcţii şi amenajări, realizări de străzi şi 

trasee de reţele tehnico-edilitare, amplasări de obiective majore de interes general etc.; 

 planuri de lotizare/parcelare pentru locuinţe şi gospodării individuale în cadrul 

intravilanului; 

 proiecte de specialitate privind completarea şi modernizarea reţelei de circulaţie şi 

transport; 

 elaborarea de planuri urbanistice de detaliu (PUD) pentru obiective pe terenuri cu 

statut juridic stabilit şi cu condiţii de construibilitate, care presupun derogare de la 

reglementările PUG; 

 proiecte de specialitate pentru echipare tehnico – edilitară (asigurarea canalizării şi 

epurarea apelor menajere pentru localităţile Copand, Găbud şi Stâna de Mureş. 

Propunerile din prezentul PUG au fost analizate pe parcursul mai multor consultări cu 

administraţia locală, la nivelul Primăriei comunei Noşlac, vizite şi analize în teren. 

Pe baza avizelor obţinute de la organismele interesate şi implicate în aplicarea strategiei 

de dezvoltare şi a planului urbanistic, PUG Noşlac şi Regulamentul local de urbanism, 

aferent vor fi aprobate de către Consiliul Local Noşlac şi Consiliul Judeţean Alba. Odată 

aprobat, PUG Noşlac şi Regulamentul său, capătă valoare juridică fiind o documentaţie 

opozabilă în justiţie, între administraţia publică locală, care urmăreşte aplicarea acesteia şi 

membrii comunităţii locale şi/sau alţi investitori. 
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 4.1 DIRECŢII PRINCIPALE DE ACŢIUNE  

 
 Îmbunătăţirea echipării edilitare şi integrarea zonei în reţelele de infrastructură majoră 

(căi de transport rutier, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrica, 

telefonie, gospodărie comunală); 

 Valorificarea superioară a potenţialului natural al zonei, prin eficientizarea, 

restructurarea şi diversificarea activităţilor economice, dezvoltarea turismului şi 

stimularea intreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat; 

 Stabilizarea populaţiei prin ridicarea calităţii vieţii; 

 Protejarea patrimoniului natural şi construit în vederea dezvoltării durabile a 

economiei zonei cu precădere prin turism. 

 Includerea comunei într-un circuit mai larg, turistic şi economic, prin modernizarea 

racordării principalele căi de comunicaţii din zonă; autostrada A 10; DJ 107 G şi DJ 

107 F, prin realizarea în perspectivă a unui pod de legătură peste Mureş la Stâna de 

Mureş. 

 

 4.2 PRIORITĂŢI ÎN INTERVENTIE  

 
Luând în considerare Planul strategic de dezvoltare social-economică al comunei 

Noşlac 2014-2020 şi opţiunile de dezvoltare spaţială evidenţiate în cursul elaborării Planului 

Urbanistic General al comunei, au fost identificate următoarele proiecte care pot conduce la 

atingerea obiectivelor stipulate în documentul strategic. 

 
4.2.1. Protecţia mediului 

 Implicarea mai largă a administraţiei locale, a ONG-urilor de mediu şi a serviciului 

comunitar, existent la nivelul primăriei, alături de alţi specialişti în valorificarea 

superioară a potenţialului naturale şi economic al luncii Mureşului, într-un mod care 

să ducă la conservarea elementelor naturale valoroase existente (agregate minerale, 

lacuri antropice şi bălţi naturale, formate pe vechile cursuri ale Mureşului, astăzi 

fosile etc.). 

 Protejarea terenurilor de luncă şi a intravilanului localităţilor împotriva inundaţiilor, 

prin îndiguirea Mureşului. Măsura, cuprinsă şi în Plan de amenajare a teritoriului 

zonal Valea Mureşului, cuprinde la rândul său o serie de măsuri specifice, a căror 

transpunere practică poate duce la o valorizare superioară a potenţialului natural oferit 

de malurile şi lunca Mureşului. 

 Realizarea şi darea în funcţiune a investiţiilor privind sistemul de canalizare şi epurare 

la nivelul tuturor localităţilor comunei; 

 Realizarea de puncte colectoare cu preselecţie a deşeurilor, a rampelor pentru 

depozitarea containerelor şi dorarea populaţiei cu pubele. 

