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MEMORIU GENERAL 
 

INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAłIEI 
• Denumirea lucrării: P.U.G. comuna Peregu Mare cu satul aparŃinător Peregu Mic 
• Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PEREGU MARE 
• Proiectant general: S.C. „PROIECT ARAD” S.A. 
• Data elaborării: Noiembrie 2005 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
Obiectul lucrării îl constituie elaborarea Planului Urbanistic General al localităŃii Peregu Mare, cu satul 

aparŃinător Peregu Mic şi Regulamentele aferente. 
Lucrarea se elaborează pe baza Temei de proiectare privind elaborarea Planului Urbanistic General al 

comunei Peregu Mare, aprobată de Consiliului Local al localităŃii Peregu Mare prin hotărârea nr. 6 din 30 ianuarie 
2001. 
  La elaborarea lucrării s-a Ńinut cont de Legea nr. 50/1991 privind „Autorizarea executării construcŃiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor”, act fundamental în reglementarea şi conŃinutul documentaŃiilor de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conŃinutului 
documentaŃiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991, precum şi de Ghidul privind metodologia de elaborare si conŃinutul-
cadru al Planului Urbanistic General aprobat de M.L.P.A.T. prin Ordinul nr. 21/N/10.04.2000. 
 Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul de Urbanism aferent devin odată cu aprobarea lor, 
acte de autoritate ale administraŃiei publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism şi 
autorizaŃii de construire pe teritoriul intravilanului comunei. 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 
La întocmirea lucrării au fost consultate documentaŃii întocmite anterior elaborării P.U.G., Studii de 

fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. şi alte surse de informaŃii: 
− Proiect nr. 25.052 - Plan de amenajare a teritoriului judeŃul Arad 

S.C. “PROIECT ARAD” S.A. 1993 şi 1994 
− Proiect nr. 13066 – Reactualizare schiŃă de sistematizare comuna Peregu Mare 

S.C. “PROIECT ARAD” S.A.1981 
− Proiect nr. 21079 - Detaliu de sistematizare pentru centrul civic al comunei Peregu Mare 

S.C. “PROIECT ARAD” S.A.1989 
− Consiliul Local al comunei Peregu Mare 
− Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Arad 
− DirecŃia JudeŃeană de Statistică – Arad 
− “Ghid privind metodologia de elaborare şi conŃinutul-cadru al Planului Urbanistic General”, elaborat de 

“URBANPROIECT” în 1999. 
Suportul topografic al lucrării îl constituie planurile localităŃii Peregu Mare, Sc. 1:5.000; plan cadastru - 

teritoriul administrativ al localităŃii, Sc. 1:25.000. 
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STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

1.4. EVOLUłIE 
Comuna Peregu Mare este compusă din două sate, Peregu Mare – reşedinŃă de comună şi Peregu Mic – 

sat aparŃinător, a căror istorie începe cu năvălirea tătară din 1241, urmează apoi câteva secole despre care nu se 
cunosc detalii, dar mai târziu, începând cu secolele XVIII-XIX, cele două sate reapar menŃionate în izvoarele istorice, 
însă având traiectorii paralele, aceasta până în anul 1956, când satele sunt prinse într-o comună, Peregu Mare.  

Satul Peregu Mare este atestat documentar din anul 1241. După ce au invadat Ungaria, tătarii s-au 
îndreptat în direcŃiile Arad şi Csanod, lăsând iniŃial neatins oraşul Nova Villa, al cărui nume fusese Perg. În acest 
oraş ca o fortăreaŃă întărită, apărată de soldaŃi, se strânseseră oameni din numeroase sate şi din Mănăstirea 
cisterciană Egres (lângă Csanod). În vara anului 1241 tătarii ajung în părŃile Perg-ului (Kasza-Pereg), cuceresc 
oraşul şi măcelăresc pe cei care nu au reuşit să fugă în cetăŃile vecine Cenad şi Egres. 

În anul 1241, localitatea este cunoscută sub numele Mognu Villa Perg. Mai târziu, în 1320, găsim în 
documentele istorice "posesiunea Perek", în 1454 – "Perek", iar în anii 1828 şi 1851 - "Nagy Pereg". Ulterior 
localitatea a fost cunoscută şi sub alte nume, cum sunt Peregu German sau Peregu Negru. 

Din secolul XIII şi până la revoluŃia de la 1848 nu se mai cunosc decât puŃine date despre localitatea 
Peregu Mare. 

Între secolele XIII şi XIX este rareori menŃionată existenŃa acestei localităŃi, primele date despre Peregu 
Mare reapărând în 1848, o dată cu izbucnirea mişcărilor Ńărăneşti care au cuprins şi satele din zona Peregului, când 
Ńărani români, maghiari, germani, slovaci, refuză robota şi se ridică împotriva conducerii comunale şi administratorilor 
domeniilor. Nobilimea liberă desfiinŃează robota, dijma, decima şi alte dări. În 1850 sosesc în Ńinuturile Aradului 
numeroşi Ńărani pribegi, în speranŃa că vor fi aşezaŃi pe domeniile comunale şi împroprietăriŃi. Acest lucru nu s-a 
întâmplat, astfel că Ńăranii pribegi au ajuns sa lucreze din greu, în condiŃii mizere, în pădurile de la Pecica şi din 
Banat. Temându-se de o nouă răscoală sau de pierderea braŃelor de muncă, precum şi din interese politice, 
guvernul austro-ungar înfiinŃează localitatea Pereg (Peregu Mare de astăzi). łăranii aşezaŃi aici nu au fost 
împroprietăriŃi, ci li s-a dat pământul comunei în arendă. MulŃi dintre ei au părăsit Pusta Peregului din cauza arendei 
prea mari. În 2 martie 1853, Curtea de la Viena dă o patentă imperială pentru zona Banatului, Crişanei şi 
Maramureşului, prin care se dădea posibilitatea Ńăranilor de a se răscumpăra. łăranii încep să-şi redobândească pe 
calea justiŃiei pământurile pierdute în ultimele decenii. În acest fel şi Ńăranii din Pereg ajung să deŃină pământ. Tot în 
acestă perioadă (mai precis în 1852), Cancelaria de la Viena dă o hotărâre prin care Ńăranilor de diferite naŃionalităŃi, 
provenind din sudul şi nordul Imperiului Austro-Ungar - chemaŃi să lucrze pe o moşie în Ungaria şi mai apoi înşelaŃi 
de către proprietarul acesteia - li se dă Pusta Pereg din Ńinutul Aradului. Astfel, 138 de familii de colonişti vor primi un 
loc pentru ridicarea unei case şi câte 20 jugăre de pământ şi 1.100 stânjeni pătraŃi, împroprietărirea făcându-se prin 
tragere la sorŃi. Se spune că primele case au fost ridicate la cca 300 m de primărie, construite din lemn şi acoperite 
cu paie. Ulterior s-au stabilit în Pereg încă 51 de familii de colonişti şi mai apoi familii de rusini proveniŃi din judeŃul 
Gariş (Slovacia), colonişti germani din Güdmähven şi cehi din părŃile Časlova şi Senteş. 

Anul 1863 este descris în documente ca fiind foarte sărac pentru populaŃia din zona Peregului, iar o parte 
din familii au migrat spre Transilvania pentru a supravieŃui iernii acelui an. În 1864 a venit în zonă un nou val de 
colonişti germani din Deutchmähren, având nume ca: Sziegmeth, Fritz, Hangel, Fuchs, Stermay, Scheifer, Wild, iar 
din Banat au venit familii ca: Tenoel, Quintus, din Bóhmen au venit familii ca: Dusek, Kalonsek, Junek şi alŃii 
(manuscrisul lui Waigand). În 1864, Waigand este numit dascăl în Pereg şi găseşte aici o comună sărăcăcioasă: 
şcoala, construită în 1853, era o clădire mică, izolată în câmp, pe fiecare stradă existau parcele goale, deoarece 
casele de pământ, acoperite cu paie, arseseră în anul 1860. În anul 1908 este construită o nouă şcoală, clădirea 
acesteia existând şi azi. Între anii  1878 şi 1879 a fost construită biserica catolică, ea va fi servită de un preot abia 
din 1899. Celelalte două biserici, existente şi astăzi, au fost construite mai târziu, după venirea cehilor şi a rutenilor. 

În ceea ce priveşte istoria satului Peregu Mic, se cunoaşte că şi acesta a fost afectat de năvălirea tătară 
din anul 1241. După această dată  şi până în sec. XVIII, evoluŃia satului nu mai este cunoscută. 

La jumătatea secolului al XVIII-lea, în timpul domniei Mariei Tereza (1740-1780), istoricul Horvath Mihaly 
aminteşte hotărârile date de împărăteasă, prin care a fost favorizata biserica catolică, în dauna celorlalte credinŃe. 
ConsecinŃele acestor hotărâri i-au afectat şi pe credincioşii reformaŃi din comuna Egyek (Ungaria), căci 44 din 
locuitori au fost expulzaŃi în anul 1772, aceştia pierzându-şi gospodăriile. Doi ani mai târziu, alŃi 250-300 de 
credincioşi reformaŃi au fost goniŃi din Egyek şi de asemenea au pierdut gospodării, parohia de care aparŃineau şi 
două şcoli. Aceştia s-au stabilit pe malul canalului Arhus. Timp de 12 ani, reformaŃii alungaŃi de pe pământurile lor au 
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locuit în colibe din pământ şi trestie. În 13 februarie 1787 ei înaintează o cerere împăratului Iosif al II-lea în care cer 
să li se atribuie pământ. Împăratul le donează pământul cerut, în judeŃul Arad, în pusta Peregului Mic. Între 1822 şi 
1835, credincioşii reformaŃi construiesc aici o biserică reformată, din materiale durabile. Ulterior au construit o 
parohie şi trei şcoli de fete şi băieŃi. În 1863 au început construcŃia unei primării şi case notariale. În 1872, pe raza 
localităŃii Peregu Mic începe să funcŃioneze un târg săptămânal. În 1873 se înfiinŃează o poştă la Peregu Mic, iar în 
1877 un dispensar. Această creştere social-economică şi culturală a localităŃii a atins apogeul spre sfârşitul secolului 
XIX, când populaŃia ajunge la 2500 de persoane, din care 270 erau elevi ce frecventau şcoala. 

Etapa cea mai importantă pentru studiul nostru, referitor la ambele localităŃi, este cea care debutează cu 
primele decenii ale sec. XVIII, prin ocuparea zonei de către Imperiul Habsburgic. NoutăŃile pe care acest proces le 
impune zonei sunt multiple: de la sistemul funciar şi organizarea administrativă, până la structura militară, religioasă, 
economică, demografică şi reŃeaua de aşezări. Zona devine focalizată către două centre majore (Arad şi Timişoara). 

Primul Război Mondial are ca deznodământ includerea zonei în Regatul României, fapt care se 
materializează practic în 1920. Anumite procese începute anterior se continuă, altele se modifică substanŃial; apar 
noutăŃi. Între ele se detaşează penetrarea în zonă, din ce în ce mai puternic, a influenŃei structurilor centrale 
româneşti, concentrate în Bucureşti. 

Al Doilea Război Mondial produce în final „sovietizarea” zonei. Profundele mutaŃii politice generate la 
sfârşitul anilor ’40 au drept consecinŃă mutaŃii de asemenea profunde în sistemul proprietăŃilor, economic, social, 
demografic. Pentru zona comunei Peregu Mare, ca şi la nivelul întregii Ńări, colectivizarea a avut consecinŃe grave, 
care au contribuit la deteriorarea vieŃii în mediul rural şi depopulare, în ciuda unor artificiale programe comuniste de 
activare. 

Procesul se continuă (în alte condiŃii conjuncturale şi cu termeni modificaŃi) şi după 1989. Pentru anumite 
zone rurale, degradarea vieŃii şi depopularea devin dramatice. Ruinarea satelor este oprită pe alocuri doar de noii 
veniŃi (orăşeni sau Ńigani) care afectează în schimb coeziunea comunităŃilor şi produc destrămarea morfo-structurală 
a aşezărilor, prin intervenŃiile constructive deseori agresive şi destructurante. Există localităŃi în care „vila” urbană şi 
„casa Ńigănească” tind să înlocuiască decisiv locuirea tradiŃională, fără ca prin acest gest să se obŃină o îmbunătăŃire 
reală a vieŃii sau aspectului local. În cazul localităŃilor Peregu Mare şi Peregu Mic, aceste intervenŃii negative sunt, 
din fericire, extrem de reduse, datorită situaŃiei economice a populaŃiei existentă, dar şi nou-venită. 

EvoluŃia demografică a celor două sate este pozitivă pe parcursul sec. XIX şi până spre sfârşitul sec.XX. 
În 1972, în comuna cuprinzând cele două sate: Peregu Mare şi Peregu Mic trăiau 2.641 locuitori. Ulterior  numărul 
locuitorilor începe să scadă, o dată cu obligativitatea primei trepte de liceu, când mulŃi tineri părăsesc comuna pentru 
a urma cursurile liceale în localităŃile sau oraşele vecine. Până în anul 2000, populaŃia Peregului Mare scade la 1830 
persoane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Structura populaŃiei pe etnii – în anii 1970 - este următoarea: românii reprezintă 17,74% din totalul 
populaŃiei, 48% sunt maghiari, 23,73% sunt slovaci, 4,7% sunt germani, 4,14% sunt cehi, iar 0,84% sunt rromi. 

2.2 .    ELEMENTE  ALE  CADRULUI  NATURAL 
• Caracteristicile reliefului 

Comuna Peregu Mare este situată în vestul judeŃului Arad, în Câmpia Mureşului, la o distanŃă de 34 km de 
municipiul Arad, şi 25 km de oraşul Nădlac, pe coordonatele geografice 46°28’ latitudine nordică şi 20°52’ 
longitudine estică. Comuna este compusă din două sate, Peregu Mare – reşedinŃă de comună şi Peregu Mic – sat 
aparŃinător. Teritoriul comunei are un relief de câmpie, care reprezintă vechea deltă a Mureşului. De fapt, întregul 
spaŃiu al Câmpiei Aradului (între Mureş şi Crişul Alb) reprezintă tot o deltă a Mureşului. 

• Caracteristici geotehnice 
 În Câmpia Mureşului avem un relief fluviantil (de acumulare şi de eroziune). Departe de a fi monoton şi 

uniform, relieful fluviantil (relieful de câmpie , în sens larg ) are o mare varietate genetică. 
Din punct de vedere al stratificaŃiei terenului natural, distingem următoarele: 

- de la 0 m la 4 m – sol vegetal şi nisipuri diferite 
- de la 4 m la26 m – argilă 
- de la 26 m la 29,5 m – nisipuri diferite, cu elemente de pietriş 
- de la 29,6 m până la adâncimea forajului (111 m) – se succed straturi de argile şi nisipuri, cu 
grosimi de 2-4 m 

Adâncimea freaticului variază de la 54 m la 4 m de la nivelul terenului. 
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• Geologia zonei 
În Câmpia Mureşului, în zona comunei Peregu Mare, întâlnim argile de plasticităŃi si consistenŃe diferite 

(notate cu A în harta geologică), precum şi argile contractile PUCN (notate cu AC în harta geologică). 
În această zonă de câmpie solul este de natură neozoică, respectiv depozite panoniene (argile, nisipuri, 

pietrişuri): 
- soluri aluviale cu sau fără carbonaŃi 
- soluri brune pozdolite 
- soluri brune 

• Resurse ale solului şi subsolului 
PotenŃialul cel mai mare al zonei rezidă din calitatea solurilor, foarte bune pentru agricultură. În Câmpia 

Mureşului întâlnim cernoziomuri castanii şi ciocolatii, cernoziomuri levigate slab precum şi soluri aluviale. În mod 
particular, pe teritoriul comunei Peregu Mare întâlnim predominant cernoziomuri carbonatice, dar şi soluri 
cernoziomice levigate şi cernoziomuri castanii şi ciocolatii. 

În zonă nu există resurse naturale ale subsolului. 
•  Riscuri naturale 

- seismicitate: 
Teritoriul comunei Peregu Mare se află în zona seismică D, coeficientul seismic Ks fiind 0,16 iar perioada de 

colŃ Ts 1,0 s. 
- inundaŃii: Nu este cazul; 
- alunecări de teren : Nu este cazul. 

• ReŃeaua hidrografică 
ReŃeaua hidrografică pe teritoriul comunei este reprezentată exclusiv de izvoare subterane alimentate din 

precipitaŃii sau influenŃate de bazinul hidrografic al râului Mureş, aflat la o distanŃă de 18km sud-est. Pe teritoriul 
administrativ al comunei Peregu Mare nu există cursuri sau oglinzi de apă. 

Apele freatice şi de adâncime: În satele Peregu Mare şi Peregu Mic pânza freatică este la o adâncime de 
4 – 54 m. În Peregu Mare pânza freatică este mai coborâtă, astfel că adâncimea fântânilor este de 40 – 60 m. 

Câmpia Mureşului este situată în regiunea depresiunilor joase şi a câmpiilor mai ridicate şi este constituită 
din nisipuri argiloase. Ea se caracterizează printr-o permeabilitate mijlocie. În acest perimetru apele freatice se 
găsesc în orizonturi continue, oarecum independente de regimul râurilor învecinate, asigurând o calitate potabilă 
bună şi debite apreciabile cu regim constant (5 – 10 litri/s). 

Ca o particularitate, menŃionăm că datorită precipitaŃiilor, prin ridicarea nivelului hidrostatic, în câmpul Nădlac 
– Curtici apare uneori un fenomen numit „inundaŃii de ape interioare”. Acesta poate fi înlăturat prin realizarea unor 
reŃele de drenaj corespunzătoare. 

Alimentarea cu apă potabilă e calitate pe teritoriul comunei Peregu Mare se poate face în bune condiŃii doar 
la adâncimi mari, de până la 85÷180m din ape subterane, cu ajutorul fântânilor semiarteziene acŃionate manual. 

• Clima 
Din punct de vedere climatic, pe teritoriul comunei Peregu Mare întâlnim topoclimatul regiunii de câmpie, 

care se caracterizează prin următoarele: 
Cea mai lungă durată de strălucire a soarelui 2100 ore/an, din care 1500 ore se realizează numai în 

semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiaŃie solară globală 115 kcal/cmp; o temperatură medie anuală mai 
mare de 10° (cea a lunii Ianuarie variază între -1° şi + 1,5° , iar cea a lunii Iulie variază între  21° şi 21,5°); 
Amplitudinea medie anuală este de 22° –23,5°; Minima absolută de temperatură variază între -25° şi -30°; şi o 
minimă absolută mai mare de 40° (deci o amplitudine absolută de 65°). Durata intervalului cu temperaturi medii 
zilnice 5° este de 250 zile în care se realizează 3800°. Primul îngheŃ se produce în medie la 21.X.; Intervalul de zile 
fără îngheŃ însumează 180 zile. Umezeala aerului este în Ianuarie de 88 %, iar în Iulie e mai mică de 64 %. 
Cantitatea anuală de precipitaŃii variază în jurul a 600mm, cu un maxim la începutul primăverii. Raportul între 
precipitaŃii şi evapotranspiraŃie în lunile de vară este deficitar (1/2).  

Vântul dominant - austrul - bate din S - SE - SV şi face parte din categoria vânturilor uscate. Iarna este 
însoŃit de ger, iar vara de căldură înăbuşitoare şi de secetă. Vitezele medii anuale ating 3 – 4 m/s, iar numărul zilelor 
cu vânt tare (11 m/s) depăşeşte 40 zile. 

Din caracteristicile de ansamblu enumerate, reiese că în regiunea de câmpie există cele mai bune condiŃii 
de dezvoltare intensivă a culturilor agricole, cu suficiente resurse de lumină, căldură şi umezeală, care necesită 
hidro-amelioraŃii. De asemenea aici sunt şi cele mai bune condiŃii de dezvoltare a aşezărilor rurale şi urbane. 
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2.3 .  RELAłII ÎN TERITORIU 
Încadrarea în teritoriu 
Comuna Peregu Mare este situată în extremitatea vestică a judeŃului Arad, în Câmpia Mureşului, la o 

distanŃă de 34 km de municipiul Arad şi 25 km de oraşul Nădlac. Satul aparŃinător Peregu Mic este situat la 2 km 
nord-est de localitatea de reşedinŃă, Peregu Mare. 

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează în partea sudică cu comunele Şeitin şi Semlac, la vest cu 
oraşul Nădlac, la est cu oraşul Pecica, iar la nord cu Ungaria, pe o lungime de cca. 10 km (10.373,7 m). Satul 
aparŃinător Peregu Mic este amplasat la cca. 1 km faŃă de frontiera de stat. 

 ReşedinŃa de comună, dar şi satul aparŃinător, sunt străbătute de drumul judeŃean 709J (Pecica-Peregu 
Mic-Peregu Mare-Nădlac). Cele două localităŃi nu au acces la artere feroviare. 

Teritoriul comunei ocupă o suprafaŃă de 3.289 ha, din care: 
− teren agricol  3.095 ha, după cum urmează: 

• arabil 3.095ha 
• livezi  ---  ha 
• vii ---  ha 
• păşuni ---  ha 
• fâneŃe ---  ha 

− teren neagricol  194 ha, repartizat astfel: 
• păduri ---  ha 
• ape ---  ha 
• construcŃii 123 ha 
• drumuri, căi ferate 68 ha 
• teren neproductiv 3  ha 

 
Căi de comunicaŃie 
Principalele căi de comunicaŃie de pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare sunt: 
Transport auto 
• D.J. 709J, care leagă cele două localităŃi – Peregu Mare şi Peregu Mic - traversează comuna Peregu 

Mic pe direcŃia sud-est – sud-vest şi apoi Peregu Mare pe direcŃia nord-est – vest şi asigură legătura 
rutieră cu oraşele Pecica şi Nădlac; 

• D.C. 103 face legătura între Peregu Mare şi Semlac; 
Transport feroviar 
• Teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare nu este deservit nici o arteră feroviară. 
 
Compunerea intravilanului  
Intravilanul comunei se compune din trupurile localităŃilor componente şi o serie de trupuri izolate. Acestea 

vor fi descrise amănunŃit la paragraful 2.7 - „Intravilan existent”. SuprafaŃa totală a intravilanului este 269,11 ha. 