 Dotarea punctelor de belvedere şi de oprire, de pe traseele turistice cu containere şi 

asigurarea colectării resturilor menajere depozitate aici 

 Organizarea unor ample lucrări de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea 

necontrolată a gunoaielor, în principal în preajma râului Mureş şi a altor cursuri de 

apă, la care să fie angrenaţi beneficiarii de ajutoare sociale. 
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 Dezvoltarea turismului de odihnă şi tratament prin realizarea unei staţiuni, 

valorificarea zonelor şi zonelor de interes turistic şi economic de pe teritoriul comunei 

(malurile Mureşului, bălţile şi lacurile din preajma acestuia, monumente istorice şi 

unităţi de cult) se va face în mod durabil prin respectarea legislaţiei de mediu şi în 

concordanţă cu STRATEGIA-GAL Mureş şi Târnave şi a Plan de amenajare a 

teritoriului zonal Valea Mureşului. 

 

4.2.2. Reabilitarea şi dezvoltarea Infrastructurii de Transport – Comunicaţii – 

Utilităţi Publice – Clădiri Publice 

 

 Încheierea procesului de modernizare a reţelei stradale din toate satele comunei, 

precum şi continuarea procesului de modernizare a drumurilor comunale şi 

reabilitarea drumurilor agricole; 

 Realizarea de podeţe montate peste rigole, la racodul dintre drumurile agricole şi DJ 

107 G. 

 Extinderea reţelei de utilităţi publice în zonele cu potenţial turistic, industrial şi 

agricol (drumuri de acces, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, 

canalizare); 

 Realizarea şi reabilitarea podurilor şi a punţilor pietonale peste cursurile de apă care 

traversează satele Căptălan, Valea Ciuciului şi Găbud, realizarea unor ziduri de 
sprijin, decolmatarea văilor şi a rigolelor în intravilan şi extravilan; 

 Modernizarea DC 249, 250 şi 251 pe toată lungimea lor, precum şi a drumurilor 
agricole şi de acces, pentru o mai bună valorificare a potenţialului economic şi turistic 

al zonei şi al Mureşului. 

 În acelaşi deziderat poate fi inclus şi continuarea modernizării 107 G, pe noul traseu 

de legătură cu oraşul Ocna Mureş, precum şi continuarea eforturilor administraţiei 

locale, cu sprijinul celei judeţene pentru realizarea unui pod peste Mureş la Stâna de 

Mureş sau Copand, prin care să se facă legătura cu DJ 107 F, prin localităţile 

Gligoreşti sau Gura Arieşului. 

 Implementarea proiectelor de reamenajare a zonei centrale Noşlac şi dotarea cu 
infrastructură necesară, turistică, cultural/sportivă şi de servicii (piaţă agroalimentară, 

staţie PECO etc.); 

 Îmbunătăţirea transportului în comun prin realizarea unui traseu de circulaţie pentru 

mijloacele de transport în comun care să cuprindă toate satele comunei, legând  

oraşele Ocna Mureş (Alba) cu Luduş (Mureş). 

 Reabilitarea, refuncţionalizarea şi dotarea unor clădiri de interes social şi cultural de 

pe raza comunei (Dispensar medical, Cămin cultural Copand, Şcoala evanghelică 
Copand, etc.) astăzi neutilizate şi/sau ameninţate de degradare. 

 Realizarea şi amenajarea muzeu etnografic al comunităţii maghiare în fosta clădire a 
Şcolii evanghelice din Copand. 

 

4.2.3. Dezvoltarea Serviciilor Sociale şi de Sănătate şi a Infrastructurii aferente 

 Realizarea Centrului social şi de tratament pentru persoane în vârstă în apropiere de 

Copand, care să poată găzdui până la 80 de oameni şi care va fi dotat cu utilităţile şi 

confortul necesare, în care să se efectueze tratamente să-şi găsească adăpost şi condiţii 

decente de viaţă persoanele vârsnice rămase singure şi cele cu dizabilităţi accentuate. 

Într-o fază ulterioară alături de acesta să fie dezvoltată o infrastructură cu caracter 

balnear şi de tratament. 
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 În condiţiile în care s-a reuşit reamenajarea Căminului cultural de la Stâne de Mureş, 

administraţia locală trece la realizarea unui nou Cămun cultural preconizat a se rudica 

în localitatea Găbud şi dotarea sa la nivelul cerinţelor actuale. 

 Valorificarea superioară a tezaurului spiritual local, prin activităţi culturale 

interzonale şi a Căminelor culturale din satele comunei, pentru activităţi sociale 

comunitare, în principal în sistem de cluburi tematice, care să faciliteze atât întâlnirea 

persoanelor tinere cât şi a celora de vârsta a treia. 

 Asigurarea condiţiilor necesare amenajării şi dotării a două puncte farmaceutice în 

localităţile Găbud şi Stâna de Mureş, pentru asigurarea necesarului de medicamente 

pentru oameni, şi a unui punct farmaceutic veterinar la Noşlac, care să deservească 

toate satele comunei. 

 

4.2.4. Priorităţi de intervenţie în funcţie de necesităţile şi cerinţele populaţiei 

 Asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare competitive, capabile să susţină 
dezvoltarea turistică a zonei în intravilanele existente; 

 Ocuparea parcelelor libere cu construcţii ce respectă specificul arhitectural local; 

 Amenajarea spaţiilor publice din zonele centrale; 

 Realizarea unor parcaje şi locuri de popas în zonele centrale ale localităţilor şi în 

punctele de „bel-vedere” 

 Realizarea unei zone de recreere şi promenadă pe malurile Mureşului, la Stâna de 

Mureş şi Noşlac „Cascadă” şi dotarea acestora cu mobilierul aferent (vatră pentru foc, 

sursă de apă potabilă, WC, băncuţe şi foişoare. Completarea vegetaţiei unde este 

necesar prin plantarea unor specii autohtone indicate acestui mediu; 

 Regândirea traseului şi supra-lărgirea drumurilor de acces în intravilan, unde 

schimbările bruşte de direcţie şi dimensiunile carosabilului pun probleme serioase de 
circulaţie. 

 Realizarea unor amenajări turistice (parcaje, puncte de informare, locuri de odihnă, 
puncte de belvedere) şi punerea in valoare a principalelor obiective de interes turistic 
ale zonei; 

 Igienizarea malurilor Mureşului şi a cursurilor care traversează teritoriul 
administrativ. 

 Reabilitarea locuinţelor vechi, importante pentru conservarea patrimoniului 
arhitectural local, a parcelariului şi valorilor urbanistice locale, cu scopul reutilizării 

lor în scopuri administrative, culturale şi turistice. 

 Asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare competitive, capabile să susţină 
dezvoltarea economico-socială şi turistică a localităţilor comunei în intravilanele 
propuse; 
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4.3 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE  

 
4.3.1. Dezvoltarea Economiei şi a Mediului de Afaceri 

 Crearea unui Centru de consultanţă pentru sprijinirea gospodăriilor agricole şi de 
menegement al fermei, 

 Sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil – construcţii, materiale de 
construcţii, activităţi industriale şi de prelucrarea lemnului etc; 

 Sprijinirea extinderii serviciilor de transport în comun, la nivelul tuturor localităţilor 
comunei, inclusiv la nivelul localităţii Găbud. 

 Înfiinţarea unui centru social cu perspectiva transformării sale într-o viitoare staţiune 
turistică şi de tratament balnear. 

 Extinderea infrastructurii şi a căilor de acces în zonele de extindere conform PUG; 

 Racordarea noilor zone de dezvoltare cuprinse în PUG la reţeaua de utilităţi publice. 

 

4.3.2. Agricultură 

Solurile din teritoriul studiat au o textură bună cu însuşiri fizico-chimice favorabile 

culturilor cerealiere, fâneţelor şi păşunilor, în timp ce albiile fosile ale Mureşului, păstrate 

sub forma unor bălţi, precum şi Mureşul, constituie la rândul resurse pentru dezvoltarea 

pisciculturii. 

 Sprijinirea înfiinţării de micro-ferme zootehnice, pomicole, piscicole şi legumicole; 

 Sprijinirea înfiinţării unor microferme pentru cultura ciupercilor, a plantelor tehnice şi 

a celor medicinale. 