Încadrarea în reŃeaua de localităŃi a judeŃului 
Comuna Peregu Mare este situată la o distanŃă de 34 km de municipiul Arad, 25 km de oraşul Nădlac şi 11 

km de oraşul Pecica. Datorită distanŃelor relativ mari dintre comună şi localităŃile din jur, se poate aprecia că aceasta 
nu intră în sfera de influenŃă a vreunuia dintre oraşele enumerate. Sistemul urban Arad cuprinde: 

- 242.252 locuitori  în Martie 2000 (conform datelor furnizate de Comisia JudeŃeana de Statistică). 
SituaŃia existentă - conform datelor furnizate de Comisia judeŃeana de statistică la nivelul lunii  Martie 

2000, comuna Peregu Mare cu satul aparŃinător Peregu Mic au o populaŃie relativ scăzută, de 1.830 persoane. 

2.4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Activitatea industrială, depozite şi construcŃii 
UnităŃile economice existente pe teritoriul comunei Peregu Mare sunt puŃin numeroase şi Ńin de iniŃiativa 

privată, fiind în marea majoritate S.R.L.-uri şi A.F.-uri. Acestea sunt amplasate în ambele localităŃi. Conform datelor 
furnizate de Comisia JudeŃeana de Statistică, forŃa de muncă angajată în unităŃi economice este distribuită astfel: 

- numărul total de salariaŃi  înregistraŃi în luna Martie 2000: 95 
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- numărul mediu de salariaŃi  în agricultură: 13 
- numărul mediu de salariaŃi  în industrie: 4 
- numărul mediu de salariaŃi  în industria prelucrătoare: 4 
- numărul mediu de salariaŃi  în comerŃ: 18 
- numărul mediu de salariaŃi  în construcŃii: 2  
- numărul mediu de salariaŃi  în transport, poştă, comunicaŃii: 2 
- numărul mediu de salariaŃi  în administraŃie publică: 7 
- numărul mediu de salariaŃi  în învăŃământ: 26 
- numărul mediu de salariaŃi  în sănătate şi asistenŃă socială: 12 
Cererea şi oferta pe piaŃa forŃei de muncă sunt variabile, astfel că cifrele enumerate anterior au doar un 

caracter orientativ. 
În continuare se vor enumera pe categorii de activitate unităŃile economice. Amplasamentele nu pot fi 

descrise prin denumirea străzii şi număr, neexistând denumiri de străzi în nici una din localităŃile componente. 
Identificarea acestora se va face după numărul din legendele planşelor aferente P.U.G.-ului. 

Comuna PEREGU MARE (Planşa SituaŃia existentă – disfuncŃionalităŃi 32.052/02 A) 
• Bufet şi magazin universal 
- forma de organizare: S.R.L. 
- suprafaŃa: S=0,10 ha 
- nr. pe planşă: 6 
• Magazin alimentar 
- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,10 ha 
- nr. pe planşă: 7 
• Magazin mixt „GEROCS” 
- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,33 ha 
- nr. pe planşă: 14 
• Magazin mixt „ARDELEAN” 
- forma de organizare: S.R.L. 
- suprafaŃa: S=0,77 ha 
- nr. pe planşă: 15 
• Moara „ROMPRESTĂRI ARAD” 
- forma de organizare: S.A. 
- suprafaŃa: S=0,03 ha 
- nr. pe planşă: 16 
• Magazin mixt 
- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,05 ha 
- nr. pe planşă: 17 
• Magazin mixt „TIMEA ANDREEA” 
- forma de organizare: S.R.L. 
- suprafaŃa: S=0,06 ha 
- nr. pe planşă: 22 
• Servicii – butelii gaz metan „BERAN” 
- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,14 ha 
- nr. pe planşă: 23 
Comuna PEREGU MIC (Planşa SituaŃia existentă – disfuncŃionalităŃi 32.052/02 B) 
• Sifonărie 
- forma de organizare: A.F. 
- funcŃionează în aceiaşi clădire cu Primăria şi Poşta 
- nr. pe planşă: 4 
• Carmangerie „NAGY” 
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- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,13 ha 
- nr. pe planşă: 7 
• Magazin mixt „WEST” 
- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,10 ha 
- nr. pe planşă: 9 
• Bar „FARCAŞ” 
- forma de organizare: S.R.L. 
- suprafaŃa: S=0,14 ha 
- nr. pe planşă: 13 
• Magazin universal C.P.A.D.M. 
- forma de organizare: S.A. 
- suprafaŃa: S=0,06 ha 
- nr. pe planşă: 15 
• Magazin mixt „CSOBOR” 
- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,14 ha 
- nr. pe planşă: 17 
• Brutărie „BIMBO” 
- forma de organizare: A.F. 
- suprafaŃa: S=0,08 ha 
- nr. pe planşă: 18 

Slaba dezvoltare din punct de vedere industrial a localităŃii şi a zonei în ansamblu provoacă un amplu 
fenomen migraŃional al populaŃiei active spre zone mai industrializate, precum şi navetism. În vederea stopării 
acestui fenomen, se doreşte încurajarea apariŃiei de întreprinderi mici şi mijlocii, în scopul creării de noi locuri de 
muncă şi ocupării forŃei de muncă locale.  

ActivităŃi agricole şi zootehnice  
Ponderea terenurilor arabile, ce ocupă o suprafaŃă de 3.095 ha reprezentând 94,10% din suprafaŃa totală a 

teritoriului administrativ al comunei, determină profilul agricol al comunei. Caracterul agricol al zonei a fost şi a rămas 
un factor important în definirea economică a comunei. Calitatea solurilor, condiŃiile climaterice favorabile, tradiŃia 
îndelungată în cultivarea pământului, constituie atu-uri în practicarea unei agriculturi performante. Conform P.A.T.J., 
teritoriul comunei Peregu se găseşte în subzona 1.a. a zonei de câmpie. În această subzonă agricolă grâul are o 
pondere mijlocie, o pondere mai mare având porumbul. O pondere mică au legumele, cartofii, floarea soarelui şi 
sfecla de zahăr. În ceea ce priveşte producŃia animală, principala pondere revine păsărilor, urmate de porcine, 
bovine şi ovine. Numărul de angajaŃi în agricultură este de 13 persoane. 

Principalele unităŃi agricole care îşi desfăşoară activitatea sunt: 
Localitatea PEREGU MARE (Planşa SituaŃia existentă – disfuncŃionalităŃi 32.052/02 A) 
• AsociaŃia agricolă „AGROMEC PECICA” 
- nr. pe planşă: 19 
- suprafaŃa: 0,31 ha  
TRUPURI IZOLATE: 
• Trup A1: Fermă privată 
- nr. pe planşă: 28 
- suprafaŃa: 0,98 ha 
• Trup A3: „CENTROSOIA” 
- nr. pe planşă: 29 
- suprafaŃa: 8,00 ha 
• Trup A5: Fermă privată 
- nr. pe planşă: 32 
- suprafaŃa: 0,98 ha 
Localitatea PEREGU MIC (Planşa SituaŃia existentă – disfuncŃionalităŃi 32.052/02 B) 
TRUPURI IZOLATE 
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• Trup B2: AGROMEC 
- nr. pe planşă: 26 
- suprafaŃa: 0,96 ha 
• Trup B3: fosta ZOOTEHNIA PEREGU MC şi asociaŃia familială „NAGY LUDOVIC” 
- nr. pe planşă: 21 
- suprafaŃa: 12,06 ha 

 
SuprafaŃa totală ocupată de aceste unităŃi cu profil agricol sau zootehnic în intravilan este de 23,29ha. Pe 

lângă aceste unităŃi cu profil agricol mai există şi unităŃi care se ocupă de preluarea produselor agricole, respectiv o 
brutărie, o moară, un cântar şi un cazan de Ńuică. Acestea vor fi descrise la paragraful referitor la  prestări de servicii 
către populaŃie. 

Din evidenŃele preluate de la O.C.A.O.T.A, bilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în teritoriul administrativ 
al comunei Peregu Mare este prezentat în tabelul următor: 

 
SuprafaŃă totală Procent din suprafaŃa 

totală 
Categoria de folosinŃă 

ha % 
− Arabil 116 48,74 

− Păşuni - - 

− FâneŃe - - 

− Vii - - 

− Livezi 1 0,42 

Teren agricol 117 49,16 
− Păduri - - 

− Ape - - 

− Drumuri 47 19,75 

− ConstrucŃii 74 31,09 

− Neproductiv - - 

Teren neagricol 121 50,84 
Total general 238 100% 

 
Din analiza acestui tabel rezultă suprafaŃa mare ocupată de terenurile agricole, respectiv 117 ha, 

reprezentând 49,16 % din suprafaŃa totală a teritoriului administrativ al comunei. 
SuprafaŃa cea mai mare din totalul terenurilor agricole o ocupă terenurile arabile, cu o suprafaŃă de  116 ha, 

reprezentând  99,15% din total agricol. 

 
Conform datelor preluate de la O.C.A.O.T.A, situaŃia fondului funciar pe categorii de folosinŃă şi pe 

proprietari  valabilă la data de 30 Decembrie 2000 este prezentată în tabelul alăturat: 
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 TERENURI AGRICOLE TEREN TEREN NEAGRICOL TEREN  

DEłINĂTORI Arabil Păşuni FâneŃe Vii Livezi AGRICOL Păduri Ape Drumuri Cons- Nepro- NEAGRICOL TOTAL 

      TOTAL    trucŃii ductiv TOTAL GENERAL 

Total judeŃ public + privat 3095 0 0 0 0 3095 0 0 68 123 3 194 3289 
Domeniul public 42 0 0 0 0 42 0 0 68 32 3 103 145 
Ministerul agriculturii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Primării 17 0 0 0 0 17 0 0 63 8 3 74 91 
În admin. Primăriei Peregu Mare 17 0 0 0 0 17 0 0 63 8 3 74 91 
Min.  Apărării NaŃionale 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 22 22 
Min. Industriilor şi ComerŃului 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 4 
R.A. „PETROM” Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
Min. ComerŃului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Min Culturii 25 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0 3 28 
Dep. Aşezăminte culturale 25 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0 3 28 
Domeniul privat total 3053 0 0 0 0 3053 0 0 0 91 0 91 3144 
Domeniul privat al statului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 
S.C.A.A. ( I.A.S.)  şi R.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
S.C.A. Nădlac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S.C. „HORTICOLA” Nădlac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alte S.C. şi R.A. din agricultură 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
S.C.M.A. (D.G.E.M.A.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Izlazuri Peregu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Domeniul privat particular 3053 0 0 0 0 3053 0 0 0 88 0 88 3141 
ProprietăŃi individuale 3053 0 0 0 0 3053 0 0 0 88 0 88 3141 
Individuali Peregu Mare 1497 0 0 0 0 1497 0 0 0 88 0 88 1585 
AsociaŃii simple Peregu Mare 1556 0 0 0 0 1556 0 0 0 0 0 0 1556 

 
46
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Din analiza tabelului anexat se constată că din total de suprafaŃă agricolă luată în studiu, de 3.095ha: 
−   42 ha, respectiv 1,36 % aparŃine domeniului public 
−   3.053 ha, respectiv  98,64 % aparŃine domeniului privat 

Prezentăm în continuare câteva date privind producŃia agricolă şi vegetală realizată în 2000, date după care 
se pot trage unele concluzii pentru fundamentarea dezvoltării agriculturii în perspectivă. Datele au fost furnizate de 
Comisia JudeŃeană de statistică. 

ProducŃia vegetală şi animalieră se prezintă astfel: 
− grâu şi secară 

− suprafaŃă cultivată (ha) 792   
− producŃia totală (tone)  1.972  

− porumb boabe 
− suprafaŃă cultivată (ha) 1.670    
− producŃia totală (tone)                          6.346          

− cartofi 
− suprafaŃă cultivată (ha) 28                         
− producŃia totală (tone) 405             

− floarea soarelui 
− suprafaŃă cultivată (ha) 20    
− producŃia totală (tone) 16    

− sfeclă de zahăr 
− suprafaŃă cultivată (ha) 17     
− producŃia totală (tone) 510  

− legume 
− suprafaŃă cultivată (ha) 110   
− producŃia totală (tone) 1.055   

− producŃia de fructe (tone) 148   
ProducŃia animală la începutul anului: 
− bovine - total 405   

− gospodăriile populaŃiei 405   
− porcine - total 1.950   

− gospodăriile populaŃiei 1.947   
− ovine - total 35   

− gospodăriile populaŃiei 35   
− păsări - total 10.175   

− gospodăriile populaŃiei 10.175   
− carne (sacrificări) - total - tone greutate vie 207   
− lapte de vacă şi bivoliŃă (hl) 6.406   
− lână (kg) 110  
− ouă (mii buc.) 960   
 

ProducŃia agricolă şi menajeră 
Din cercetarea profilului unităŃilor agricole de producŃiei, cât şi din analiza situaŃiei realizării producŃiei 

vegetale şi animale se constată profilul cerealier al zonei comunei Peregu Mare. 
Din situaŃia prezentată (date furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică) se constată că producŃia animală 

este asigurată în totalitate de sectorul particular, respectiv în gospodăriile populaŃiei. Acest lucru se datorează 
faptului că unităŃile de stat cu profil zootehnic au fost desfiinŃate. 
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Favorabilitatea condiŃiilor naturale şi nevoia de produse agroalimentare trebuie să determine o orientare a 
agriculturii în perspectivă. 

ProducŃia vegetală urmăreşte asigurarea integrală a bazei furajere pentru animale şi a unor cantităŃi 
însemnate de produse vegetale (cereale, plante, legume) pentru consumul populaŃiei 

SituaŃia forŃei de muncă ocupată din sectorul agricol este foarte greu de stabilit cu exactitate, deoarece 
agricultura este practicată în sistem privat. Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Arad, la 
nivelul lunii Martie 2000, în agricultură lucrau cu contract de muncă doar 13 persoane. 

Spre deosebire de perioada de dinainte de 1989, când în agricultură forŃa de muncă era constituită din elevi, 
femei şi bătrâni, în prezent se observă o întoarcere a bărbaŃilor spre muncile agricole (în societăŃi comerciale, 
asociaŃii sau în special individuali). 

Valorificarea suprafeŃelor agricole: 
Pentru terenurile arabile, trebuie efectuate lucrări de îmbunătăŃiri funciare şi în special de asigurare a unui 

sistem de irigaŃii, datorită condiŃiilor geografice şi climaterice din zonă. În prezent, canalele de irigaŃii sunt înfundate. 
CondiŃiile climaterice ale zonei impun, în perioada de vegetaŃie, aplicarea irigaŃiilor. 
IrigaŃiile determină îmbunătăŃirea proprietăŃilor hidrofizice în sensul satisfacerii depline a consumului de apă 

al plantelor. 
Prin aplicarea pe scară largă a irigaŃiilor se pot obŃine în mod constant sporuri mari de producŃie. 
Şi creşterea animalelor este o ocupaŃie importantă a populaŃiei, ilustrată prin producŃiile mari înregistrate. Pe 

viitor se impune dezvoltarea în special a speciilor ierbivore, (bovinele şi ovine pentru carne şi lapte), a culturilor de 
cereale (grâu, orz, porumb), a cartofilor (pentru hrană şi furaje) şi a furajelor pentru fân şi siloz. Cultura legumelor, ca 
şi creşterea păsărilor şi porcinelor se prevede şi în viitor doar pentru satisfacerea consumului propriu din zonă. În 
acest scop, se impune întreŃinerea păşunilor şi fâneŃelor existente prin lucrări specifice. 

Transporturi 
Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Arad în ramura transporturilor, depozitare, 

poşta, comunicaŃii, populaŃia ocupată  la nivelul lunii Martie 2000 era de 2 salariaŃi.  
Pe teritoriul adminisrativ al comunei Peregu Mare există următoarea rută de transport în comun:  

o Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare – 2 curse tur–retur pe zi; autobuzele se află în proprietatea 
Companiei de transport public Arad. 

UnităŃi din domeniul alimentaŃiei publice şi al serviciilor 

UNITĂłI DE COMERł ŞI DE ALIMENTAłIE PUBLICĂ 
Majoritatea unităŃilor comerciale şi de alimentaŃie publică sunt în locaŃie de gestiune şi aparŃin unor 

persoane fizice sau juridice private. Acestea sunt localizate echilibrat atât în Peregu Mare, cât şi în Peregu Mic, cu 
precădere în zona centrală. 

 Conform legilor unei economii de piaŃă, aceste unităŃi comerciale îşi schimbă deseori profilul, proprietarul, 
locaŃia,  funcŃie de cererea existentă pe piaŃă. 

Luând în considerare datele de pe teren, situaŃia se prezintă astfel: 
• localitatea PEREGU MARE 

1.   Bufet 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 6 
- suprafaŃa: 0,10 ha 

2.   Magazin alimentar 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 7 
- suprafaŃa: 0,10 ha 

3.   Magazin mixt „GEROCS” 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 14 
- suprafaŃa: 0,33 ha 

4.   Magazin mixt S.C. „ARDELEAN” S.R.L. 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 15 
- suprafaŃa: 0,77 ha 

5.   Magazin mixt 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 17 

           - suprafaŃa: 0,05 ha 
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6.   Magazin mixt S.C. „TIMEA ANDREEA” S.R.L. 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 22 
- suprafaŃa: 0,06 ha 

• localitatea PEREGU MIC 
1. PiaŃa agroalimentară 

- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 28 
- suprafaŃa: 0,04 ha 

2. Sifonărie 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 4 
- suprafaŃa: 0,01 ha 

3. Magazin mixt „WEST” 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 9 

  - suprafaŃa: 0,10 ha 
4. Bar „FARCAŞ” 

- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 13 
  - suprafaŃa: 0,14 ha 

5. Magazin universal C.P.A.D.M. 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 15 

  - suprafaŃa: 0,06 ha 
6. Magazin mixt „CSOBOR” 

- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 17 
  - suprafaŃa: 0,14 ha 
SuprafaŃa totală de unităŃile comerciale şi de alimentaŃie publică este de 2,04 ha. 

PRESTĂRI SERVICII 
Toate aceste unităŃi Ńin de iniŃiativa privată (persoane fizice, asociaŃii familiale, S.R.L.-uri). 
În ceea ce priveşte sectorul de prestări servicii, situaŃia se prezintă astfel: 

1. Brutărie „BIMBO” – satul Peregu Mic 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 18 
-  suprafaŃă: 0,08 ha 

2. Carmangerie „NAGY” – satul Peregu Mic 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 7 
- suprafaŃa: 0,13 ha 

3. Cazan Ńuică – satul Peregu Mic 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 14 
 -  suprafaŃa: 0,01 ha 

4. Cântar – satul Peregu Mic 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 30 
 - suprafaŃa: 0,01 ha 

5. Moara „ROMPRESTĂRI ARAD” – comuna Peregu Mare 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 16 
 - suprafaŃa: 0,03 ha 

2. Furnizare butelii gaz metan A.F. „BERAN” – comuna Peregu Mare 
- nr. pe planşele aferente P.U.G.: 23 
 - suprafaŃa: 0,14 ha 

SuprafaŃa totală de unităŃile ce prestează servicii către populaŃie este de 0,26 ha. 

2.5. POPULAłIA - ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 

Numărul şi evoluŃia populaŃiei 
Datorită scăderii natalităŃii si a fenomenului migratoriu, populaŃia comunei este în scădere. Astfel, conform 

datelor furnizate de Comisia JudeŃeană de Statistică şi a datelor preluate din P.A.T.J., populaŃia comunei Peregu 
Mare a evoluat după cum urmează: 

 -1930……………..2.900 locuitori 
 -1948……………..3.400 locuitori 
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- 1956……………..3.100 locuitori 
- 1966……………..3.300 locuitori 
- 1972……………..2.641 locuitori 
- 1980……………..2.400 locuitori 
- 1992……………. 2.016 locuitori 
- 2000……………..1.830 locuitori 
- 2006……………..1.800 locuitori 

Se observă un proces continuu de scădere a populaŃiei comunei, astfel că numărul locuitorilor în anul 2006 
reprezintă 68,15% faŃă de populaŃia înregistrată în anul 1972. 

Creşterea medie anuală se prezintă astfel: 
2000/1930 -36,90  1948/1930 + 17,24 
2000/1948 -85,79  1956/1948 -8,82 
2000/1956 -69,40  1966/1956 + 6,45 
2000/1966 -44,54  1972/1966       -19,97  
2000/1972 -30,71  1980/1972 -9,12 
2000/1980 -23,75  1992/1980 -16,00 
2000/1992 -9,22    

Dintr-o statistică realizată pentru luna iulie 1999, respectiv 1 ianuarie 2000, rezultă că în această perioadă 
existau următoarele date raportat la populaŃia totală a comunei: 

1 iulie 1999 
• PopulaŃia totală stabilă − 1.910 – din care 980 femei  
• populaŃie cu domiciliul în localitate − 1.910 
1 ianuarie 2000 
• populaŃia totală stabilă − 1.830 – din care 964 femei 
• populaŃie cu domiciliul în localitate − 1.830 
Din datele furnizate de Primăria Peregu Mare, la 1 martie 2006 existau următoarele date raportat la 

populaŃia totală a comunei: 
1 martie 2006 
• populaŃia totală stabilă − 1.800 – din care 947 femei 
• populaŃie cu domiciliul în localitate − 1.800 
Mişcarea naturală şi migratorie a populaŃiei 
Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaŃiei şi sporul migratoriu înregistrate până în luna ianuarie 

2000, a avut următoarea configuraŃie: 
• Mişcarea naturală: 

− născuŃi vii 15 
− decedaŃi - total 43 
− spor natural -1,49 

• Mişcarea migratorie: 
− stabiliri de domiciliu în localitate 34 
− plecări cu domiciliul din localitate 21 
− spor migratoriu +0,70 
− spor total -0,79 

• Indicatori la 1.000 locuitori: 
− spor natural -0,79 
− spor migrator +0,37 
− spor total -0,42 
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Aceste date sunt prezentate pe total comună. Conform datelor cuprinse în anuarul statistic al României pe 
anul 1999, sporul natural înregistrat pe ansamblul întregii Ńări era de –2,9 la mie. Fenomenul de îmbătrânire a 
populaŃiei manifestat pe plan naŃional se regăseşte şi în cazul comunei Peregu Mare. 

Structura populaŃiei pe principale grupe de vârstă 
Conform datelor furnizate de Comisia JudeŃeană de Statistică, structura populaŃiei comunei pe sexe şi grupe 

de vârsta populaŃia la data de 1 Ianuarie 2000 este următoarea: 
 

 TOTAL MASCULIN FEMININ 
TOTAL 1.830 866 964 
0- 4 ani 85 44 41 
5 - 9 ani 81 40 41 

10 - 14 ani 135 76 59 
15 - 19 ani 98 63 35 
20 - 24 ani 153 80 73 
25 - 29 ani 107 47 60 
30 - 34 ani 145 68 77 
35 - 39 ani 89 48 41 
40 - 44 ani 121 56 65 
45 - 49 ani 90 41 49 
50 - 54 ani 99 40 59 
55 - 59 ani 108 46 62 
60 - 64 ani 132 52 80 
65 - 69 ani 116 52 64 
70 - 74 ani 112 48 64 
75 - 79 ani 99 44 55 
80 - 84 ani 37 12 25 
85 şi peste 23 9 14 

Se observă că populaŃia tânără 0 - 14 ani, reprezintă 16,45 % din totalul populaŃiei, în timp ce populaŃia între 
60 - 85 ani şi peste, reprezintă 28,36 % din total populaŃie. 

Resursele de muncă şi posibilităŃile de ocupare a acestora 

PopulaŃia ocupată 
PopulaŃia activă defalcată pe ramuri ale economiei, date furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Arad 

şi actualizată cu date de pe teren se prezintă astfel: - pe total comună – 

Domeniu de activitate 
( număr mediu de salariaŃi ) 

TOTAL (PERSOANE) 

ForŃa de muncă (salariaŃi) 95    (total) 
Agricultură 13 
Industrie (total) 4 
Industria prelucrătoare 4 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 5 
ConstrucŃii 2 
ComerŃ 18 
Transport, depozitare, poştă, comunicaŃii 2 
AdministraŃie publică 7 
ÎnvăŃământ 26 
Sănătate şi asistenŃă socială 12 

Conform recensământului din 2000, în comuna Peregu Mare populaŃia aptă de muncă (populaŃia între 14 - 
64 ani) este de 1.142, din care 601 femei şi 541 bărbaŃi. 

PopulaŃia activă este mai mare decât numărul locurilor de muncă. DiferenŃa dintre populaŃia aptă de muncă 
şi populaŃia activă reprezintă elevii, studenŃii, casnicele etc. 
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FaŃă de perioada anterioară anului 1989, navetismul s-a redus datorită faptului că o parte din populaŃie s-a 
reîntors la activităŃi agricole, prin reintrarea în posesia pământului. Cu toate acestea, numărul angajaŃilor în 
agricultură este de doar 13 persoane. În prezent, cca. 200 persoane fac naveta la Arad, iar 80 persoane la Pecica. 

Localitatea Peregu Mare se află în zona de influenŃă a municipiului Arad, astfel ca între cele două localităŃi 
s-au stabilit trei tipuri de relaŃii: 

− fundamentale - cele strâns legate de oraş şi cu caracter permanent (aprovizionarea cu diverse produse, 
deplasări de forŃă de muncă, studiu, recreere etc.) 

− ocazionale - cele orientate de oraş în mod stabil dar cu o frecvenŃă ce are caracter ocazional (procurarea 
unor produse din oraş) 

− excepŃionale - cele neregulate (spitalizare, voiaj comercial etc.) 
Aceste tipuri de relaŃii sunt stabilite şi cu oraşul Pecica. 
 
Asigurarea cu locuinŃe a populaŃiei 
SituaŃia locuinŃelor, conform datelor furnizate de Primăria Peregu Mare în anul 2006, actualizate, se prezintă 

astfel: 
 

LOCUINłE Localitatea 

Peregu Mare 

Localitatea  

Peregu Mic 
Total comună 

PERMANENTE    

 -număr   - total 408 468 876 

               - din care neocupate 60 80 140 

 -camere de locuit     - număr 1.048 988 2.036 

                                  - suprafaŃă 16.598 16.675 33.273 

SEZONIERE    

 -număr   - total - - - 

-camere de locuit   –număr - - - 

                               -suprafaŃă  - - 

TOTAL    

-număr   - total 408 468 876 

-camere de locuit   –număr 1.048 988 2.036 

                               -suprafaŃă 16.598 16.675 33.273 

-număr gospodării 342 377 719 

- nr. persoane ce alcătuiesc gospodăria 900 900 1.800 

Indicatorii reprezentând condiŃiile de locuit ale populaŃiei: 

 Total comună 

− SuprafaŃă locuibilă medie/locuinŃă 37,98 

− mp suprafaŃă locuibilă medie/pers. 18,48 

− nr. persoane/locuinŃă 2,05 

− nr. persoane/cameră 1,13 

Cel mai mare număr de locuinŃe (aproximativ 90%) au fost construite în perioada 1890 – 1950. În perioada 
1978 – 1989, în localitatea Peregu Mare s-a construit un bloc de locuinŃe P+1 a câte 12 apartamente, situat în zona 
centrală a localităŃii. Între anii 1989-1992 nu a fost realizată nici o construcŃie pe raza localităŃii. În prezent se 
construieşte foarte puŃin, astfel că în perioada 1989-2001, a fost construită o singură locuinŃă nouă, cu regimul de 
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înălŃime P+1. Din fondul construit, aproximativ 40% sunt construcŃii de cărămidă, 60% sunt realizate din pământ 
bătut (văiugă), iar restul construcŃiilor, reprezentând în general anexe, sunt realizate din lemn. Cele mai multe 
gospodării sunt de tip rural, cu un regim de înălŃime predominant parter. În ambele localităŃi există doar 3 locuinŃe cu 
regim de înălŃime P+1 (P+M). 

2.6 CIRCULAłIA – SITUAłIA EXISTENTĂ 
LOCALITATEA PEREGU MARE 

2.6.1 CirculaŃia rutieră  
Localitatea Peregu Mare este o localitate de şes, cu un relief plat. 
Aceasta se află amplasată de-a lungul drumului judeŃean DJ 709J Nădlac – Peregu Mare – Peregu Mic – 

Pecica – Iratoşu – Grăniceri - Pilu, şi anume între km 16+900 (intrare) şi km 18+200 (ieşire).      
In intravilanul localităŃii, din drumul judeŃean DJ 709J se ramifică drumul comunal DC 103 Peregu Mare - 

Semlac. 
IntersecŃia drumului judeŃean cu cel comunal este amplasată la km 12+400 dreapta de pe DJ 709J Pecica - 

Nădlac. 
Drumul judeŃean DJ 709J Nădlac – Peregu Mare – Peregu Mic – Pecica este drum de categoria a III-a, 

reabilitat parŃial, şi anume între localităŃile Pecica – Peregu Mare, cu lăŃimea de 6,0m şi cu îmbrăcăminte rutieră 
asfaltică. Pe porŃiunea nemodernizată încă, drumul judeŃean este realizat din macadam, în stare tehnică 
mediocră/rea. 

IntersecŃiile existente între traseul de drum judeŃean DJ 709J  şi străzile de legătură ale localităŃii Peregu 
Mare sunt în prezent intersecŃii la acelaşi nivel, neamenajate. 

CARACTERUL TRAMEI STRADALE 
Trama majoră a localităŃii Peregu Mare este alcătuită din străzi de categoria III, în marea majoritate 

nemodernizate, de pământ, şi are ca axă principală actualul traseu al drumului judeŃean DJ 709J. 
ReŃeaua de străzi a localităŃii Peregu Mare este de tip cvasiortogonal şi este alcătuită din străzi colectoare 

perpendiculare şi paralele între ele.  
LăŃimea frontului stradal existent este destul de generoasă, ea variind între 12,00m şi 30,00m. 
CirculaŃia rutieră din localitate este alcătuită din: 

-circulaŃie locală 
-circulaŃie de penetraŃie 

CirculaŃia de penetraŃie care reprezintă valorile cele mai mari de trafic se desfăşoară pe străzile ce se leagă 
la drumul judeŃean DJ 709J, cât şi pe partea stradală a drumului comunal DC 103. 

CirculaŃia locală se desfăşoară  pe străzile colectoare care se racordează direct sau prin intermediul altor 
străzi la cele principale. 

Acestea sunt de categoria III şi IV şi prezintă îmbrăcăminte nemodernizată de pământ sau de piatră. 
PUNCTE CRITICE ÎN CIRCULAłIA ACTUALĂ 
Ca şi puncte critice în desfăşurarea circulaŃiei actuale, se menŃionează faptul că traseele străzilor existente 

nu sunt modernizate decât parŃial, şi anume de la intrarea în localitatea Peregu Mare şi până în zona Primăriei 
localităŃii. 

La intrarea şi ieşirea din localitate, traseul DJ 709J intersectează  străzile existente de legătură ale localităŃii 
prin intersecŃii neamenajate, la acelaşi nivel între un drum principal şi altul secundar. 

ELEMENTE DE TRAFIC  
Pentru localitatea Peregu Mare nu există un studiu de trafic întocmit  cu valori de trafic calculat pentru trama 

stradală existentă. 
Traficul important în localitate este traficul de penetraŃie, urmat de traficul local. Datorită poziŃiei localităŃii în 

cadrul judeŃului, traficul de tranzit este aproape inexistent. 
Pentru drumul judeŃean DJ 709J sunt date următoarele date de trafic: MZA = 393 vehicule în 24 ore (MZA = 

medie zilnică anuală) pentru anul 2005. 
TRANSPORTUL  ÎN  COMUN 
În localitatea Peregu Mare îşi desfăşoară traseul următoarea linie de transport în comun: 
- Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare - 2 curse pe zi tur-retur: autobuzele se află în proprietatea Companiei 

de Transport Public Arad. 
Această linie îşi desfăşoară traseul pe drumul judeŃean DJ 709J Pecica – Nădlac. 
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REłEAUA STRADALĂ EXISTENTĂ   
ReŃeaua stradală existentă în localitatea Peregu Mare este alcătuită exclusiv din străzi de categoria a III-a şi 

a IV-a, cu fronturi destul de largi. 
 Din totalul de 10,00 km,  

− 7,65 %, respectiv 0,765 km sunt străzi modernizate în stare bună 
− 92,35 %, respectiv 9,235 km sunt străzi nemodernizate 

Rezultă un grad  redus de modernizare a străzilor pentru această localitate. 
CirculaŃia principală în localitate se desfăşoară pe o arterele de categoria III, care sunt străzi cu 2 benzi de 

circulaŃie. 
Ca stare de viabilitate, străzile aparŃinând tramei localităŃii se împart astfel: 

• Stare de viabilitate corespunzătoare, respectiv străzi modernizate 0,765 km 
• Stare de viabilitate necorespunzătoare, respectiv străzi nemodernizate, cu îmbrăcăminte de 

macadam sau chiar pământ - din această categorie fac parte toate celelalte străzi de categoria III 
sau IV ale tramei stradale. 

LUNGIMEA TOTALÃ A STRĂZILOR ÎN LOCALITATEA PEREGU MARE ESTE L = 10 km. 

2.6.2 CirculaŃia feroviară 
Localitatea Peregu Mare nu dispune de linie de cale ferată în apropiere. Cea mai apropiată gară este în 

oraşul Pecica, pe unde trece traseul Arad - Nădlac. Pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare nu există 
circulaŃie feroviară. 

LOCALITATEA PEREGU MIC 
2.6.3 CirculaŃia rutieră  
Localitatea Peregu Mic este sat aparŃinător al comunei Peregu Mare. 
Acesta, ca şi comuna Peregu Mare, este o localitate de şes, cu relief plat. Aceasta se află amplasată de-a 

lungul drumului judeŃean DJ 709J Nădlac – Peregu Mare – Peregu Mic – Pecica – Iratoşu – Grăniceri - Pilu, şi 
anume între km 20+400 (intrare) şi km 21+700 (ieşire). Legătura localităŃii cu restul judeŃului se face pe drumul 
judeŃean DJ 709J, care se racordează la oraşul Pecica, unde se intersectează cu DN 7 Arad - Nădlac. 

Prin localitatea Peregu Mic nu trec drumuri comunale. 
CirculaŃia rutieră din localitate este alcătuită din: 

- circulaŃie locală 
- circulaŃie de tranzit 
- circulaŃie de penetraŃie 

CirculaŃia de tranzit şi de penetraŃie care reprezintă valorile cele mai mari de trafic se desfăşoară pe 
sectorul stradal al DJ 709J Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare - Nădlac, modernizat parŃial.  

Traficul de tranzit al comunei se desfăşoară în principal pe traseul drumului judeŃean menŃionat şi prin 
intermediul acestuia se racordează la drumul naŃional învecinat - DN 7 – care face parte din reŃeaua de drumuri a 
JudeŃului Arad care asigură legătura rutieră cu celelalte judeŃe ale Ńării. 

CirculaŃia locală se desfăşoară şi pe străzile colectoare care se racordează direct la strada principală. 
CARACTERUL TRAMEI STRADALE 
ReŃeaua stradală a localităŃii Peregu Mic are ca axă principală partea stradală a DJ 709 Pecica – Peregu 

Mic – Peregu Mare - Nădlac şi este alcătuită din străzi de categoria a III-a, în cea mai mare parte nemodernizate sau 
pur şi simplu de pământ. 

Drumul judeŃean DJ 709 este un drum modernizat pe traseul Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare (zona 
Primăriei), în stare tehnică bună, de categoria a III-a. 

LăŃimea frontului stradal existent este destul de generoasă, ea variind între 16,00m şi 50,00m. 
Trama majoră a localităŃii este cvasiortogonală şi este alcătuită din străzi colectoare perpendiculare şi 

paralele între ele.  
CirculaŃia principală în localitate se desfăşoară pe arterele de categoria a III-a, care sunt străzi cu 2 benzi de 

circulaŃie . 
Străzile de categoria a III-a constituie majoritatea străzilor din comună, care sunt clasificate astfel: 

- străzi de categoria a III-a modernizate - cu îmbrăcăminte asfaltică 
- străzi de categoria a III-a nemodernizate - carosabil de pământ 
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Artera de penetraŃie în localitatea Peregu Mic este constituită de drumul judeŃean DJ 709 Pecica – Peregu 
Mic – Peregu Mare – Nădlac. 

 
Ca stare de viabilitate, străzile aparŃinând tramei localităŃii Peregu Mic se împart astfel: 

• Stare de viabilitate corespunzătoare, respectiv străzi modernizate: 
- partea stradală a DJ 709, de 0,8 km 

• Stare de viabilitate necorespunzătoare, respectiv străzi nemodernizate, cu îmbrăcăminte de 
pământ - din această categorie fac parte toate celelalte străzi de categoria III sau IV ale tramei 
stradale. 

PUNCTE CRITICE ÎN CIRCULAłIA ACTUALĂ 
CirculaŃia principală se desfăşoară în principal pe partea stradală a lui DJ 709 şi pe străzile paralele cu 

acesta. 
Datorită stării de viabilitate a străzilor existente, circulaŃia în localitate se desfăşoară anevoios, cu viteze 

mici. 
 Lipsa majoră de trasee rutiere modernizate în localitatea Peregu Mare se consideră ca o disfuncŃionalitate 

majoră în circulaŃia actuală. 
ELEMENTE DE TRAFIC 
Pentru localitatea Peregu Mic nu există un studiu de circulaŃie elaborat, cu valori de trafic calculat pentru 

trama stradală existentă. 
Studiul întocmit în anul 1995 în urma recensământului de circulaŃie de către I.C.P.T.T. Bucureşti, Filiala 

Timişoara, stabileşte valorile de trafic pentru drumul judeŃean DJ 709. 
Traficul important în localitate este traficul de penetraŃie, urmează traficul de tranzit şi apoi traficul local. 
Valorile de trafic pe DJ 709 pentru anul 2005 sunt de 393 vehicule, iar pentru anul 2015 se prognozează o 

creştere a traficului până la 551 vehicule A13. 
TRANSPORTUL  ÎN  COMUN 
În localitatea Peregu Mic îşi desfăşoară traseul următoarea linie de transport în comun: 
- Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare - 2 curse pe zi tur-retur: autobuzele se află în proprietatea 

Companiei de Transport Public Arad. 
Această linie îşi desfăşoară traseul pe drumul judeŃean DJ 709J Pecica – Nădlac. 
REłEAUA STRADALĂ EXISTENTĂ  
ReŃeaua stradală existentă în localitatea Peregu Mic este alcătuită exclusiv din străzi de categoria a III-a, 

cu fronturi destul de largi. 
 Din totalul de 11 km,  

− 10,81 %, respectiv 1,19 km sunt străzi modernizate în stare bună 
− 89,19 %, respectiv 9,81 km sunt străzi de pământ nemodernizate 

Rezultă un grad foarte redus de modernizare a străzilor pentru această localitate. 
Repartizarea pe categorii a străzilor localităŃii este următoarea: 

Străzi categoria I  - 
Străzi categoria a II-a - 
Străzi categoria a III-a 11,00 km 

LUNGIMEA TOTALÃ A STRÃZILOR ÎN LOCALITATEA PEREGU MIC este de 11 km. 

2.6.4 CirculaŃia feroviară 
Localitatea Peregu Mic nu dispune de linie de cale ferată în apropiere. Cea mai apropiată gară este în 

oraşul Pecica, pe unde trece traseul Arad - Nădlac. Pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare nu există 
circulaŃie feroviară. 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCłIONALE. BILANł TERITORIAL 

Compunerea intravilanului  
            Intravilanul comunei Peregu Mare este format din următoarele trupuri (trupuri principale şi trupuri izolate): 

1. Peregu Mare S= 115 ha 
 (reşedinŃă de comună)  
2. Peregu Mic S= 123 ha 
 (sat aparŃinător)  
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3. Trupuri izolate S= 30,51 ha 

 Peregu Mare 

TRUP A1 S= 0,98 ha CC 118 POS. PART. 
TRUP A2 S= 2,96 ha Ngi AD. OP. 
TRUP A3 S= 8,00 ha CC 102 POS. PART. 
TRUP A4 S= 1,50 ha Ci AD. OP. 
TRUP A5 S= 1,58 ha CC 87 POS. PART. 

Peregu Mic 

TRUP B1 S= 2,47 ha  AD. OP. 
TRUP B2 S= 0,96 ha CC 13 POS. PART. 
TRUP B3 S= 12,06 ha CC 14 COOP.+ POS. PART. 

 
TOTAL TRUPURI IZOLATE PE ÎNTREAGA COMUNĂ - S = 30,51 ha 

MenŃionăm că au fost folosite următoarele abrevieri: 
POS. PART. – posesori particulari 
COOP. –  terenuri cu construcŃii ale fostului CAP 
AD. OP. – adinistrarea operativă a primăriei 
RepartiŃia zonelor funcŃionale se analizează pe două trepte de teritoriu, în cadrul teritoriului administrativ al 

comunei Peregu Mare şi în cadrul intravilanului localităŃii. 
Această abordare este indispensabilă, deoarece părŃile ce compun intravilanul cuprind o serie de trupuri 

reprezentând: 
• localitatea de reşedinŃă 
• localitate aparŃinătoare 
• trupuri izolate în teritoriu cu diverse funcŃiuni: 

− unităŃi economice izolate (agroindustriale, agrozootehnice, de depozitare) 
− unităŃi de gospodărie comunală şi echipare edilitară (cimitire, platforme pentru depozitarea 

deşeurilor, puŃuri de captare apă, etc.) 
− saivane 

BilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în limita teritoriului administrativ 
De la O.C.A.O.T.A au fost preluate următoarele date: 

• Bilantul teritorial al terenurilor pe categorii de folosinŃă per total comună 
• Bilantul teritorial al terenurilor din intravilan pe categorii de folosinŃă, per total comună 

 
BilanŃul teritorial al terenurilor cuprinse în teritoriul administrativ al comunei 
 

SuprafaŃă totală Procent din suprafaŃa 
totală 

Categoria de folosinŃă 

ha % 
− Arabil 116 48,74 

− Păşuni - - 

− FâneŃe - - 

− Vii - - 

− Livezi 1 0,42 
Teren agricol 117 49,16 
− Păduri - - 

− Ape - - 

− Drumuri 47 19,75 
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− ConstrucŃii 74 31,09 

− Neproductiv - - 
Teren neagricol 121 50,84 
Total general 238 100% 

Se observă că suprafaŃa ocupată de terenuri agricole reprezintă aproximativ jumătate din suprafaŃa 
teritoriului administrativ al comunei. 

SuprafaŃa ocupată de curŃi - construcŃii reprezintă 31,09 % din total teritoriu. În această suprafaŃă sunt 
cuprinse curŃile construcŃii din intravilan , precum şi trupurile izolate. 

Acest bilanŃ este prezentat şi în tabelul alăturat: 

CATEGORII DE FOLOSINłĂ (ha) 
Agricol Neagricol TERITORIUL 

ADMINISTRA- 
TIV AL UNITĂłII 

DE BAZĂ 

Arabil Păşuni FâneŃe Vii Livezi Păduri Ape Dru-
muri 

CurŃi 
constr 

Nepro- 
ductiv 

TOTAL 

EXTAVILAN 2.978 - - - - - - 21 49 3 3.051 

INTRAVILAN 116 - - - 1 - - 47 74 - 238 
TOTAL 3.094 - - - 1 - - 68 123 3 3.289 
TOTAL 3.095 175,51 3.289 
% din total 94,10 5,90 100 

FaŃă de datele preluate de le O.C.A.O.T.A., Ńinând cont de situaŃia de pe teren, au survenit modificări în 
ceea ce priveşte situaŃia trupurilor izolate din extravilan, deoarece unele dintre acestea au dispărut. Acestea sunt în 
general saivane ale fostului CAP. SuprafaŃă trupurilor izolate dispărute însumează 18,49 ha şi acest teren este 
folosit în prezent ca şi teren arabil. 

În lista cuprinzând situaŃia trupurilor izolate, au fost trecute doar trupurile izolate care mai există. 
Astfel, bilanŃul teritorial pentru situaŃia existentă va fi după cum urmează: 

CATEGORII DE FOLOSINłĂ (ha) 
Agricol Neagricol TERITORIUL 

ADMINISTRA- 
TIV AL UNITĂłII 

DE BAZĂ 

Arabil Păşuni FâneŃe Vii Livezi Păduri Ape Dru-
muri 

CurŃi 
constr 

Nepro- 
ductiv 

TOTAL 

EXTAVILAN 2.996,49 - - - - - - 21 30,51 3 3.051 

INTRAVILAN 116 - - - 1 - - 47 74 - 238 
TOTAL 3.112,49 - - - 1 - - 68 104,51 3 3.289 
TOTAL 3.113,49 175,51 3.289 
% din total 94,66 5,34 100 

 

În lista cuprinzând situaŃia trupurilor izolate, au fost trecute doar trupurile izolate care mai există. 