 Valorificarea produselor agricole şi alimentare de calitate prin crearea unui centru 

comercial zonal pentru depozitarea şi cu vânzări „en-gros” pentru produsele locale, de 

origine agricolă (fructe, legume, produse animaliere etc.), pe cursul mijlociu al 

Mureşului de depozitare; 

 Sprijinirea înfiinţării unui centru de sacrificare şi abatorizare - animale; 
 

 

 
sunt: 

4.3.3. Turismul 

Principalele forme de turism cu potenţial de dezvoltare la nivelul comunei Noşlac 

 Turism rural, de odihnă şi recreere; 

 Turism itinerant cu valenţe culturale şi ecumenice; 

 Turism de tranzit; 

 Turismul de pescuit şi vânătoare; 

Consideram că turismul poate deveni o ramură importantă în cadrul economiei 

comunei Noşlac, activităţile turistice putând să asigure un număr important de locuri de 

muncă pentru populaţia din zonă. Principalele resurse naturale şi antropice existente la nivel 

local sunt prezenţa surselor de apă cloro-sodice, favorabile realizării unor investiţii în 

domeniul balneo-turistic, pescuitul , favorizat de prezenţa bălţilor naturale şi cel al Mureşului 

precum şi un număr important de monumente antropice, cu valoare istorică, ecumenică şi 

identitară care pot fi valorificate într-un mod durabil. În acest context exploatarea şi 

valorificarea potenţialului balnear, prin dezvoltarea unor structuri de odihnă şi tratament, în 

condiţiile în care Ocna Mureş şi-a pierdut acest rol, poate face din Noşlac un punct important 



SC CAPITEL PROIECT SRL 

B-dul Ferdinand I nr. 8 

Alba Iulia, jud. Alba 

capitel_proiect@yahoo.com 

Pagina 186 din 186 

Plan Urbanistic General al Comunei Noșlac – Memoriu General decembrie 2014 

 

 

 

în turismul balnear. De asemenea, prezenţa unor obiective istorice de interes turistic şi 

ecumenic, insuficient valorificate, pot constitui repere într-un circuit tematic, care să includă 

şi comuna. La toate accestea se adaugă valoarea cadrului natural deosebit, pe teritoriul 

comunei fiind mai multe puncte de belvedere care asigură o largă vizibilitate asupra câmpiei 

Mureşului şi a confluenţei acestuia cu Arieşul. De asemenea condiţiile pitoreşti de pe Valea 

Ciuciului, în care atmosferă patriarhală se îmbină atât de pitoresc cu prezenţa pădurilor oferă 

posibilităţi multiple pentru amplasarea în zonă a unor case de vacanţă. 

În prezent infrastructura turistică este deficitară, lipsind posibilităţile de cazare şi 

petrecere a timpului liber. Cu toate că se fac paşi încă timizi în acest sector, dezvoltarea 

turismului poate şi trebuie să fie sprijinită prin: 

 Incurajarea, consilierea şi sprijinirea construirii de pensiuni turistice; 

 Înfiinţarea unui Centru Zonal de Informare şi documentare turistica; 

 Amenajarea şi marcarea principalelor trasee turistice şi a căilor de acces; 

 Asigurarea utilităţilor publice; 

 Alte amenajări (spaţii de campare amenajate, balcoane şi alte amenajări de belvedere) 
dar şi alte măsuri care să faciliteze dezvoltarea principalelor forme de turism precum 
şi a infrastructurii de comunicaţie şi a echiparii edilitare: 

Totodată, se impune valorificarea în scop turistic a peisajelor naturale spectaculoase şi 

a unor ocupaţii tradiţionale, legate de valorificarea lemnului şi creştere animalelor. 

Actualele baze de cazare constituie totodate puncte de plecare spre alte zone  de 

interes turistic, situate în imediata apropiere sau incluse într-un circuit turistic mai larg, 

deschizând în acela-şi timp posibilităţi de amenajare şi extindere a bazei de cazare, de 

alimentaţie publică şi agrement. 

 

 

 
Întocmit 

arh. Marius Barbieri 
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dimensiune de 12, la distanță de un singur rând, ceea ce conduce la o economie de 

hârtie de mai mult de 60% față de cazul utilizării fontului Arial cu dimensiune de 12, la 

distanță de un rând și jumătate. 

Documentația a fost tipărită pe hârtie reciclată, care a fost obținută prin tehnologii 

prietenoase cu mediul. 