INTRAVILAN EXISTENT = SuprafaŃă totală intravilan                     + 

                                           SuprafaŃă curŃi construcŃii din extravilan 

                                         = 238 ha + 30,51 ha = 268,51 ha 

Prin urmare, suprafaŃa totală a intravilanului existent este de 268,51 ha. 
MenŃionăm că nu există la ora actuală o evidenŃă a terenurilor din intravilan defalcat pe localităŃile 

aparŃinătoare, ci doar un total general, aceste date fiind în curs de elaborare. 

BilanŃul teritorial al suprafeŃelor cuprinse în intravilanul existent 

Conform datelor furnizate de O.C.A.O.T.A. Arad, situaŃia terenurilor din intravilan, per total comună şi 
defalcat pe categorii de folosinŃă este prezentat în tabelul următor: 
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SuprafaŃă totală Categoria de folosinŃă 
ha 

− Arabil 116 

− păşuni - 

− fâneŃe - 

− vii - 

− livezi 1 

Total agricol 117 
− păduri - 

− ape - 

− drumuri 47 

− construcŃii 74 

− neproductiv - 

Total neagricol 121 
Total general 238 

BilanŃul suprafeŃelor principalelor zone funcŃionale din intravilanul existent este prezentat în tabelul 
următor pentru: 

-   comuna Peregu Mare (reşedinŃa de comună) 
-   satul aparŃinător Peregu Mic 
− trupuri izolate 
− TOTAL GENERAL şi % din total intravilan 

SuprafaŃa (ha) 

ZONE  FUNCłIONALE 
Localitate 
principală 

Peregu Mare 

Localitate 
aparŃinătoare 
Peregu  Mic 

Trupuri  
izolate TOTAL  

Procent % 
din 

intravilan 

LOCUINłE ŞI FUNCłIUNI 
COMPLEMENTARE 

93,39 86,08 - 179,47 66,84 

UNITĂłI INDUSTRIALE ŞI 
DEPOZITE 

- - - - - 

UNITĂłI AGROZOOTEHNICE 0,31 - 23,58 23,89 8,90 
INSTITUłII ŞI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 

0,73 0,50 - 1,23 0,46 

CĂI DE COMUNICAłIE ŞI 
TRANSPORT, din care: 

 

• rutier 18,89 32,34 - 51,23 19,08 
• feroviar - - - - - 
SPAłII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, PROTECłIE 

1,68 0,70 - 2,38 0,88 

CONSTRUCłII TEHNICO-
EDILITARE 

- - - - - 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, 
CIMITIRE 

- 3,38 6,93 10,31 3,84 

DESTINAłIE SPECIALĂ - - - - - 
TERENURI LIBERE - - - - - 
APE - - - - - 
PĂDURI - - - - - 
TERENURI NEPRODUCTIVE - - - - - 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT: 268,51 100 
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Principalele caracteristici ale zonelor funcŃionale din intravilan 

• ZONA DE LOCUIT 

LOCALITATEA PEREGU MARE 
Principalii indicatori de locuire: 
− suprafaŃă locuibilă/locuitor:  18,44 mp/persoană 
− număr persoane/locuinŃă:        2,20 persoane/locuinŃă 
Zona de locuit este alcătuită din clădiri de locuit în majoritate parter. Există câteva locuinŃe noi cu regim de 

înălŃime P+M/P+1E şi unele locuinŃe vechi care au fost mansardate (vezi planşa 2A). În zona centrală există un bloc 
de locuinŃe colective cu 6 apartamente, cu regim de înălŃime P+1. 

 
LOCALITATEA PEREGU MIC  
Principalii indicatori de locuire: 
− suprafaŃă locuibilă/locuitor:   18,52 mp/persoană 
− număr persoane/locuinŃă:          1,92 persoane/locuinŃă 
Zona de locuit este alcătuită din clădiri de locuit parter. Nu există nici o locuinŃă cu regim de înălŃime mai 

mare. 

În urma recensământului locuinŃelor efectuat în 1992 se pot trage unele concluzii în ceea ce priveşte fondul 
de locuinŃe existent, din punct de vedere cantitativ şi calitativ. SuprafaŃa locuibilă medie/persoană calculată pentru 
întreaga comună este de 18,485 mp/persoană. 

Număr mediu persoane/cameră este de 0,88 persoane/cameră. 
LocuinŃele, în marea majoritate având un singur nivel, sunt locuinŃe izolate.  Forma parcelelor este în 

general regulată. 
Cea mai mare parte a locuinŃelor corespund din punct de vedere al suprafeŃelor, dar nu corespund din punct 

de vedere al echipării tehnico-edilitare. LocalităŃile componente dispun parŃial de reŃea de apă potabilă (4,8km), însă 
nu dispun de reŃea de canalizare şi de gaz. 

− populaŃia localităŃii (2006)         1.800 
− suprafaŃă locuibilă (mp) 33.273  
− locuinŃe 2.036 
− locuinŃe: 

− după tip de folosinŃă: 
•   permanente 876 
•   sezoniere - 

− după forma de proprietate 
• proprietate privată 857 
• proprietate de stat 17 
• culte religioase 2 
• alte forme - 

 
• ZONA DE ACTIVITĂłI ECONOMICE 
Această zonă cuprinde suprafeŃele ocupate de comerŃ şi prestări servicii. Aceste unităŃi au fost prezentate în 

detaliu la paragraful 2.4. „ActivităŃi economice”. 
 Zona aferentă activităŃilor economice ocupă o suprafaŃă de 2,30 ha per total comună, reprezentând 0,97 % 

din total intravilan. Procentul mic ilustrează gradul foarte mic de industrializare al comunei.  
 
• ZONA SPAłIILOR VERZI, AGREMENT, SPORT ŞI PROTECłIE 
Zona aferentă spaŃiilor verzi, de agrement, sport şi protecŃie ocupă o suprafaŃă de 2,38 ha per total comună, 

reprezentând 1,00 % din total intravilan. Nu au fost luate în considerare plantaŃiile de aliniament de la marginea 
străzilor din intravilan. 
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• ZONA SPAłIILOR CU DESTINAłIE SPECIALĂ 
Zona aferentă spaŃiilor cu destinaŃie specială ocupă o suprafaŃă de 0,50 ha per total comună şi se referă la 

unitatea poliŃiei de frontieră existentă în nordul satului aparŃinător Peregu Mic. Unitatea poliŃiei de frontieră se află în 
proprietatea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. Acest teren este extravilan în prezent. Prin extinderea limitei 
intravilanului localităŃii Peregu Mic, terenul aferent unităŃii poliŃiei de frontieră va trece în intravilanul satului. În 
această situaŃie, suprafaŃa spaŃiilor cu destinaŃie specială va reprezenta 0,18 % din total intravilan. 

ConstrucŃiile propuse în vecinătatea acestuia vor fi supuse unor avizări speciale. 

• OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC 

UnităŃi politico-administrative 
− CONSILIUL LOCAL COMUNAL AL COMUNEI PEREGU MARE 

Situat în zona centrală a localităŃii Peregu Mare şi se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 
1. Terenul aferent  ocupă o suprafaŃă de 0,21 ha. Clădirea este o construcŃie parter şi este relativ bine întreŃinută. 

 
ÎnvăŃământ 
• GrădiniŃe şi şcoli 

Conform datelor furnizate de Comisia judeŃeană de statistică pe luna martie 2000, precum şi a datelor 
culese de pe teren, situaŃia unităŃilor de învăŃământ de pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare este 
următoarea: 

 
- numărul total de unităŃi de învăŃământ 4 
- numărul total de grădiniŃe de copii 2 
- numărul de şcoli din învătământul primar şi gimnazial             2 
- copii înscrişi în grădiniŃe 54 
- elevi înscrişi - total persoane 176 
- elevi înscrişi în învătământ primar şi gimnazial – persoane 176 
- elevi înscrişi în învătământ primar – persoane 84 
- elevi înscrişi în învătământ gimnazial – persoane 92 
- personal didactic total – persoane 24 
- personal didactic în învătământ preşcolar – persoane 3 
- personal didactic în învăŃ. primar şi gimnazial – persoane 21 
- personal didactic în învăŃ. primar  – persoane 5 
- personal didactic în învăŃ. gimnazial – persoane 16 
- săli de clasă şi cabinete şcolare – număr 18 
- laboratoare şcolare – număr 2 

 
LOCALITATEA PEREGU MARE 
În localitate funcŃionează o grădiniŃă, care se regăseşte pe planşele aferente PUG cu numărul 5 şi are o 

suprafaŃă de 0,142 ha. GrădiniŃa are un număr de 2 săli de clasă, şcolarizează un număr de 34 copii, având un 
personal format din 2 cadre didactice. Aceste date sunt valabile pentru anul şcolar 2000 - 2001. 

În localitate funcŃionează o şcoală generală cu clasele I - VIII, ce se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. 
cu numărul 9. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,15 ha.  

Şcoala generală Peregu Mare are un număr de 15 săli de clasă, 2 cancelarii, un laborator şi o sală de sport 
şi şcolarizează un număr de 92 elevi având un personal format din 13 cadre didactice. Aceste date sunt valabile 
pentru anul şcolar 2000 - 2001. 

Starea fizică a construcŃiei Şcolii Generale este bună, aceasta fiind construită în anii '70. GrădiniŃa este de 
asemenea în stare fizică bună. 

 
LOCALITATEA PEREGU MIC 
În localitate funcŃionează o grădiniŃă, care se regăseşte pe planşele aferente PUG cu numărul 11 şi are o 

suprafaŃă de 0,198 ha. GrădiniŃa dispune de o sală de clasă şi o sală de mese şi şcolarizează un număr de 20 copii, 
având un personal format dintr-un cadru didactic. 
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În localitate funcŃionează o şcoală generală cu clasele I - VIII, ce se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. 
cu numărul 16. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,141 ha. Şcoala dispune de 13 săli de clasă şi 2 cancelarii şi 
şcolarizează un număr de 84 copii având un personal format din 11 cadre didactice. 

Starea fizică a construcŃiei şcolii generale este mediocră, fiind o construcŃie cu o vechime de 100 ani şi 
necesită reparaŃii capitale. 

 
Sănătate 
• Dispensare 
Pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare funcŃionează două dispensare umane: 

LOCALITATEA PEREGU MARE 
Dispensarul medical se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 2 (la nr. 138, în aceiaşi clădire cu 

poşta). Terenul aferent construcŃiei are o suprafaŃă de 0,036 ha. Se efectuează în prezent doar tratamente 
ambulatorii. Nu există medic pediatru. În prezent, în cele două localităŃi nu funcŃionează farmacii, însă dispensarul 
din Peregu Mare este dotat cu un punct farmaceutic. Personalul de specialitate este compus dintr-un medic şi o 
asistentă. 

Dispensarul veterinar (la nr. 89) e deservit de 2 medici veterinari. 
Starea fizică a construcŃiilor este satisfăcătoare, necesitând reparaŃii curente. 

LOCALITATEA PEREGU MIC 
Dispensarul medical se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 32. Terenul aferent construcŃieii 

are o suprafaŃă de 0,008 ha. Personalul de specialitate este compus dintr-un medic şi o asistentă. 
Starea fizică a construcŃiilor este satisfăcătoare, necesitând reparaŃii curente. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare nu funcŃionează nici o altă unitate din domeniul ocrotirii 
sănătăŃii. Pentru urgenŃe şi spitalizare se apelează la unităŃile sanitare specializate din oraşul Pecica sau municipiul 
Arad.  

 
 
Cultură 
• Cămine culturale, biblioteci 

LOCALITATEA PEREGU MARE 
Căminul cultural se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 8. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă 

de 0,121 ha. Capacitatea sălii este de 80 de locuri. Cădirea este o construcŃie din cărămidă cu starea tehnică 
satisfăcătoare, necesitând reparaŃii curente. 

Biblioteca funcŃionează în aceiaşi clădire cu a căminului cultural. 
 
LOCALITATEA PEREGU MIC 
Căminul cultural se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 12. Terenul aferent ocupă o 

suprafaŃă de 0,142 ha. Capacitatea sălii este de 120 de locuri.  Starea fizică a construcŃiei este satisfăcătoare, 
necesitând reparaŃii curente. 

 
Culte 
• Biserici 
LOCALITATEA PEREGU MARE 
Biserica Romano – Catolică - Clădirea se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu nr. 12. Terenul aferent 

ocupă o suprafaŃă de 0,31 ha. Biserica a fost ridicată între anii 1878-1879 şi are valoare istorică şi estetică pentru 
localitate. 

Biserica Greco – Catolică - Clădirea se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu nr. 13. Terenul aferent 
ocupă o suprafaŃă de 0,26 ha. Biserica a fost ridicată între anul 1911 şi are valoare istorică şi estetică pentru 
localitate. 

Biserica Reformată - Clădirea se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu nr. 19. Terenul aferent ocupă o 
suprafaŃă de 0,09 ha. În apropierea acesteia este amplasată casa parohială, regăsită în planşele aferente P.U.G. cu 
nr. 21. Terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 0,21 ha. 
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LOCALITATEA PEREGU MIC 
Biserica Reformată – se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 1. Terenul aferent ocupă o 

suprafaŃă de 0,12 ha. Biserica a fost ridicată în anii 1870 şi are valoare istorică şi estetică pentru localitate. 
 
UnităŃi comerciale şi de alimentaŃie publică 
• UNITĂłI DE COMERł 
Majoritatea unităŃilor comerciale şi de alimentaŃie publică sunt în locaŃie de gestiune sau aparŃin unor 

persoane fizice sau juridice private. Aceste spaŃii sunt într-o continuă transformare şi marea lor majoritate 
funcŃionează în spaŃii neamenajate. Marea majoritate a spaŃiilor comerciale sunt amplasate pe principalele drumuri 
din localităŃi şi în mod special în localitatea Peregu Mare, cu precădere în zona centrală şi în special pe traseul lui 
DJ 709. 

Luând în considerare datele de pe teren, situaŃia se prezintă astfel: 
LOCALITATEA PEREGU MARE 
− 5 unităŃi comerciale cu profil alimentar şi mixt; 
− 1 unitate de alimentaŃie publică; 
Acestea se regăsesc pe planşele aferente PUG cu numerele 6, 7, 14, 15, 17, 22,  iar terenul aferent 

acestora ocupă o suprafaŃă de 1,41 ha. 
 
LOCALITATEA PEREGU MIC 
− 5 unităŃi comerciale cu profil alimentar şi mixt; 
− 1 unitate de alimentaŃie publică; 
Acestea se regăsesc pe planşele aferente PUG cu numerele 4, 9, 13, 15, 17, 28, iar terenul aferent acestora 

ocupă o suprafaŃă de 0,63 ha. 

• PRESTĂRI SERVICII 
− Oficiu poştal şi ROMTELECOM – în ambele localităŃi 
Acestea funcŃionează în aceeaşi clădire/localitate şi se regăsesc pe planşele aferente P.U.G. cu numerele 3 

şi 4 pentru localitatea Peregu Mare şi 3 şi 6 pentru localitatea Peregu Mic, iar terenul aferent acestora ocupă o 
suprafaŃă de 0,036 ha. 

În ceea ce priveşte sectorul de prestări servicii din domeniul privat, situaŃia se prezintă astfel: 
LOCALITATEA PEREGU MARE 

- moară – se regăsesc pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 16, iar terenul aferent ocupă o suprafaŃă 
de 0,03 ha; 

- aprovizionare cu butelii aragaz - se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 23. Terenul 
aferent ocupă o suprafaŃă de 0,15 ha; 

 
LOCALITATEA PEREGU MIC 

- brutărie, carmangerie – se regăsesc pe planşele aferente P.U.G. cu numerele 18, respectiv 7, iar 
terenul aferent ocupă o suprafaŃă de 1,01 ha; 

- cazan Ńuică – se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 18, iar terenul aferent ocupă o 
suprafaŃă de 0,05 ha; 

- cântar – se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu numărul 24, iar terenul aferent ocupă o 
suprafaŃă de 0,04 ha; 

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 

- seismicitate: 
Teritoriul comunei Peregu Mare se află în zona seismică D, coeficientul seismic Ks fiind  0,16 iar perioada 

de colŃ Ts = 1 sec. 
- inundaŃii: nu este cazul 
- alunecări de teren: nu este cazul. 
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2.9. ECHIPARE EDILITARĂ  

• Gospodărirea apelor 
Teritoriul comunei Peregul Mare se află situat în Câmpia de Vest, la o distanŃă de 10km de râul Mureş, spre 

sud. 

• Resursele de apă 
Apa subterană din straturile freatice cantonată în argile nisipoase, nisipuri şi pietrişuri, alimentată din 

precipitaŃii poate asigura, din punct de vedere cantitativ, alimentarea cu apă a celor două localităŃi, Peregul Mare, 
Peregul Mic. 

Pe suprafaŃa celor două localităŃi şi în zona limitrofă acestora nu există nici o sursă de apă de suprafaŃă. 

• Alimentare cu apă 
În prezent, localitatea Peregul Mic este alimentată cu apă potabilă dintr-un puŃ forat cu adâncime de 350m, 

cu un debit de 10,40 l/sec. Apa din puŃul forat este pompată într-o hidrosferă, cu capacitatea de 60mc, de unde 
gravitaŃional alimentează reŃeaua de distribuŃie existentă, cu lungimea totală de 4,8km. 

Această reŃea de distribuŃie este executată din PE-HD Pn6 Dn110-125mm, pe care sunt prevăzuŃi hidranŃi 
de incendiu subterani şi cişmele stradale. 

MenŃionăm faptul că numai o parte dintre gospodăriile populaŃiei sunt branşate la reŃeaua publică. 
În localitatea Peregul Mare nu există sistem centralizat de apă, populaŃia folosind apa din fântâni săpate 

pentru nevoile gospodăreşti. 

• Canalizare 
LocalităŃile menŃionate nu dispun în prezent de un sistem centralizat de reŃea de canalizare menajeră- 
Apele meteorice sunt colectate prin reŃeaua de şanŃuri şi rigole şi conduse în extravilanul localităŃilor. 

• DisfuncŃionalităŃi 
Având în vedere faptul că sistemul de alimentare cu apă aferent localităŃii Peregul Mic este parŃial executat, 

precum şi datorită variaŃiei debitului sursei (puŃul forat existent), mai ales pe timpul verii, apar disfuncŃionalităŃi mai 
ales în ceea ce priveşte debitul necesar populaŃiei. 

De asemenea, lipsa sistemului centralizat de canalizare menajeră şi a staŃiei de epurare aferente duce la 
imposibilitatea realizării branşamentelor gospodăriilor populaŃiei. În aceste condiŃii, se impune realizarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă şi canalizare menajeră, precum şi a staŃiilor de epurare aferente pentru cele două 
localităŃi. 

• Alimentarea cu energie electrică şi telecomunicaŃii 
Surse de alimentare, corelate cu sistemul energetic naŃional: 
Localitatea Peregu Mare şi satul aparŃinător Peregu Mic sunt alimentate cu energie electrică printr-o 

derivaŃie din linia electrică aeriană de 20 kV Pecica-Semlac. 
Amplasamente staŃie de transformare: 
Linia electrică aeriană de 20 kV Pecica-Semlac are asigurată alimentarea din staŃiile de 110/20 kV 

PECICA şi SEMLAC. 
Trasee linii electrice (pe tensiuni): 
Pe lângă comuna Peregu Mare, prin sudul localităŃii, trece linia electrică aeriană de 400 kV ARAD – 

SONDORFALVA. 
Amplasamente şi capacităŃi posturi de transformare: 
Amplasamentele posturilor de transformare sunt indicate în planşele de reglementări edilitare – 

alimentarea cu energie electrică - nr. 04, 04.3 A şi 04.3 B. 
Posturile de transformare sunt de tip aerian de 100 – 250 kVA. Sunt 8 posturi de transformare: 4019, 

4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025 şi 4026.  
Traseul reŃelei de distribuŃie medie tensiune: 
Traseul reŃelei de distribuŃie medie tensiune este prezentat în planşele de reglementări edilitare – 

alimentarea cu energie electrică - nr. 04, 04.3 A şi 04.3 B. 
ReŃeaua de distribuŃie de medie tensiune este de tip aerian: conductoare neizolate OL-AL montate pe 

stâlpi din beton. 
S-au indicat, pe planşele de reglementări edilitare – alimentarea cu energie electrică, culoarele de trecere 

normate, conform normativului NTE 003/04/00: 24 m pentru LEA 20 kV. 



39 

©2006, PROIECT ARAD S.A. 

Indicatori de consum: 
Sarcinile electrice ale reŃelelor, stabilite conform normativului PE 132/95, sunt prezentate în tabelul de mai 

jos : 
Consumator: Număr: Puterea 

instalată 
specifică: 

(kW) 

Puterea 
instalată: 
(kW) 

Coeficient 
de 

utilizare: 
         

Coeficient 
de 

simultaneit
ate: 

Puterea 
absorbită: 

(kW)         

LocuinŃe 882 6 5292 0,25 0,25 330 

Primărie 2 10 20 0,60 0,52 6 

Biserici 4 5 20 0,60 0,49 6 

GrădiniŃe de copii 2 10 20 0,75 0,52 8 

Şcoală generală 2 30 60 0,75 0,52 24 

Dispensare medicale 2 5 10 0,75 0,52 4 

UnităŃi ROMTELECOM 2 15 30 0,65 0,52 10 

Oficii poştale 3 5 15 0,65 0,52 5 

Cămine culturale 2 10 20 0,60 0,52 6 

Magazine 14 5 70 0,80 0,45 25 

Brutării 2 25 50 0,60 0,52 16 

AGROMEC 2 40 80 0,70 0,52 29 

Ferme zootehnice 2 15 30 0,60 0,52 10 

Pompă de apă 1 8 8 0,80 0,52 4 

TOTAL:   5725   483 
 
DisfuncŃionalităŃi constatate: 
Consumul de energie electrică are un caracter preponderent casnic. 
Majoritatea liniilor electrice de joasă tensiune sunt aeriene, cu conductoare de Al neizolate. 

• TelecomunicaŃii 
Analiza situaŃiei existente: 
SituaŃia privind instalaŃiile telefonice existente este prezentată în tabelul de mai jos: 
Zona administrativă 

- comună; 
- localitate aparŃinătoare: 

- Tip centrală telefonică; 
- Capacitate; 

- Grad ocupare: 

Grad telefonizare asigurat (%) 
(la număr de locuitori): 

 

PEREGU MARE - CTD 286 linii; 
- 272 abonaŃi / 2 telef. Public 
- 95 % 

 
27 

Peregu Mic - nu are comutator; 
- 84 abonaŃi / 2 telef. Public 

 
8 

Centrala telefonică digitală de 286 linii şi antena de emisie-recepŃie sunt amplasate conform planşelor de 
reglementări edilitare – telecomunicaŃii - nr. 04, 04.3 A şi 04.3 B. 

Numărul abonamentelor telefonice la telefonie fixa, în toate localităŃile aparŃinătoare, este de 356. 
Nu există televiziune prin cablu. 
ReŃelele telefonice sunt în mare majoritate de tip aerian stradal. Se utilizează cabluri telefonice pe tiranŃi 

metalici de susŃinere. 
DisfuncŃionalităŃi constatate: 

− reŃele de tip aerian stradal; 
− stâlpii comuni pentru telefonie şi instalaŃii electrice. 



40 

©2006, PROIECT ARAD S.A. 

• Alimentarea cu căldură 
Datorită lipsei reŃelei de gaze natural, în ambele localităŃi încălzirea clădirilor se realizează cu instalaŃii 

individuale locale sau centrale folosind combustibili solizi sau lichizi.  

• Alimentare cu gaze naturale 
În prezent, comuna Peregu Mare şi comuna aparŃinătoare Peregu Mic, nu sunt racordate la reŃelele de 

distribuŃie a gazelor naturale. 
Conform avizului nr. 2721 din 20.06.2005 eliberat de către SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE 

NATURALE MEDIAŞ – REGIONALA ARAD, se află în curs de proiectare racordul de alimentare cu gaze naturale 
presiune înaltă al localităŃii Pecica. 

• Gospodărie comunală 

În ceea ce priveşte sectorul de gospodărie comunală, situaŃia existentă se prezintă astfel: 
LOCALITATEA PEREGU MARE 
- un cimitir situat în partea de est a localităŃii, în suprafaŃă de 1,50 ha 
- rampă de gunoi, situată în partea de sud a localităŃii, în suprafaŃă de 2,96 ha 
LOCALITATEA PEREGU MIC 
- un cimitir situat în partea de sud-est a localităŃii, în suprafaŃă de 3,38 ha 
- rampă de gunoi, situată în partea de vest a localităŃii, în suprafaŃă de 2,47 ha 

2.10 PROBLEME DE MEDIU 
SituaŃia existentă 

Cadrul natural 
• Caracteristicile reliefului 

Comuna Peregu Mare este situată în vestul judeŃului Arad, în Câmpia Mureşului, la o distanŃă de 34 km de 
municipiul Arad, şi 25 km de oraşul Nădlac, pe coordonatele geografice 46°28’ latitudine nordică şi 20°52’ 
longitudine estică. Comuna este compusă din două sate, Peregu Mare – reşedinŃă de comună şi Peregu Mic – sat 
aparŃinător. Teritoriul comunei are un relief de câmpie, care reprezintă vechea deltă a Mureşului. De fapt, întregul 
spaŃiu al Câmpiei Aradului (între Mureş şi Crişul Alb) reprezintă tot o deltă a Mureşului. 

• Caracteristici geotehnice 
Din punct de vedere al stratificaŃiei terenului natural, distingem următoarele: 

- de la 0 m la 4 m – sol vegetal şi nisipuri diferite 
- de la 4 m la26 m – argilă 
- de la 26 m la 29,5 m – nisipuri diferite, cu elemente de pietriş 
- de la 29,6 m până la adâncimea forajului (111 m) m – se succed straturi de argile şi nisipuri, cu 

grosimi de 2-4 m 
Adâncimea freaticului variază de la 54 m la 4 m de la nivelul terenului. 

• Geologia zonei 
În Câmpia Mureşului, în zona comunei Peregu Mare, întâlnim argile de plasticităŃi si consistenŃe diferite 

(notate cu A în harta geologică), precum şi argile contractile PUCN (notate cu AC în harta geologică). 
În această zonă de câmpie solul este de natură neozoică, respectiv depozite panoniene (argile, nisipuri, 

pietrişuri). 
- soluri aluviale cu sau fără carbonaŃi 
- soluri brune pozdolite 
- soluri brune 

• ReŃeaua hidrografică 
ReŃeaua hidrografică pe teritoriul comunei este reprezentată exclusiv de izvoare subterane alimentate din 

precipitaŃii sau influenŃate de bazinul hidrografic al râului Mureş, aflat la o distanŃă de 18km sud-est. Pe teritoriul 
administrativ al comunei Peregu Mare nu există cursuri sau oglinzi de apă. 

• Clima 
Din punct de vedere climatic, pe teritoriul comunei Peregu Mare întâlnim topoclimatul regiunii de câmpie, 

care se caracterizează prin următoarele: 
Cea mai lungă durată de strălucire a soarelui 2100 ore/an, din care 1500 ore se realizează numai în 

semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiaŃie solară globală 115 kcal/cmp; o temperatură medie anuală mai 
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mare de 10° (cea a lunii Ianuarie variază între -1° şi + 1,5° , iar cea a lunii Iulie variază între  21° şi 21,5°); 
Amplitudinea medie anuală este de 22° –23,5°; Minima absolută de temperatură variază între -25° şi -30°; şi o 
minimă absolută mai mare de 40° (deci o amplitudine absolută de 65°). Durata intervalului cu temperaturi medii 
zilnice 5° este de 250 zile în care se realizează 3800°. Primul îngheŃ se produce în medie la 21.X.; Intervalul de zile 
fără îngheŃ însumează 180 zile. Umezeala aerului este în Ianuarie de 88%, iar în Iulie e mai mică de 64 %. 
Cantitatea anuală de precipitaŃii variază în jurul a 600mm, cu un maxim la începutul primăverii. Raportul între 
precipitaŃii şi evapotranspiraŃie în lunile de vară este deficitar (1/2).  

Vântul dominant - austrul - bate din S - SE - SV şi face parte din categoria vânturilor uscate. Iarna este 
însoŃit de ger, iar vara de căldură înăbuşitoare şi de secetă. Vitezele medii anuale ating 3 – 4 m/s, iar numărul zilelor 
cu vânt tare (11 m/s) depăşeşte 40 zile. 

Din caracteristicile de ansamblu enumerate, reiese că în regiunea de câmpie există cele mai bune condiŃii 
de dezvoltare intensivă a culturilor agricole, cu suficiente resurse de lumină, căldură şi umezeală, care necesită 
hidro-amelioraŃii. De asemenea aici sunt şi cele mai bune condiŃii de dezvoltare a aşezărilor rurale şi urbane. 

• Resurse ale solului şi subsolului, mod de exploatare, valorificare raŃională 
PotenŃialul cel mai mare al zonei rezidă din calitatea solurilor, foarte bune pentru agricultură. În Câmpia 

Mureşului întâlnim cernoziomuri castanii şi ciocolatii, cernoziomuri levigate slab precum şi soluri aluviale. În mod 
particular, pe teritoriul comunei Peregu Mare întâlnim predominant cernoziomuri carbonatice, dar şi soluri 
cernoziomice levigate şi cernoziomuri castanii şi ciocolatii. 

În zonă nu există resurse naturale ale subsolului.  
• Riscuri naturale 

 - seismicitate: 
Teritoriul comunei Peregu Mare se află în zona seismică D, coeficientul seismic Ks fiind 0,16 iar perioada de 

colŃ Ts = 1,0 sec. 
- inundaŃii: nu este cazul 
- alunecări de teren: nu este cazul. 

• Monumente ale naturii şi istorice 
Pe teritoriu administrativ al comunei Peregu Mare nu există monumente ale naturii. 
Conform P.A.T.J. şi studiului „Zone construite protejate”, pe teritoriu administrativ al comunei Peregu Mare 

nu există în prezent monumente istorice. 
• Zone de recreere, odihnă şi tratament 

În localitatea Peregu Mare există două parcuri, amplasate în zona centrală, cu o suprafaŃă de 0,66 ha şi un 
teren de fotbal amplasat în zona sudică a localităŃii, cu o suprafaŃă de 1,02 ha. 

În localitatea Peregu Mic există un parc amplasat în zona centrală, cu suprafaŃa de 0,70 ha şi un teren de 
fotbal în extravilanul localităŃii (la nord), cu o suprafaŃă de 1,26 ha. 

În fosta zootehnie (Trup izolat A3 – Peregu Mare), actualmente Centrosoia, a fost efectuat un foraj (anii 
1980) prin care s-a constatat existenŃa apei semitermale, la o temperatură de 70ºC. Acest avantaj poate fi în folosul 
localităŃii prin valorificarea lui în cadrul unei zone de agrement propuse. 

• Obiective industriale şi zone periculoase 
            Gradul redus de dezvoltare al activităŃilor economice pe teritoriul administrativ al comunei face ca problema 
poluării industriale să fie inexistentă. 

• Depozite de deşeuri menajere  
Depozitarea gunoaielor se face în locuri neamenajate, neavând sisteme de drenare şi colectare a 

scurgerilor şi infiltraŃiilor sau de epurare a acestora. Depozitele de gunoaie menajere, fiind în preajma aşezărilor 
umane şi a unor surse de apă subterană, poluează prin mirosuri neplăcute, dar şi prin scurgerile şi infiltraŃiile 
produse în urma precipitaŃiilor, care pătrund în apa freatică. 

De asemenea, îngrăşămintele chimice folosite în agricultură produc o poluare a solului. 
În apropierea intravilanului satelor Peregu Mare şi Peregu Mic există în prezent câte o groapă de gunoi, cu 

suprafaŃa de 2,96ha, respectiv 2,47ha, care funcŃionează cu autorizaŃie de mediu, având o capacitate totală de 
80.000mc, capacitatea ocupată în prezent fiind de 50.000mc. În Planul judeŃean de Gestionare a Deşeurilor s-a 
estimat o cantitate de deşeuri depozitată anual în gropile de gunoi ale comunei Peregu Mare de cca. 7.000mc. 

DisfuncŃionalităŃi  (priorităŃi mediu) 
Se poate spune că pe teritoriul comunei Peregu Mare sunt pregnante trei surse de poluare ale solului: 
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− rampele de gunoi; 
− depozitarea necontrolată a gunoaielor; 
− apa menajeră; 

ActivităŃile de gospodărie comunală contribuie la poluarea apei prin substanŃe minerale şi organice în 
suspensie şi dizolvate, viruşi şi bacterii pe care le evacuează odată cu apele (canalizare). 

Chiar şi depozitele de gunoaie menajere, în special cele neorganizate sau incorect organizate, devin surse 
de poluare. 

• Aspecte de incompatibilitate şi incomodare în relaŃiile dintre diverse zone funcŃionale se constată unele 
disfuncŃionalităŃi privind zonarea utilizării teritoriului astfel: 

− nu există suficiente spaŃii verzi şi nici spaŃii verzi de protecŃie între zona de locuit şi cimitir – este 
cazul satului Peregu Mic; 

− nu există rampe de gunoi ecologice; 
− nu există sistem de canalizare; 
− nu există staŃii de epurare ecologice a apelor uzate; 

PriorităŃi în intervenŃie 
Pe termen mediu şi lung: (2006-2020) 

− constituirea de zone de protecŃie faŃă de zonele de locuit;  
− rezolvarea zonei de protecŃie între cimitire şi zona de locuit; 
− rezolvarea şi controlarea depozitării de gunoaie menajere în locuri special amenajate – transportul 

gunoiului menajer la rampe ecologice existente (cea a mun. Arad); 
− impunerea colectării selective a tuturor deşeurilor; 
− înfiinŃarea de unităŃi specializate în recuperarea, reciclarea şi refolosirea deşeurilor care se pretează 

acestui scop; 
− minimalizarea costurilor legate de operaŃiunile de colectare şi transport a deşeurilor, care să conducă 

la stabilirea unor tarife rezonabile; 
− dezvoltarea reŃelei de apă şi canalizare; 
− construirea de staŃii de epurare ecologice pentru tratarea apelor uzate. 

2.11 DISFUNCłIONALITĂłI ( LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂłII ) 
În urma analizei situaŃiei existente se constată că atât în teritoriu, cât şi în localităŃile componente ale 

comunei Peregu Mare, există o serie de disfuncŃionalităŃi. 
Cele mai întâlnite disfuncŃionalităŃi sunt: 

• DisfuncŃionalităŃi în dezvoltarea economică 
În cazul localitătăŃii Peregu Mare şi a localităŃii aparŃinătoare, problema majoră este slaba industrializare a 

zonei, moştenire a perioadei anterioare lui 1989. Nu există unităŃi industriale mari ca şi capacitate sau număr de 
locuri de muncă. Principala activitate desfăşurată în zonă este agricultura. Cauzele acestui regres în domeniul 
industrial sunt următoarele: 

- situaŃia de recesiune economică înregistrată la nivelul întregii economii naŃionale; 
- lipsa unei politici coerente, în măsură să revigoreze zona făcând-o atractivă potenŃialilor investitori; 
- lipsa investiŃiilor de stat; 
- poziŃia geografică ( faptul că se situează într-un judeŃ de graniŃă face ca 90% din activitatea industrială 

şi de tranzit comercial să fie concentrată în zona municipiului Arad ); 
- lipsa unor reŃele edilitare (apă, canalizare, gaz, telefonie); 
- starea precară a drumurilor şi lipsa traficului feroviar; 
Pentru a veni în întâmpinarea investitorilor, este necesară sprijinirea lor pe plan local prin: 
- acordarea unor posibilităŃi avantajoase de amplasare a capacităŃilor; 
- crearea unor stimulente şi scutiri; 
- rezervarea unor terenuri într-o zonă periferică a localităŃilor în vederea construirii de obiective 

industriale; găsirea unor amplasamente uşor accesibile prin traficul auto; 
- asigurarea cu utilităŃi a amplasamentelor; 
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• DisfuncŃionalităŃi în agricultură 
Din total suprafaŃă agricolă de 3.095 ha: 

−   3.053 ha, reprezentând 98,64 % aparŃine domeniului privat; 
−   42 ha, reprezentând 1,36 % aparŃine domeniului public şi privat al statului. 

DisfuncŃionalităŃile legate de dezvoltarea agriculturii:  
− lipsa iniŃiativei private în sensul creării unor societăŃi agricole care să facă posibilă practicarea unei 

agriculturi performante, pe loturi mai mari de teren; 
− lipsa unei legislaŃii coerente care să vină în sprijinul producătorilor particulari; 
− deficienŃe privind aplicarea Legii 18/1991şi a legislaŃiei ulterioare în domeniu; 
− slaba mecanizare a lucrărilor agricole şi a transporturilor; 
− disfuncŃionalităŃi privind funcŃionarea activităŃilor de îmbunătăŃiri funciare; 
− disfuncŃionalităŃi în relaŃia societăŃilor agricole şi producătorilor particulari cu organele din domeniul 

agriculturii aparŃinând statului; 
− lipsa în zonă a unor unităŃi industriale de achiziŃionare şi prelucrare a laptelui şi a cărnii; 

• Probleme sociale  
În urma analizei efectuate asupra populaŃiei localităŃii structurată pe grupe de vârstă, se constată că 

populaŃia tânără cu vârsta cuprinsă între 0 – 14 ani reprezintă 16,45 %, populaŃia activă cu vârsta cuprinsă între 14 –
60 ani reprezintă 62,40 %, iar populaŃia peste 60 ani 21,15 % din total populaŃie. 

DisfuncŃionalităŃi: 
− creşterea ratei şomajului datorită slabei industrializări a zonei şi faptului că populaŃia activă (aptă de 

muncă) este în număr  mai mare decât numărul de locuri de muncă aflate pe plan local; 
− creşterea numărului de navetişti în căutare de locuri de muncă; 
− procesul de îmbătrânire a populaŃiei în special din cauza scăderii natalităŃii, fenomen care are   în mare 

măsură cauze economice; 
− un transfer al forŃei de muncă din industrie spre agricultură şi activităŃi comerciale; 

• CondiŃii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate 
Conform datelor furnizate de Consiliul JudeŃean privind zonele din JudeŃul Arad expuse la riscuri naturale, 

pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare întâlnim următoarele probleme: 
Terenuri degradate 
Nu există terenuri afectate de alunecări de teren şi nici terenuri erodate; 
Pe teritoriul administrativ al comunei Peregu Mare avem următoarele suprafeŃe de terenuri neproductive: 

Categoria de teren  SuprafaŃa - ha 
- mlaştini Nms - 
- gropi împrumut Ngî - 
- neprod.- destinaŃie specială Nds 3,00 
- ravene Nr - 
- nisip Nns - 
- alte tipuri de neproductiv Np, Ng - 
- stâncării Nst - 
- soloneŃ cu crustă Nsc - 
- bălŃi - parŃial Nb - 
TOTAL NEPRODUCTIV  3,00 

• Necesitatea protejării unor zone cu resurse naturale valoroase, situri sau rezervaŃii de arhitectură 
şi arheologie 
Pe teritoriul administrativ al localităŃii Peregu Mare nu există obiective protejate prin lege. 

• Nivelul de poluare sau de degradare constat în unele zone 
− poluarea urbană şi agricolă asupra apelor, prezenŃa substanŃelor organice ca rezultat al poluării cu ape 

menajere, dejecŃii animaliere, depozite de deşeuri urbane; 
− poluarea produsă cu pesticide; 
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− poluarea produsă de îngrăşăminte chimice; 
• DisfuncŃionalităŃi generate de insuficienŃa sau absenŃa unor instituŃii publice 
Calculul necesarului de dotări se regăseşte la paragraful 3.10, „Dezvoltarea activităŃilor”. 

ÎnvăŃământ 
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează: 

− 2 şcoli generale (clasele I - VIII)  
− 2 grădiniŃe  

Conform normelor în vigoare, aceste spaŃii sunt suficiente şi corespunzătoare desfăşurării activităŃilor 
didactice, având în vedere prognoza privind evoluŃia populaŃiei în următorii 5 ani. În măsura în care în viitor se vor 
dezvolta reŃelele edilitare în localităŃile comunei, se impune modernizarea acestor instituŃii, în special prin echiparea 
cu centrale termice proprii, care să asigure confortul termic necesar desfăşurării în bune condiŃii al procesului de 
învăŃământ şi construirea de grupuri sanitare care să fie conforme cu normele igienico-sanitare în vigoare. Numărul 
personalului didactic angajat este suficient pentru şcolarizarea tineretului din localitate. 

Sănătate 
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează: 
- 2 dispensare medicale, câte unul în fiecare din localităŃile componente. AsistenŃa medicală este 

asigurată de un personal format din 2 medici şi 2 asistente medicale. Se efectuează în prezent doar tratamente 
ambulatorii. Nu există medic pediatru. 

- Nu există nici un spital pe teritoriul administrativ al comunei. Numărul populaŃiei comunei nu justifică 
realizarea unei asemenea investiŃii, Ńinând cont în special de fenomenul de scădere a populaŃiei. În prezent 
intervenŃiile şi tratamentele care necesită spitalizare sunt rezolvate la unităŃile sanitare din municipiul Arad. 

Cultură 
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează: 

− 2 case de cultură (câte una în fiecare din localităŃi) 
− 1 bibliotecă publică în Peregu Mare, care funcŃionează în aceeaşi clădire cu căminul cultural; 

Capacitatea acestor dotări este în prezent suficientă. 

Culte 
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează: 

− 2 biserici reformate 
− 1 biserică romano – catolică 
− 1 biserică greco – catolică 

Aceste spaŃii de cult sunt suficiente în prezent ca şi capacitate, dar în nici una din cele două localităŃi nu 
există biserică ortodoxă. PopulaŃia cu religie ortodoxă din localităŃi este în proporŃie de 19,50 %, fiind pe locul trei ca 
pondere, după reformaŃi (47,29 %) şi greco-catolici (20,22 %). 

Dotări comerciale 
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcŃionează: 
- 13 unităŃi comerciale şi prestări servicii 
- 2 unităŃi de alimentaŃie publică 

Aceste spaŃii sunt într-o continuă transformare ca şi număr, amplasament, natura profilului şi marea lor 
majoritate funcŃionează în spaŃii reamenajate.  

Calculul necesarului de dotări se regăseşte la paragraful 3.10, „Dezvoltarea activităŃilor”. 
• DisfuncŃionalităŃi în reŃeaua de circulaŃie şi a transportului în comun  
LOCALITATEA PEREGU MARE 
Ca şi puncte critice în desfăşurarea circulaŃiei actuale se menŃionează faptul că traseele străzilor existente 

nu sunt modernizate decât parŃial. 
CirculaŃia actuală se desfăşoară în principal pe partea stradală a lui DJ 709. 
Lipsa modernizării marii majorităŃi a traseelor rutiere în localitatea Peregu Mare se consideră ca o 

disfuncŃionalitate majoră în circulaŃia actuală. 
LOCALITATEA PEREGU MIC 
CirculaŃia actuală se desfăşoară în principal pe partea stradală a lui DJ 709. 
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 Datorită stării de viabilitate a străzilor existente, circulaŃia în localitate se desfăşoară anevoios, cu viteze 
mici, singurul tronson de drum modernizat fiind cel corespunzător drumului judeŃean DJ 709. 

 Lipsa modernizării marii majorităŃi a traseelor rutiere în localitatea Peregu Mic se consideră ca o 
disfuncŃionalitate majoră în circulaŃia actuală. Chiar şi faptul ca singura legătură rutieră a localităŃii cu vecinătăŃile 
este DJ 709 se constituie tot într-un punct critic. 

 
• DisfuncŃionalităŃi în domeniul locuirii 

Indicatorii reprezentând condiŃiile de locuit ale populaŃiei: 
 Total comună 

− suprafaŃă locuibilă medie/locuinŃă 37,98 

− mp suprafaŃă locuibilă medie/pers. 18,48 

− nr. persoane/locuinŃă 2,05 

− nr. persoane/cameră 1,13 

Aproximativ 90 % din  fondul de locuinŃe a fost construit în perioada 1890 – 1950. Din fondul construit, 
aproximativ 40 % sunt construcŃii de cărămidă, 60% sunt realizate din pământ bătut (văiugă), iar restul construcŃiilor, 
reprezentând în general anexe, sunt realizate din lemn. Cele mai multe gospodării sunt de tip rural, cu un regim de 
înălŃime predominant parter. 

− trebuie asigurat - 16 mp suprafaŃă locuibilă/locuitor 
 - 1 locuitor/cameră 
− principala disfuncŃionalitate la nivelul locuirii o constituie lipsa reŃelelor edilitare, respectiv apă - din 

totalul de gospodării al celor două localităŃi (876), doar 156 sunt branşate la reŃeaua de apă rece, şi 
anume în localitatea Peregu Mic - gaz, canalizare, ceea ce duce la un grad redus de confort; 

• DisfuncŃionalităŃi în domeniul echipării edilitare 
Alimentare cu apă şi canalizare 
LOCALITATEA PEREGU MARE 
Lipsesc instalaŃiile centralizate de alimentare cu apă potabilă. Singura sursă de apă potabilă în Peregu Mare 

sunt fântânile individuale forate la adâncimi mari, cuprinse între 60 m şi 140 m, care nu asigură confortul necesar 
locuitorilor din comună. 

În prezent, nici una dintre localităŃi nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeră cu reŃele 
stradale, staŃii pompare şi staŃie de epurare. 

Scurgerea apelor pluviale este realizată prin rigole şi şanŃuri spre zonele verzi din apropierea construcŃiilor 
sau drumurilor. 

LOCALITATEA PEREGU MIC 
În prezent, doar o treime din numărul de gospodării al satului Peregu Mic beneficiază de reŃeaua publică de 

distribuŃie a apei potabile, care alimentează 10 cişmele stradale şi 156 gospodării (prin branşamente cu apometre). 
Majoritatea gospodăriilor nu sunt racordate la reŃeaua stradală de apă potabilă. 

Localitatea nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajeră cu reŃele stradale, staŃii pompare şi 
staŃie de epurare. 

Scurgerea apelor pluviale este realizată prin rigole şi şanŃuri spre zonele verzi din apropierea construcŃiilor 
sau drumurilor. 

Alimentare cu energie electrică: 
− consum casnic preponderent; 
− instalaŃii electrice exterioare insuficiente; 

Telefonie: 
− reŃea telefonică slab dezvoltată; 
− reŃele de tip aerian stradal; 
− grad de telefonizare redus; 

Alimentarea cu gaze: 
− singura posibilitate de alimentare cu gaze naturale a localităŃilor este din racordul oraşului Pecica, 

iar distanŃa până la localităŃile Peregu Mare şi Peregu Mic este relativ mare (11 km); 
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2.12  NECESITĂłI ŞI OPłIUNI ALE POPULAłIEI 
Tema de proiectare ce stă la baza elaborării prezentei documentaŃii reflectă atât punctul de vedere al 

administraŃiei locale asupra politicii proprii de dezvoltare a localităŃilor componente, cât şi cerinŃele şi opŃiunile 
populaŃiei. Elementele de temă majore sunt următoarele: 

- extinderea extravilanului care are în vedere asigurarea unor terenuri pentru realizarea unor investiŃii 
publice menite să crească calitatea locuirii în Peregu Mare şi localitatea aparŃinătoare (uzină de apă, 
puŃuri forate de captare a apei potabile, staŃii ecologice de epurare a apelor, staŃie reglare-măsurare 
gaze naturale, zone de agrement); 

- realizarea unor investiŃii publice care să crească calitatea locuirii în Peregul Mare şi localitatea 
aparŃinătoare, în cadrul intravilanului existent: 

• localitatea Peregu Mare: 
- amenajare parcuri pentru copii 
- extinderea dispensarului cu adăugarea unui cabinet stomatologic, al unei unităŃi de 

maternitate şi al unui punct farmaceutic 
- construirea unui complex cultural-sportiv vis-a-vis  de sediul Primăriei 
- construirea unei clădiri pentru Poştă 
- construirea unei staŃii de distribuŃie carburanŃi şi al unui complex agroindustrial pe terenul 

Trupului izolat A3 
- construirea unui locaş de cult ortodox 
- construirea unui complex comercial 

• localitatea Peregu Mic: 
- amenajare parcuri pentru copii 
- construirea unui complex comercial şi de alimentaŃie publică 
- construirea unui bloc de locuinŃe de serviciu 
- construirea unui complex cultural pe amplasamentul actualului cămin cultural 
- amenajarea unui punct farmaceutic 
- realizarea unui complex agroindustrial 
- construirea  unei staŃii de distribuŃie carburanŃi 
- construirea unei clădiri pentru Poştă 

- sprijinirea liberei iniŃiative; 
- aducerea la zi a situaŃiei de pe teren prin  introducerea în intravilan a unor construcŃii existente; 
- rezolvarea unor disfuncŃionalităŃi existente pe plan local (reŃele tehnico-edilitare slab dezvoltate sau 

inexistente); 
- optimizarea relaŃiilor în teritoriul administrativ prin modernizarea drumurilor şi rezolvarea altor aspecte 

critice ale circulaŃiei; 

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
Pentru elaborarea Planului Urbanistic General s-au luat în considerare o serie de studii existente, precum şi 

datele recensământului din anul 1992. 
− Proiect nr. 25.052 - Plan de amenajare a teritoriului judeŃul Arad 

S.C. “PROIECT ARAD” S.A. 1993 şi 1994 
− Proiect nr. 13066 – Reactualizare schiŃă de sistematizare comuna Peregu Mare 

S.C. “PROIECT ARAD” S.A.1981 
− Proiect nr. 21079 - Detaliu de sistematizare pentru centrul civic al comunei Peregu Mare 

S.C. “PROIECT ARAD” S.A.1989 
− Consiliul Local al comunei Peregu Mare 
− Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Arad 
− DirecŃia JudeŃeană de Statistică – Arad 
− „Ghid privind metodologia de elaborare şi conŃinutul-cadru al Planului Urbanistic General”, elaborat de 

“URBANPROIECT” în 1999. 
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3.2. EVOLUłIE POSIBILĂ, PRIORITĂłI 
Propunerile de intervenŃie în sensul dezvoltării comunei cu localităŃile componente, vin atât din partea 

beneficiarului, respectiv Consiliul Local al comunei Peregu Mare, cât şi din partea proiectantului, respectiv S.C. 
Proiect Arad S.A. Propunerile din partea beneficiarului se regăsesc în tema de proiectare. În trasarea direcŃiilor de 
dezvoltare s-a Ńinut cont de resursele naturale şi umane din zonă, de situaŃia concretă la zi de pe teren, precum şi de 
doleanŃele populaŃiei. În soluŃionarea acestor probleme s-a Ńinut cont de prevederile din secŃiunile  P.A.T.N. şi 
P.A.T.J. legate de:  1- Căi de comunicaŃie, 2 - Apa, 3 -   Zone protejate naturale şi construite, 4 - ReŃeaua de 
localităŃi, 5 - Zone de riscuri naturale, cât şi de programe ale primăriei locale ce sunt în curs de derulare. 

Conform temei de proiectare aprobate de Consiliul local al comunei Peregu Mare în data de 30 Ianuarie 
2001, anexată la sfârşitul documentaŃiei, se doreşte mărirea intravilanului comunei. SuprafaŃa ce se doreşte a fi 
introdusă în intravilan este necesară pentru:  

− introducerea în intravilan a unor terenuri ocupate de construcŃii cu destinaŃie specială şi amenajări pentru 
agrement, aflate la limita intravilanului existent; 

− realizarea în fiecare din localităŃile componente a unei staŃii de epurare de tipul câmpurilor de infiltrare; 
− extinderea reŃelelor edilitare; 
Zonele propuse a fi introduse în intravilan vor fi descrise amănunŃit la paragraful  3.7. 
Localitatea Peregu Mare îşi păstrează în continuare funcŃia de reşedinŃă de comună şi se va dezvolta în 

continuare în acest sens, cu dotările necesare. 
Pentru a putea pune în practică prevederile prevăzute de Planul urbanistic general al comunei Peregu Mare, 

este necesar să se întocmească Planuri Urbanistice de Zonă pentru zonele propuse a fi introduse în intravilan, 
precum şi regulamentele aferente, pentru ca acestea să poată fi aplicate.  

Trebuie să se facă schimbarea categoriei de folosinŃă a terenurilor care urmează a fi introduse în intravilan. 
Terenurilor propuse a fi introduse în intravilan au diferite categorii de folosinŃă şi anume: arabil, curŃi construcŃii şi 
sunt descrise amănunŃit la paragraful 3.11. 

O parte din zonele nou introduse în intravilan presupun extinderea sau realizarea echipării edilitare la nivelul 
acestora, iar zonele cu alte destinaŃii (destinaŃii speciale, agrement şi sport) vor beneficia de asemenea de reŃele 
edilitare extinse, pentru a putea asigura o bună funcŃionare a acestor zone. 

Valorificarea cadrului natural, a resurselor solului şi subsolului 
Conform proiectului C.Pr.J.A. Nr.15.165 „Studiu de identificare de materii prime pentru dezvoltarea industriei 

mici din cadrul judeŃului Arad“, întocmit în 1983, în zona comunei Peregu Mare au fost identificate resurse ale 
subsolului, respectiv substanŃe minerale lichide: în fosta zootehnie (Trup izolat A3 – Peregu Mare), actualmente 
Centrosoia, a fost efectuat un foraj (anii 1980) prin care s-a constatat existenŃa apei semitermale, la o temperatură 
de 70ºC. Din păcate, debitul acestei surse nu este suficient de mare pentru a asigura funcŃionarea în bune condiŃii a 
unui eventual ştrand pe terenul fostei Zootehnii. 

Resursele solului 
Fără a aborda baza agricolă a industriei alimentare care a fost tratată distinct, se analizează introducerea în 

circuitul economic a materiilor prime şi materialelor disponibile prin: 
- valorificarea terenurilor neproductive improprii agriculturii, care ar servi la producerea unor materii prime 

pentru industria mică. 

Energie neconvenŃională 
- energie solară 
- energie eoliană 
- biogazul 
- resurse energetice refolosibile 

3.3. OPTIMIZAREA RELAłIILOR ÎN TERITORIU 
Pe baza prevederilor, propunerilor oferite de planul de amenajare a teritoriului şi de studiile de 

fundamentare, se  prezintă  propunerile de optimizare a relaŃiilor în teritoriu astfel: 

• PoziŃia localităŃii în reŃeaua judeŃului 
Comuna Peregu Mare aparŃine în continuare de acelaşi centru intercomunal, Pecica, alături de comunele 

Semlac şi Şeitin. Localitatea Peregu Mare îşi păstrează poziŃia de reşedinŃă a comunei. 

• Căile de comunicaŃii şi transport 
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Din punct de vedere al circulaŃiei auto, nu se prevăd schimbări esenŃiale în teritoriul administrativ al 
comunei. În prezent, circulaŃia auto se desfăşoară în condiŃii bune pe traseele existente, făcându-se legătura între 
reşedinŃa comunei - Peregu Mare - şi satul aparŃinător Peregu Mic, între localităŃi şi trupurile izolate. Starea 
drumurilor de pe teritoriul administrativ al comunei este satisfăcătoare/bună, astfel că se prevăd lucrări de 
modernizare pe traseul acestora. Este vorba de D.J. 709 modernizat parŃial şi D.C. 103 nemodernizat. 

Din punct de vedere al circulaŃiei feroviare, nu se prevăd schimbări pe teritoriul administrativ al comunei. 

• MutaŃii intervenite la folosinŃa terenurilor 
În cadrul Consiliului JudeŃean - SecŃia de Urbanism şi Amenajarea teritoriului nu sunt vizate modificări în 

cadrul teritoriului administrativ al comunei. 
MutaŃii intervenite în folosinŃe terenurilor din teritoriul administrativ al localităŃii vor fi determinate de 

introducerea în intravilan a unor suprafeŃe de teren, aceste terenuri schimbându-şi categoria de folosinŃă, cu timpul 
fiind scoase de circuitul agricol. 

Din punct de vedere al teritoriului administrativ, situaŃia este actualizată, trupurile izolate au fost identificate 
şi clarificate din punct de vedere juridic. SituaŃia cadastrală trebuie modificată cu situaŃia reală existentă. SituaŃia 
terenurilor propuse a fi introduse în intravilan este tratată amănunŃit la paragraful 3.7. (Intravilan propus. Zone 
funcŃionale), separat pentru fiecare localitate în parte. 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂłILOR  
Vor fi prezentate succint propuneri privind relansarea economică a localităŃilor, axate pe valorificarea 

resurselor solului şi subsolului, a capacităŃilor existente şi forŃei de muncă din teritoriu. Principalele sectoare de 
activitate care au fost vizate prin prevederile prezentului P.U.G. sunt următoarele: 

ActivităŃi economice – industrie şi depozitare 
Se urmăreşte în primul rând folosirea resurselor naturale şi a capacităŃilor de producŃie existente în zonă. 

Acestea sunt nevalorificate sau insuficient valorificate. Resursele subsolului precum şi capacităŃile de producŃie 
existente au fost tratate amănunŃit la paragraful 3.2.  

Mică industrie – meşteşuguri – artizanat 
Se analizează introducerea în circuitul economic a materiilor prime şi materialelor disponibile prin: 
- valorificarea terenurilor neproductive improprii agriculturii, care ar servi la producerea unor materii prime 

pentru industria mică; 
- încurajarea micilor meşteşugari; 

Prin prezentul P.U.G. nu se prevede realizarea unor platforme industriale. Se propune ca în viitor să se 
dezvolte industria mică, meşteşugărească şi artizanală. Prin crearea de noi unităŃi de industrie mică se vor crea noi 
locuri de muncă, astfel încât se presupune o diminuare a şomajului şi a navetismului. Se vine astfel în sprijinul 
iniŃiativei private. Aceste zone nu necesită o localizare specifică. 

Agricultura 
Profilul agricol al comunei este determinat de ponderea terenurilor arabile. Din analiza notelor de bonitate 

potenŃate cu cele ce exprimă condiŃiile naturale, se constată că există mari resurse de sporire a producŃiei pe diferite 
categorii de folosinŃă. Conform P.A.T.J., teritoriul administrativ al comunei face parte din subzona 1a a zonei de 
câmpie. Ponderea cea mai mare a producŃiei agricole o are porumbul, grâul şi legumele. Agricultura a fost şi rămâne 
şi în perspectivă ocupaŃia de bază a locuitorilor din zonă.  

Dezvoltarea şi consolidarea agriculturii, prin intensificarea continuă a producŃiei agricole, constituie obiective 
permanente în activitatea pe care o desfăşoară cei care lucrează în agricultură. 

În contextul acestor obiective trebuie urmărită realizarea concomitentă a următoarelor probleme: 
− orientarea şi dezvoltarea producŃiei agrozootehnice în conformitate cu cerinŃele economiei naŃionale; 
− consolidarea economică a exploataŃiilor agricole particulare şi formarea unor structuri agricole 

performante de producŃie şi valorificare a produselor vegetale şi animale; 
− creşterea economică şi asigurarea unei activităŃi rentabile fiecărei societăŃi comerciale agricole şi 

formelor private; 
− organizarea ştiinŃifică a producŃiei şi a muncii pe baza celor mai moderne principii şi tehnici; 
− integrarea economică, în scopul utilizării eficiente a resurselor materiale şi umane, creşterea 

productivităŃii muncii, a diminuării costurilor de producŃie şi a sporirii calităŃii produselor agroalimentare. 
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Orientarea şi dezvoltarea în perspectivă a producŃiei agricole în scopul satisfacerii necesităŃilor de 
aprovizionare cu alimente, necesită o analiză a condiŃiilor naturale, economice şi sociale, în scopul fundamentării 
indicatorilor economici în perspectivă. 

Din analiza dinamicii forŃei de muncă, a numărului de persoane şi a gradului de participare în procesul de 
producŃie se remarcă o creştere. Aceasta se datorează de pe o parte reducerii locurilor de muncă în unităŃile 
industriale, iar pe de altă parte punerii în posesie a multor localnici cu suprafeŃele de pământ ce le revin. 

Se constată o îmbunătăŃire a aprovizionării cu produse agrozootehnice şi totodată o sursă importantă de 
venituri pentru producătorii agricoli. S-a avut în vedere de asemenea folosirea unor construcŃii existente. Este vorba 
de grajduri aparŃinând fostului C.A.P.  

Pe teritoriul administrativ al comunei, majoritatea efectivelor de animale provin din gospodăriile populaŃiei. 
Acest lucru se datorează faptului că majoritatea complexelor de creşterea animalelor au fost desfiinŃate. 

Sarcinile agriculturii integrate (şi intensive) care se pot constitui în principii definitorii ale acestui concept 
sunt: 

1) Crearea unor sisteme şi facilităŃi care să permită între anumite limite, adaptarea şi dirijarea factorilor din 
ambianŃa fizico - climatică de care depinde producŃia agricolă. Aici trebuie să includem: 

− adaptarea culturilor şi sistemelor de creştere a animalelor la condiŃiile climatice ale zonei; 
− crearea de facilităŃi de control şi corectare a factorilor fizici. 
− întreŃinerea fâneŃelor şi a terenurilor arabile existente prin lucrări specifice. Pentru terenurile cultivate, 

trebuie efectuate lucrări de îmbunătăŃiri funciare şi în special canale de irigaŃii pentru prevenirea secetei 
datorate condiŃiilor geografice şi climaterice din zonă; 

2) Promovarea cu precădere a acelor metode de cultivare a solului care să asigure regenerarea lui în primul 
rând prin circularea elementelor nutritive prin materia organică încorporată în sol şi prin aplicarea îngrăşămintelor 
organice şi a composturilor. 

Trebuie adăugat faptul că se impune utilizarea îngrăşămintelor minerale cu scopul completării balanŃei 
elementelor principale, nutritive sau chiar pentru îmbogăŃirea circuitului elementelor în scopul asigurării creşterii 
fertilităŃii solului, cerinŃa minimă care ar trebui satisfăcută ar consta în echilibrarea exportului de elemente nutritive 
prin recoltă cu îngrăşăminte organice şi chimice. 

3) Creşterea de soiuri noi de plante şi rase noi de animale productive şi cu o mai redusă vulnerabilitate 
ecogenetică. 

4) Reintroducerea asolamentelor şi a rotaŃiei culturilor acolo unde este posibil. 
În evaluarea necesarului de forŃă de muncă din agricultură, trebuie avută în vedere posibilitatea dezvoltării 

producŃiei agricole, lărgirea bazei materiale a agriculturii, îndeosebi mecanizarea complexă, a lucrărilor din câmp şi 
din zootehnie, sporul natural al populaŃiei de la sate şi disponibilităŃile ce apar din industrie. 

Este de aşteptat ca atât în actualele asociaŃii, cât şi în cadrul fermelor particulare, să aibă loc transformări 
importante. Este vorba în primul rând de crearea unor ferme prin asocierea producătorilor particulari, care să permită 
creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, care să ducă la creşterea producŃiei agricole şi scăderea 
preŃului de producŃie. În acelaşi timp se urmăreşte disponibilizarea unei mari părŃi a forŃei de muncă ocupată în 
agricultură şi orientare acesteia spre alte sectoare. 

Turism şi agrement 
Zona Peregu nu are un potenŃial turistic real, datorită pe de o parte poziŃiei în cadrul judeŃului, fără o bună 

accesibilitate rutieră şi pe de altă parte reliefului plat, de câmpie, lipsit de cursuri de apă şi zone împădurite. 

Alte activităŃi 
O amploare mai mare vor trebui să aibă în viitor activităŃile de prestări servicii. Acest lucru ar fi posibil prin 

încurajarea micilor întreprinzători şi prin acordarea unor facilităŃi celor care ar investi în activităŃi prestatoare de 
servicii către populaŃie. 

• INSTITUłII PUBLICE 
Pornind de la analiza situaŃiei existente şi a studiilor privind completarea şi diversificarea reŃelelor de servicii 

publice în concordanŃă cu opŃiunile populaŃiei şi necesarul preliminar în raport cu normativele în vigoare pentru toate 
categoriile de servicii, se fac următoarele propuneri: 
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AdministraŃie  

Administrativ Necesar conf. normelor Existent Propus ObservaŃii 
Sediul politico -
administrativ şi PoliŃia 

Sediile funcŃionează în 
aceeaşi clădire 

1 sediu pt. 
Primărie şi PoliŃie 

0,21 ha 

- UnităŃile actuale 
corespund ca şi 
capacitate 

Cămine culturale 70 locuri/1.000 locuri 
 

2 unit.-200 loc. 
0,263 ha 

0,28 ha Complex cultural-
sportiv Peregu Mare şi 
complex cultural în 
Peregu Mic 

Biblioteci - Cumulată cu 
căminul cultural 
Peregu Mare 

- Sediul actuale 
corespunde ca şi 
capacitate 

Dotări pentru învăŃământ 

 Necesar conf. 
normelor 

Existent Propus ObservaŃii 

GrădiniŃe 40loc./1000loc. 
0,09ha 

2 unităŃi, 3 săli 
clasă 70 locuri 
Stot=0,34 ha 

- SpaŃiile corespund ca 
şi capacitate 

Şcoli generale 4 săli de 
clasă/1000loc. 
0,36 ha 

2 unităŃi, 28 săli 
clasă 

Stot=0,34 ha 

- SpaŃiile corespund ca 
şi capacitate 

Din analiza situaŃiei existente şi prognoza privind evoluŃia populaŃiei ( care este în continuă scădere ), 
locurile existente în prezent în şcoli şi grădiniŃe acoperă nevoile locale. 

Dotări de sănătate 

 Necesar conf. 
normelor 

Existent Propus ObservaŃii 

Punct sanitar şi farmaceutic 1 punct la 1,00 ha 2 dispensare 
umane, dotate 

cu punct 
farmaceutic, 1 
dispensar 
veterinar, 
0,036ha 

Extindere 
construcŃie cu 
un cabinet 

stomatologic, 
maternitate şi 

punct 
farmaceutic 

Necesare cabinete 
de pediatrie 

Dotări de cult 

În prezent există două biserici reformate, o biserică greco – catolică şi o biserică romano - catolică. Se vor 
construi dotări de cult în funcŃie de posibilităŃile financiare şi de necesităŃile fiecărui cult în parte. Este necesară 
construirea unei biserici ortodoxe în localitatea Peregu Mic, pe amplasamentul notat cu nr. 21. 

Dotări de comerŃ, alimentaŃie publică şi prestări servicii 

 Necesar conf. 
normelor 

Existent Propus ObservaŃii 

SpaŃii comerciale şi de 
alimentaŃie publică 

165mp/1.000loc 20.040mp Complex 
comercial şi de 
alimentaŃie 
publică 

Corespund ca şi 
suprafaŃă, nu corespund 
ca şi gamă de produse 

PiaŃă, târg 68mp/1.000loc 200mp - Corespunde ca şi 
suprafaŃă şi necesitate 

SpaŃii pentru prestări servicii 165mp/1.000loc. 2.600mp 2 staŃii Nu există frizerie, 
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(frizerie, cizmărie, croitorie, 
benzinării, alte servicii) 

distribuŃie 
carburanŃi 
4.200mp 

croitorie, cizmărie, 
service auto. Serviciile 
Ńin de iniŃiativa privată 

SpaŃiile comerciale şi serviciile se vor dezvolta în perioada următoare în funcŃie de necesităŃi, de evoluŃia 
economiei de piaŃă, în concordanŃă cu dezvoltarea localităŃii, cu creşterea nivelului de trai al populaŃiei.  

SpaŃii verzi şi amenajări sportive 

 Necesar conf. 
normelor 

Existent Propus ObservaŃii 

SpaŃii verzi şi terenuri de joacă 
pentru copii 

5mp/loc 23.800 mp Amenajarea 
unor spaŃii de 
joacă pt. copii 

în cadrul 
parcurilor 

Terenurile de sport 
corespund ca şi 
necesar şi suprafaŃă. 
Vor fi dotate cu 
vestiare. 

Se propune de asemenea realizarea de spaŃii de protecŃie (sub forma unor plantaŃii de aliniament)  în zona 
puŃului de captare a apei potabile, în zona cimitirelor, a rampelor de gunoi ecologice, paralel cu traseul lui D.J. 709. 

3.5. EVOLUłIA POPULAłIEI 
Estimarea evoluŃiei populaŃiei  
La capitolul 2.5. PopulaŃia – Mişcare naturală şi migratorie, au fost calculaŃi principalii indicatori ai mişcării 

naturale a populaŃiei şi sporul migratoriu înregistrate până în luna ianuarie 2000: 
• Mişcarea naturală: 

− născuŃi vii 15 
− decedaŃi - total 43 
− spor natural -28 

• Mişcarea migratorie: 
− stabiliri de domiciliu în localitate 34 
− plecări cu domiciliul din localitate  21 
− spor migratoriu +13 
− spor total -15 

• Indicatori la 1.000 locuitori: 
− spor natural -28 
− spor migrator +13 

 
Conform Planului de Amenajare a Teritoriului JudeŃului Arad, pentru a evalua evoluŃia populaŃiei în viitorul 

apropiat, se va folosi modelul de creştere tendenŃială, care Ńine cont de sporul mediu anual (spor natural şi migrator), 
înregistrat în ultimii ani. Se va folosi acest model de calcul deoarece în ultimul timp mişcarea migratorie a populaŃiei 
reprezintă un procent relativ mare Ńinând cont de numărul total al locuitorilor comunei. 

 
• în anul 2006:     1.800 locuitori    (total comună, conform datelor recente ale Primăriei) 
• în anul 2007:     1.785 locuitori 
• în anul 2008:     1.770 locuitori 
• în anul 2009:     1.755 locuitori 
• în anul 2010:     1.740 locuitori 
• în anul 2011:     1.725 locuitori 
• în anul 2012:     1.710 locuitori 
• în anul 2013:     1.695 locuitori 
• în anul 2014:     1.680 locuitori 
• în anul 2015:     1.665 locuitori 
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Estimarea resurselor de muncă 
Conform datelor preluate din P.A.T.J., se estimează că evoluŃia resurselor de muncă şi a populaŃiei ocupate 

ar trebui să se înscrie, în raport cu potenŃialul natural, uman şi productiv al judeŃului şi localităŃilor, în următorii 
parametrii care se regăsesc în tabelul următor: 

 

JudeŃul Arad 
PopulaŃie totală 

1998 2005 
 

2010 
 

PopulaŃie totală 478.108 472.300 475.000 

Resurse de muncă 295.950 295.200 300.700 

PopulaŃie ocupată 194.601 193.000 197.500 

Ponderea populaŃiei ocupate (%) din:    

- resurse de muncă 65,8 65,4 65,6 

- populaŃia totală 40,7 40,9 41,6 
RURAL    

PopulaŃia totală 229.664 222.000 213.500 

Resurse de muncă 80.003 77.900 78.200 

Ponderea populaŃiei ocupate (%) din:    

- resurse de muncă 58,4 58,2 57,8 

- populaŃia totală 34,8 35,1 36,6 

 
Pentru comuna Peregu Mare, considerând populaŃia aptă de muncă situată în grupa de vârstă 14 – 64 ani, 

obŃinem următoarele valori: 

• în anul 2000 − 1.142 locuitori   (total comună) 
• în anul 2006 − xxxx  locuitori   (total comună) 
• în anul 2015 − 1.039 locuitori   (total comună) 
Trebuie menŃionat că aceste valori includ şi elevii, studenŃii, casnicele, pensionarii de boală. Pentru 

estimarea locurilor de muncă, se va avea în vedere corelarea locurilor de muncă cu varianta de evoluŃie a populaŃiei. 
Din punct de vedere al locurilor de muncă, în prezent situaŃia este instabilă, rata şomajului se pare că va creşte în 
continuare, cadrul legal existent la ora actuală nu încurajează prea mult investitorii. 

Schimbări importante se apreciază că se vor produce în ceea ce priveşte structura ocupaŃională a 
populaŃiei. Strategia de restructurare şi modernizare a economiei după modelul Ńărilor cu o economie de piaŃă 
dezvoltată va conduce în viitor la transformări structurale demoeconomice semnificative.  

În viitor se presupune că se vor face un transfer al locurilor de muncă din sectorul secundar spre sectorul 
primar şi terŃiar. O dinamică mai importantă se estimează că va înregistra populaŃia ocupată în activităŃile terŃiare 
(comerŃ, prestări servicii, turism, bănci, asigurări, transport, informatică, etc. ) 

 Se estimează că propunerile prevăzute în actualul Plan Urbanistic General referitoare la zona destinată  
prestărilor de servicii să dea posibilitatea investitorilor să construiască în zonă, contribuind astfel la crearea de noi 
locuri de muncă. 

Prin crearea de locuri de muncă se preconizează scăderea ratei şomajului şi a navetismului pentru muncă. 
Relansarea activităŃilor agricole prin creşterea productivităŃii este cel mai important factor ce ar duce la creşterea 
nivelului de trai al populaŃiei şi ar duce în timp la o creştere a populaŃiei, atât prin spor natural cât şi prin spor 
migratoriu. 
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3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI ŞI A TRANSPORTURILOR 
LOCALITATEA  PEREGU MARE 
3.6.1.  CirculaŃia  rutieră 

TRANSPORTUL ÎN COMUN 
Analiza situaŃiei de perspectivă Ńine seama de propunerile de dezvoltare ale dotărilor urbanistice şi ale 

reŃelei stradale. 
Din această analiză rezultă că în localitatea Peregu Mare,  pentru situaŃia de viitor sunt suficiente traseele  

de transport în comun existente, respectiv: 
- Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare - 2 curse pe zi tur-retur: autobuzele se află în proprietatea Companiei 

de Transport Public Arad. 
Aceste linii îşi vor desfăşura traseul pe drumul judeŃean D.J. 709 Pecica – Peregu Mare- Nădlac. 
3.6.2. Organizarea circulaŃiei feroviare 
În viitor, pe termen mediu şi lung, nu este necesară crearea unei linii feroviare care să facă legătura 

localităŃii cu celelalte zone ale judeŃului. 
LOCALITATEA  PEREGU MIC 
3.6.3. CirculaŃia  rutieră 

TRANSPORTUL ÎN COMUN 
Analiza situaŃiei de perspectivă Ńine seama de propunerile de dezvoltare ale dotărilor urbanistice şi ale 

reŃelei stradale. 
Din această analiză rezultă că în localitatea Peregu Mare,  pentru situaŃia de viitor sunt suficiente traseele  

de transport în comun existente, respectiv: 
- Pecica – Peregu Mic – Peregu Mare - 2 curse pe zi tur-retur: autobuzele se află în proprietatea Companiei 

de Transport Public Arad. 
Aceste linii îşi vor desfăşura traseul pe drumul judeŃean D.J. 709 Pecica – Peregu Mare- Nădlac. 

3.6.4. Organizarea circulaŃiei feroviare 
În viitor, pe termen mediu şi lung, nu este necesară crearea unei linii feroviare care să facă legătura 

localităŃii cu celelalte zone ale judeŃului. 
Cea mai apropiată gară este cea de la Pecica, la cca. 11 km distanŃă.  

3.7. NTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCłIONALĂ. BILANł TERITORIAL 
Ca urmare a necesităŃilor de dezvoltare, precum şi pe baza concluziilor studiilor de fundamentare, zonele 

funcŃionale existente pot suferi modificări în structura şi mărimea lor (amplasări de noi obiective, amenajări sau 
reamenajări). De asemenea, s-au avut în vedere noile suprafeŃe de teren introduse în intravilan la solicitarea 
consiliului local, ce vor modifica intravilanul existent. 

Astfel, limita intravilanului localităŃilor s-a modificat, noua limită incluzând toate suprafeŃele de teren 
ocupate de construcŃii şi amenajări, precum şi suprafeŃele necesare dezvoltării pe o perioadă de 10 ani. Propunerile 
privind noul intravilan şi relaŃia cu intravilanul existent sunt justificate în piesele scrise şi figurate în piesele desenate. 

Totalul suprafeŃei justificate pentru includerea în intravilanul propus, implică, după aprobarea PUG, în 
baza actelor normative în vigoare, componente diferite:  

- până la 1,0 ha intră în competenŃa Oficiului judeŃean pentru cadastrul agricol şi organizarea teritoriului 
agricol; 

- până la 100 ha intră în competenŃa Ministerului Agriculturii şi AlimentaŃiei; 
- peste 100 ha intră în competenŃa Guvernului; 
SuprafeŃele incluse în noul intravilan se scot din circuitul agricol prin efectul autorizaŃiei de construire. Pentru 

toate terenurile din localităŃi destinaŃia este stabilită în funcŃie de destinaŃia lor actuală sau propusă.  
Zonele funcŃionale sunt determinate în funcŃie de activităŃile dominante aferente suprafeŃelor respective de 

teren. Zonificarea funcŃională a intravilanului are ca scop stabilirea măsurilor de reglementare a destinaŃiei tuturor 
terenurilor din localitate. La stabilirea zonelor funcŃionale s-a Ńinut cont în măsura posibilităŃilor de activitatea 
dominantă a teritoriului. DificultăŃile unei împărŃiri corecte rezidă din faptul că în cele două localităŃi nu există zone 
funcŃionale distincte, unităŃile economice (agricole, depozite, etc.), unităŃile comerciale şi cele administrative se 
întrepătrund cu zona de locuit. Aceste interferări de funcŃiuni nu permit delimitarea netă a fiecărei zone funcŃionale 
(intravilan existent). În cadrul zonelor introduse în intravilan putem vorbi de o zonificare funcŃională a acestora (zonă 
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de unităŃi economice şi depozitare, zonă de gospodărire comunală, zonă de construcŃii edilitare), funcŃie de scopul 
pentru care se doreşte a fi introduse în intravilan. 

ÎmpărŃirea intravilanului localităŃilor Peregu Mare şi Peregu Mic în U.T.R.-uri, precum şi numerotarea lor, s-a 
făcut în primul rând pentru intravilanul existent şi apoi pentru zonele noi, introduse în intravilan. SituaŃia lor se 
prezintă în cadrul Regulamentelor Locale de Urbanism care însoŃeşte acest Plan Urbanistic General. UnităŃile 
teritoriale de referinŃă au fost delimitate pe străzi sau acolo unde a fost cazul, pe limite cadastrale. Concluziile 
asupra conceperii şi conformării zonelor, subzonelor, ansamblurilor urbane s-au materializat prin reglementările 
instituite în regulamentele de urbanism. 

În determinarea zonificării funcŃionale s-a menŃinut, în general, configuraŃia existentă a părŃilor ce compun 
intravilanul, cu un trup principal (localitatea de reşedinŃă) şi trupuri izolate în teritoriu (localităŃi componente, 
localitatea aparŃinătoare, unităŃi economice, etc.). 

Se prezintă în continuare situaŃia actualizată a trupurilor izolate. 

BilanŃul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanŃul teritorial al intravilanului 
existent, corectat cu mutaŃiile de suprafeŃe între zonele funcŃionale sau majorat cu suprafeŃele justificate pentru 
introducerea în intravilan. 

Într-o formulă simplificată a bilanŃului teritorial al suprafeŃelor cuprinse în intravilanul propus, situaŃia 
existentă se poate reflecta prin menŃinerea coloanelor 2 (suprafeŃe pe total) şi 3 (procente), la care se adaugă 
suprafeŃele propuse pentru zonele funcŃionale şi procentele rezultate (prin corelare cu tabelul de la pct. 2.7. al 
Memoriului General). 

 EXISTENT PROPUS 
Zone funcŃionale SuprafaŃa Procent SuprafaŃa Procent 

 (ha) % din total (ha) % din total 
  intravilan  intravilan 

LOCUINłE ŞI FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 179,47 66,84 179,19 65,04 
UNITĂłI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE - - - - 
UNITĂłI AGROZOOTEHNICE 23,89 8,90 22,97 8,34 
INSTITUłII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,23 0,46 2,15 0,78 
CĂI DE COMUNICAłIE ŞI TRANSPORT, din 
care: 

    

• rutier 51,23 19,08 52,04 18,89 
• feroviar - - - - 
SPAłII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECłIE 

2,38 0,88 3,65 1,32 

CONSTRUCłII TEHNICO-EDILITARE - - 4,70 1,61 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 10,31 3,84 10,31 3,84 
DESTINAłIE SPECIALĂ - - 0,50 0,18 
TERENURI LIBERE     

APE     

PĂDURI     

TERENURI NEPRODUCTIVE     

TOTAL INTRAVILAN 268,51 100,00 275,51 100,00 

 Mărirea intravilanului s-a făcut cu următoarele suprafeŃe: 

 
LOCALITATE 

       SUPRAFAłĂ 
INTRODUSĂ NOU ÎN 
INTRAVILAN (ha) 

Peregu Mare 0,10 
Peregu Mic 2,90 
Trupuri izolate 4,00 
TOTAL 7,00 
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Compunerea intravilanului – situaŃie propusă 
            Intravilanul comunei Peregu Mare este format din următoarele trupuri: 
 

1. Peregu Mare S= 115,10 ha 
 (reşedinŃa de comună)  
2. Peregu Mic S= 125,90 ha 
 (sat aparŃinător)  
4. Trupuri izolate  S=   34,51 ha 

Peregu Mare 
TRUP A1 S= 0,98 ha CC 118 COOP. 
TRUP A2 S= 2,96 ha Ngi AD.OP 
TRUP A3 S= 8,00 ha CC 102 COOP. 
TRUP A4 S= 1,50 ha Ci AD.OP 
TRUP A5 S= 1,58 ha CC 87 COOP. 
TRUP A6 S= 1,00 ha  AD.OP – staŃie de epurare ecologică 

Peregu Mic 
TRUP B1 S= 2,47 ha  AD.OP 
TRUP B2 S= 0,96 ha CC 13 COOP. 
TRUP B3 S= 12,06 ha CC 14 COOP. 
TRUP B4 S= 3,00 ha  AD.OP –staŃie de epurare ecologică 

TOTAL TRUPURI IZOLATE PE ÎNTREAGA COMUNĂ - S = 34,51 ha 
 

• INSTITUłII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 
Zona centrală, care are un caracter complex din punct de vedere funcŃional, este tratată ca atare. Se 

impune amenajarea de dotări comerciale adecvate, moderne şi caracteristice. Astfel, aici se vor amplasa - alături de 
instituŃiile existente - spaŃiile comerciale, biserica ortodoxă, complex cultural, unităŃi de prestări servicii, etc, prin 
reamenajarea şi remodelarea construcŃiilor existente, în special cu regim de înălŃime parter şi prin schimbarea 
destinaŃiei unor terenuri. De asemenea, se propune amenajarea parcurilor existente cu locuri de joacă pentru copii.  

Dintre categoriile de intervenŃii propuse, în spiritul valorificării potenŃialului existent şi înlăturării 
disfuncŃionalităŃilor, în scopul măririi numărului de servicii către populaŃie, se doreşte realizarea următoarelor 
propuneri: 

În localitatea Peregu Mare: 
- extinderea dispensarului actual cu alte corpuri de clădire, un lot de teren situat în centrul localităŃii, în 

suprafaŃă de 0,036 ha; categorie de folosinŃă actuală: curŃi construcŃii 
- realizarea unui complex cultural-sportiv pe un lot de teren situat în centrul localităŃii, în suprafaŃă de 0,28 

ha; categorie de folosinŃă actuală: teren viran 
- realizarea unei staŃii de distribuŃie carburanŃi în perimetrul trupului izolat A3, în suprafaŃă de 0,16 ha; 

categorie de folosinŃă actuală: teren arabil cu construcŃii Cc 102 
În localitatea Peregu Mic: 
- realizarea unui complex comercial pe un lot de teren situat în centrul localităŃii, în suprafaŃă de 0,216 ha; 

categorie de folosinŃă actuală: curŃi construcŃii 
- realizarea unei staŃii de distribuŃie carburanŃi în perimetrul trupului izolat B3, în suprafaŃă de 0,26 ha; 

categorie de folosinŃă actuală: teren arabil cu construcŃii Cc 14 

• ZONA DE LOCUINłE ŞI FUNCłIUNI COMPLEMENTARE 
Pe termen mediu, în cele două localităŃi, zona existentă de locuinŃe este suficientă pentru populaŃie. Un 

număr de gospodării (curŃi construcŃii şi terenuri virane) aflate în proprietatea privată a statului urmează să fie 
vândute persoanelor care îşi vor stabili domiciliul în localitate. 

Zonele rezidenŃiale se vor proteja faŃă de căile de trafic rutier majore prin plantaŃii în aliniament, atât cu rol 
funcŃional, cât şi decorativ. 
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• ZONA UNITĂłILOR INDUSTRIALE ŞI DE DEPOZITARE 
În localităŃile Peregu Mare şi Peregu Mic nu se intenŃionează crearea de astfel de zone, deoarece pe termen 

mediu nu se întrevede o creştere a nivelului de industrializare al celor localităŃi. 

• ZONA UNITĂłILOR AGRO-ZOOTEHNICE 
În localitatea Peregu Mare se propune crearea unui complex agroindustrial în cadrul Trupului Izolat A3, pe 

terenul fostei zootehnii, pe un lot de teren în suprafaŃă de 3,00 ha; categorie de folosinŃă actuală : teren arabil cu 
construcŃii Cc 102. 

• ZONA DE SPAłII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECłIE 
Se va introduce în intravilanul localităŃii Peregu Mic terenul de sport existent. 
În localitatea Peregu Mare: 
- un lot de teren situat în sudul localităŃii, adiacent lui D.C. 103, din cadrul Trupului Izolat A3, în suprafaŃă 

de 3,60 ha; categorie de folosinŃă actuală: teren arabil cu construcŃii Cc 102. 
În localitatea Peregu Mic: 
- un lot de teren situat în nordul localităŃii, în suprafaŃă de 1,264 ha; categorie de folosinŃă actuală: curŃi 

construcŃii. 
 În  ambele localităŃi se vor realiza spaŃii verzi de protecŃie între zona de locuinŃe şi cea de construcŃii 

edilitare şi gospodărire comunală şi plantaŃii în aliniament de-a lungul drumurilor cu trafic relativ intens. 

• ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCłII EDILITARE 
Cimitirele existente sunt suficiente ca şi suprafaŃă. Se impune luarea de măsuri în scopul asigurării normelor 

de protecŃie sanitară. 
Se propune realizarea în fiecare dintre cele două localităŃi a unei staŃii de epurare de tipul câmpurilor de 

infiltrare, cu respectarea normelor de protecŃie sanitară în ambele localităŃile componente. De asemenea, în vederea 
extinderii alimentării cu apă potabilă, se vor realiza o uzină de apă în apropierea hidrosferei existente. Uzina de apă 
este propusă în localitatea Peregu Mic, în cadrul Trupului Izolat B3 şi se regăseşte pe planşele aferente P.U.G. cu 
numerele 24. 

În scopul realizării dotărilor descrise mai sus, se doreşte introducerea în intravilan a următoarelor terenuri: 
În localitatea Peregu Mare: 
- Trup Izolat A6, suprafaŃă S = 1,00 ha, pentru realizarea unei staŃii de epurare a apelor uzate, de tipul 

câmpurilor de infiltrare; categorie de folosinŃă actuală: teren arabil 
În localitatea Peregu Mic: 
- Trup Izolat B4, suprafaŃă S = 3,00 ha, pentru realizarea staŃiei de epurare a apelor uzate, de tipul 

câmpurilor de infiltrare (S = 3,00 ha); categorie de folosinŃă actuală: teren arabil 

• ZONA DE CĂI DE COMUNICAłIE ŞI TRANSPORT 
Toate terenurile nou introduse în intravilan se găsesc pe traseul unor drumuri existente, respectiv D.J. 709 şi 

a altor drumuri de categoria a patra (drumuri de exploatare). Ponderea zonelor destinate căilor de transport şi 
comunicaŃie din total intravilan se regăsesc în tabelele anexate anterior. 

3.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

• Gospodărirea apelor 
Se recomandă reprofilarea şanŃurilor stradale pentru colectarea şi evacuarea debitului meteoric din 

intravilanul localităŃilor Peregul Mare şi Peregul Mic spre extravilanul acestora. 
Dezvoltarea instalaŃiilor hidroedilitare în sistem centralizat în cele două localităŃi, va avea ca efect creşterea 

gradului de confort a populaŃiei, precum şi diminuarea poluării apelor subterane. 
Se propune de asemenea realizarea unui nou puŃ forat pentru sporirea debitului necesar şi instaurarea 

zonelor de protecŃia sanitară conform H.G. 930/2005. 

• Alimentare cu apă 

Peregul Mic: 
Având în vedere existenŃa gospodăriei de apă în apropierea localităŃii Peregul Mic, propunem dezvoltarea 

acesteia pentru a satisface nevoile populaŃiei şi pentru localitatea Peregul Mare. 
În aceste condiŃii se va realiza un nou puŃ forat, cu o adâncime de 350m şi a două rezervoare de 200mc 

câte unul pentru fiecare localitate, aferent acestor rezervoare de înmagazinare se va realiza o staŃie de pompare cu 
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hidrofoare. În rezervoarele de înmagazinare vor fi păstrate atât volumele de apă necesară consumului, cât şi cele 
pentru incendiu. 

ReŃea de distribuŃie aferentă Peregului Mic se va realiza din conducte PE-HD Dn6 Dn110mm, cu lungimea 
de aproximativ 7 km. Pe reŃeaua de distribuŃie se vor dispune hidranŃi de incendiu subterani (sau supraterani) cu 
Dn65mm, precum şi cişmele stradale. 

Peregul Mare:  
Având în vedere că în prezent în localitate nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă, se propune 

realizarea unei aducŃiuni, de la gospodăria de apă propusă din apropierea localităŃii Peregul Mic. Aceasta aducŃiune 
se va realiza cu conducta Pe-HD100 Pn6 Dn125mm, având lungimea circa 3,00km. Se va realiza apoi o reŃea de 
distribuŃie din PE-HD100 Pn6 Dn110mm, prevăzută cu hidrant stradal Dn65mm şi cişmele stradale. Lungimea totală 
a reŃelei de distribuŃie va fi circa 10,00km. 

Branşarea individuală a gospodăriilor populaŃiei se va realiza numai după finalizarea reŃelelor de canalizare 
menajeră şi a staŃiilor de pompare aferente. 

Din condiŃiile asigurării unei siguranŃe maxime în exploatarea şi funcŃionarea sistemului centralizat de 
alimentare cu apă, se propune realizarea unei instalaŃii de tratare a apei în condiŃiile constatării pe parcursul 
exploatării a unui conŃinut ridicat de fier şi mangan în apa captată din foraj. 

Procesul de deferizare - demanganizare a apei se compune dintr-o treaptă de oxidare şi două trepte de 
filtrare în filtre închise sub presiune. 

Clădirea de exploatare se propune a se executa pe terenul indicat pe planul de situaŃie şi va cuprinde 
spaŃiile necesare pentru analize fizico -. chimice şi bacteriologice ale apei, tabloul general de distribuŃie, încăperea 
pentru paznic, grupuri sanitare, staŃie de clorinare pentru dezinfecŃia apei. 

• Canalizarea 
Având în vedere faptul că în localităŃile Peregul Mare şi Peregul Mic nu există reŃele de canalizare menajeră 

se propune realizarea unui sistem centralizat, cu staŃii de epurare pentru fiecare localitate în parte. 

• Peregul Mare: 
Se propune realizarea unui sistem de canalizare menajeră din tuburi de PVC mufate îmbinate cu inele de 

cauciuc cu Dn250 - 315 mm, cu panta spre staŃia de epurare. 
Având în vedere că terenul este plat, este necesară realizarea unei staŃii de pompare în cheson cu 

diametrul de 4,00m şi adâncimea de 7,50 m. StaŃia de pompare ape uzate va fi amplasată la limita intravilanului 
localităŃii, de unde printr-o conductă de refulare, debitul menajer uzat va fi evacuat spre staŃia de epurare propusă. 
Conducta de refulare se va executa din conductă din PE-.HD Pn6 Dn160mm. 

StaŃia de epurare propusă va fi amplasată în apropierea fermei private (TRUP AS) conform planşei 01ED. 
Lungimea totală a reŃelei de canalizare propuse va fi de 10,00km, iar al conductei de refulare circa 800m. 
Pentru atingerea eficienŃelor de epurare stabilite se propune realizarea unei staŃii de epurare mecano - 

biologice cu aerare prelungită pentru stabilizarea nămolului. 
Fluxul tehnologic se compune din următoarele obiecte : 
– staŃia de pompare apă brută 
– sită deasă – treapta de epurare mecanică cu compactarea şi deshidratarea materialului reŃinut 
– bazin de aerare cu nămol activat şi biofiltru submersat, cu aerare prelungită 
– decantor secundar 
– aer lift pentru pomparea nămolului recirculat şi în exces 
– suflantă 
••••Treapta de epurare mecanică: 
Se compune dintr-o instalaŃie compactă din oŃel neoxidabil ce îndeplineşte următoarele funcŃiuni : 
– sitarea apelor uzate care se realizează printr-o sită deasă, cu fante de 1mm, transportul , compactarea 

şi deshidratarea materialului reŃinut 
– deznisiparea 
– transportul, deshidratarea şi evacuarea nisipului 
În treapta mecanică sunt reŃinute prin procedee fizice suspensiile grosiere, cele nedizolvate, sedimentabile 

sau cele ce pot fi îndepărtate prin flotare. 

••••Treapta de epurare biologică:  
Se compune din : 
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– bazin de aerare cu nămol activat şi biofiltru submersat cu aerare prelungită şi care va fi echipat cu 
corpuri de contact cu biofiltru fix de nămol, realizate din PVC special. Sub aceste corpuri de contact se 
amplasează elementele de insuflare a aerului cu bule fine, de tip furtunuri elastice perforate 

– decantor secundar în care se produce decantarea nămolului de contact, care este apoi aspirat cu 
pompa aer – lift şi este trimis în bazinul de aerare cu nămol recirculat, iar nămolul în exces este dirijat 
către bazinul de stocare - concentrare  

– staŃia de suflante 

••••Treapta de stocare - concentrare: 
Nămolul în exces stabilizat aerob, extras zilnic, se amestecă într–un mixer static cu o soluŃie de floculare şi 

este evacuat într-un bazin de aerare – concentrare. 
Apa de nămol din bazin este dirijată gravitaŃional în bazinul de aerare, iar nămolul concentrat este evacuat 

periodic şi transportat cu maşina de vidanjare în groapa de gunoi a localităŃii. 
Având în vedere faptul că în apropierea localităŃii nu există nici o sursă de apă de suprafaŃă, în care să 

poată fi deversat debitul epurat, propunem realizarea unui bazin de stocare, cu volumul de circa 100mc. Apele 
colectate în bazinul de stocare, epurate cu un grad de epurare 98%, pot fi utilizate în agricultură, la udarea culturilor. 

Întreaga instalaŃie este comandată de la un panou de automatizare care asigură funcŃionarea în regim 
automat cu excepŃia comenzii de extragere a excesului şi de preparare a polielectrolitului. 

Toată automatizarea şi restul treptelor se propun a fi concentrate într-o clădire cu regim parter. 
Încălzirea staŃiei de epurare se va realiza electric, cu radiatoare de acumulare a căldurii, cu ulei, acestea 

fiind prevăzute cu termostat. Pentru o bună funcŃionare a staŃiei de epurare este necesar să se asigure o 
temperatură minimă de 10-12 0C. 

• Peregul Mic: 
Din punctul de vedere al canalizării menajere, situaŃia se prezintă similar cu cea din Peregul Mare. Astfel, se 

va realiza o reŃea de canalizare menajere cu lungimea de circa 12,00 km. 
La limita intravilanului localităŃii se va realiza o staŃie de pompare tip Cheson cu diametru de 4,00m şi 

adâncimea de 7,50m, de unde se va executa o conductă de refulare din PE-HD Pn6 Dn160mm, până la staŃie de 
epurare propusă. 

StaŃia de epurare propusă va fi amplasată lângă groapa de gunoi ecologică, de asemenea propusă. 
Tipul staŃiei de epurare şi tehnologia aferentă este identică cu cea de la localitatea Peregul Mare. La fiecare 

staŃie de epurare vor fi restituite zone de protecŃie sanitară în conformitate cu normativele în vigoare. 
Debitul meteoric va fi preluat prin intermediul şanŃurilor existente, care vor fi reabilitate şi evacuate în 

extravilanul localităŃilor. 
PodeŃele aferente şanŃurilor vor fi de asemenea reabilitate. 

• Alimentare cu energie electrică şi telecomunicaŃii 
Propuneri privind asigurarea necesarului de consum electric: 
Sarcinile electrice suplimentare, datorate noilor consumatori propuşi, stabilite conform normativului PE 

132/95, sunt prezentate în tabelele de mai jos: 
A. PEREGU MARE 
Consumator: Număr: Puterea 

instalată 
specifică 
(kW) 

Puterea 
instalată 
(kW) 

Coeficient 
de 

utilizare 
         

Coeficient 
de 

simultaneitate 

Puterea 
absorbită 
(kW)   

Extindere dispensar medical 1 30 30 0,75 0,52 12 

Complex cultural-sportiv 1 30 30 0,60 0,52 10 

Clădire pentru poştă 1 5 5 0,65 0,52 2 

StaŃie PECO 1 25 25 0,60 0,52 8 

Ştrand 1 30 30 0,60 0,52 10 

Groapă de gunoi 1 5 5 0,60 0,52 2 

Alimentarea cu apă 1 35 35 0,80 0,52 15 

StaŃie pompare ape uzate 1 15 15 0,80 0,52 7 
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StaŃie epurare 1 15 15 0,80 0,52 7 

StaŃie reglare-măsurare gaze 1 5 5 0,60 0,52 2 

Modernizare străzi (iluminatul 
public) 

 
1 

 
10 

 
10 

 
0,80 

 
1,00 

 
8 

Bloc locuinŃe 4 apartamente 4 10 40 0,25 0,49 5 

Complex agroindustrial 1 100 100 0,80 0,52 42 

Locaş de cult 1 15 15 0,60 0,52 5 

Teren de fotbal - vestiare 1 10 10 0,60 0,52 3 

Complex comercial şi de 
alimentaŃie publică 

 
1 

 
50 

 
50 

 
0,80 

 
0,52 

 
21 

TOTAL:   420   159 

B. PEREGU MIC 
Consumator: Număr: Puterea 

instalată 
specifică 
(kW) 

Puterea 
instalată 
(kW) 

Coeficien
t 
de 

utilizare 
 

Coeficient 
de 

simultaneitate: 

Puterea 
absorbită(kW)  

Complex comercial şi de 
alimentaŃie publică 

 
1 

 
50 

 
50 

 
0,80 

 
0,52 

 
21 

Bloc locuinŃe 4 apartamente 4 10 40 0,25 0,49 5 

Complex cultural 1 30 30 0,60 0,52 10 

Punct farmaceutic 1 5 5 0,75 0,52 2 

Complex agroindustrial 1 100 100 0,80 0,52 42 

StaŃie PECO 1 25 25 0,60 0,52 8 

Modernizare străzi (iluminatul 
public) 

 
1 

 
10 

 
10 

 
0,80 

 
1,00 

 
8 

Clădire pentru poştă 1 5 5 0,65 0,52 2 

Centrală telefonică digitală 1 15 15 0,80 0,52 6 

Alimentarea cu apă 1 35 35 0,80 0,52 15 

StaŃie reglare-măsurare gaze  
1 

 
5 

 
5 

 
0,60 

 
0,52 

 
2 

Groapă de gunoi 1 5 5 0,60 0,52 2 

StaŃie pompare ape uzate 1 15 15 0,80 0,52 7 

StaŃie epurare 1 15 15 0,80 0,52 7 

TOTAL:   340   137 
Propuneri privind extinderi sau devieri de linii electrice: 
Se vor realiza, din linia electrică aeriană de 20 kV existentă, racordurile aeriene necesare pentru noile 

posturi de transformare. 
Propuneri de construire de noi staŃii de transformare sau posturi de transformare: 
Pentru asigurarea necesarului de consum electric se propune, pe lângă amplificarea posturilor de 

transformare existente, realizarea de posturi de transformare la următoarele obiective: 
o StaŃie pompare ape uzate – Peregu Mare; 
o StaŃie epurare – Peregu Mare; 
o StaŃie pompare ape uzate – Peregu Mic; 
o StaŃie epurare – Peregu Mic. 
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• TelecomunicaŃii 
Propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicaŃii: 
Se propune realizarea unei reŃele de telecomunicaŃii pentru asigurarea unor servicii de telecomunicaŃii 

moderne: telefonie, internet, CATV, etc. 
Propuneri pentru noi amplasamente de oficii poştale, centrale telefonice, relee: 
Se propun realizarea următoarelor obiective: 
o Clădire pentru poştă – Peregu Mare; 
o Extindere centrală telefonică digitală  – Peregu Mare; 
o Clădire pentru poştă – Peregu Mic; 
o Centrală telefonică digitală  – Peregu Mic. 

• Alimentare cu căldură 
În localitatea Peregu Mare şi în localitatea aparŃinătoare, în măsura în care se va realiza reŃeaua de 

alimentare cu gaze naturale, încălzirea clădirilor se va realiza treptat pe acest combustibil, în instalaŃii individuale. În 
paralel se vor folosi şi combustibilii tradiŃionali lichizi sau solizi. 

• Alimentare cu gaze naturale 
Gazele naturale se vor utiliza pentru prepararea hranei şi pentru încălzire, atât pentru consumatorii casnici 

cât şi pentru consumatorii din cadrul obiectivelor social-culturale. 
Utilizarea gazelor naturale are următoarele avantaje: 
− grad sporit de confort; 
− reducerea cheltuielilor pentru încălzire şi prepararea hranei; 
− reducerea poluării mediului. 
SoluŃia tehnică propusă pentru alimentarea cu gaze naturale a celor două comune Peregu Mare şi Peregu 

Mic este următoarea: 
− realizarea unui racord de gaze naturale de presiune înaltă, cuplat în conducta de gaze naturale de 

presiune înaltă în curs de execuŃie, pe teritoriul localităŃii Pecica (conductă ce vine din UNGARIA). 
− o staŃie de reglare-măsurare predare gaze 8ARMP) amplasată la limita comunei Peregu Mic; 
− reŃea de repartiŃie gaze naturale de presiune medie, cuplată în SRMP, pentru alimentarea comunei Peregu 

Mare; 
− o staŃie de reglare-măsurare (SRM) amplasată la limita comunei Peregu Mare; 
− realizarea reŃelelor de distribuŃie gaze naturale de presiune redusă aferente comunelor Peregu Mare şi 

Peregu Mic. 
Racordul de gaze naturale de presiune înaltă şi reŃeaua de repartiŃie gaze de presiune medie se vor realiza 

cu Ńeavă din oŃel conform SR EN 10208/1-99. 
StaŃia de reglare-măsurare predare (SRMP) şi staŃia de reglare-măsurare gaze naturale de presiune redusă 

din localităŃi vor fi de tip ramificat – inelar, şi se vor realiza cu Ńeavă din polietilenă PE 80, SDR 11, conform SR-ISO 
4437. 

• Gospodărie comunală 
Cimitirele existente în localităŃile aparŃinătoare ale comunei corespund ca şi suprafaŃă. Se propune 

realizarea de zone verzi de protecŃie între cimitire şi zona de locuinŃe existentă, acolo unde este posibil. 
Având în vedere că la ora actuală depozitarea gunoaielor se face la gropile de gunoi existente la periferia 

localităŃilor, se propune educarea locuitorilor în activitatea de strângere a gunoaielor - selectarea gunoaielor (sticlă, 
hârtie, plastic, etc.) şi depozitarea corespunzătoare a gunoaielor în locurile amenajate cu o structură geologică 
adecvată. 

3.9. PROTECłIA MEDIULUI 
În concordanŃă cu disfuncŃionalităŃile amintite la paragraful 2.10. (Probleme de mediu – DisfuncŃionalităŃi), ca 

şi măsuri de protecŃia mediului, se fac următoarele recomandări: 
• Depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale 
- acŃiuni de educarea locuitorilor în activitatea de strângere a gunoaielor - selectarea gunoaielor (sticlă, 

hârtie, plastic. etc.) şi depozitarea corespunzătoare a gunoaielor în locurile amenajate; în cadrul acŃiunii de 
modernizare a serviciului de salubritate, îmbunătăŃirea stării de curăŃenie a străzilor, spaŃiilor publice; aducerea 
tuturor pieŃelor la nivel de dotare, organizare, salubritate corespunzătoare standardelor actuale, lichidarea zonelor 
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de comerŃ stradal care constituie surse de infecŃie, insalubritate şi de aspect estetic necorespunzător. MenŃionăm că 
în prezent nu există poluare rezultată de la activităŃile industriale din zonă; 

- se va demara procedura de închidere a celor două rampe de deşeuri existente pe teritoriul administrativ 
al localităŃii Peregu Mare şi ecologizarea acestora; în paralel, se propune îmbunătăŃirea sistemului de colectare a 
gunoiului menajer, dotarea şi organizarea corespunzătoare a unui serviciu modern de salubritate, avându-se în 
vedere transportul gunoiului menajer la rampa de gunoi ecologică a mun. Arad până în anul 2015; 

• Epurarea şi preepurarea apelor uzate 
- în cazul puŃurilor de captare a apei potabile (hidrosfera existentă şi Uzina de apă propusă în cadrul 

Trupului Izolat B3 aferent satului Peregu Mic), se recomandă ca în viitor autorităŃile locale să interzică pe suprafeŃele 
învecinate acestor puŃuri tratamente poluante în agricultură, precum limitarea fertilizărilor cu îngrăşăminte naturale 
sau artificiale. În acest sens se instituie zonele de protecŃie severă în jurul puŃurilor de captare a apei potabile 
precum şi în cazul rezervoarelor de apă. Mărimea zonelor de protecŃie sanitară pentru captările de apă şi rezervoare 
a fost stabilită în conformitate cu legea apelor nr. 107/96, capitol I, art.13. Conform legii mai sus menŃionate, zona de 
protecŃie severă trebuie să fie de minim 50 m în amonte şi 20 m în aval. În cazul conductelor de aducŃiune a apei 
potabile, zona de protecŃie faŃă de orice potenŃială sursă de contaminare de 30 m, sau de 20 m când acestea se află 
situate în amonte. În cazul reŃelei de distribuŃie a apei potabile, trebuie păstrată o distanŃă minimă de 3 m faŃă de 
orice sursă de contaminare. 

- realizarea sistemului de canalizare pentru cele două localităŃi şi a unor staŃii de epurare a apelor uzate 
menajer, cu deversarea apelor epurate în „câmpurile de infiltrare” prevăzute în preajma staŃiei, la cca. 2 km 
depărtare de intravilanul localităŃii. StaŃiile de epurare propuse vor fi amplasate în cadrul Trupului Izolat A6 al 
localităŃii Peregu Mare, respectiv al Trupului Izolat B4 al localităŃii Peregu Mic. 

• Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări) 
- înlăturarea fenomenelor de poluare provenite de la îngrăşămintele chimice, echilibrarea aprovizionării 

solurilor cu elemente se poate realiza numai pe baza cunoaşterii stării de asigurare cu azot, fosfor şi potasiu şi a 
indicilor agrochimici necesari calculării dozelor optime economice (care sunt în acelaşi timp şi optim ecologice) şi 
prin aplicarea strictă a acestor doze. În domeniul poluării solului cu pesticide trebuie ca obiectivul principal al 
tratamentelor să nu fie eradicarea dăunătorilor, ci menŃinerea lor la un nivel la care nu se produc pierderi 
păgubitoare din punct de vedere economic; 

- în prezent poluarea reprezentată de activităŃile industriale este practic nulă ca pondere, astfel că în 
prezent nu există emisii poluante. Se interzice dezvoltarea industriilor mari şi a industriilor poluante în apropierea 
zonelor de locuit. 

• Organizarea sistemelor de spaŃii verzi  
- se propune amenajarea de spaŃii verzi de protecŃie a zonelor de locuinŃe faŃă de surse poluante 

(circulaŃii majore, cimitire, rampe de gunoi); 
- întreŃinerea spaŃiilor verzi existente; 
• Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de spaŃii verzi 
- se impun lucrări de drenaj pentru terenurile unde bălteşte apa. 
• Zone protejate; zone propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană 
În ceea ce priveşte protecŃia monumentelor din zonă, se constată carenŃe datorate modului în care au fost 

alcătuite de-a lungul timpului listele de monumente şi de ansambluri protejate. În cele două localităŃi nu există în 
prezent nici o clădire – monument înregistrată pe această listă. În legătură cu mediul natural, nu este cazul de a face 
obiectul vreunei protecŃii. 

Biserica Reformată (iniŃial catolică) din Peregu Mare, ridicată în anii 1878-1879, are valoare istorică şi 
estetică pentru localitate. Acest monument poate fi promovat de către Consiliul Local al comunei Peregu Mare 
pentru a fi înscris în lista de monumente istorice a jud. Arad, iar la reactualizarea Planului Urbanistic General al 
comunei Peregu Mare, biserica reformată poate fi propusă ca monument istoric în Regulamentul Local de Urbanism, 
cu restricŃiile aferente. 

• Variante propuse – reglementări urbanistice – avantaje şi dezavantaje 
În vederea dezvoltării localităŃii Peregu Mare cu satul aparŃinător Peregu Mic, se propun următoarele variante de 

dezvoltare urbanistică: 
a. MenŃinerea funcŃiunilor existente pentru terenurile intravilane ale celor două localităŃi, fără introduceri de noi 

terenuri în intravilanul vreuneia din cele două localităŃi. Această propunere coincide cu situaŃia existentă. Dezavantajele majore 
ale acestei propuneri constau în închiderea posibilităŃilor de dezvoltare a comunei prin extinderi de reŃele edilitare şi 
completarea echipării tehnico-edilitare, motiv pentru care nu considerăm viabilă această soluŃie. 
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b. Extinderea intravilanului celor două localităŃi cu terenuri destinate atât locuirii, cât şi industriei, cu extinderea 
reŃelelor edilitare existente, crearea de noi reŃele şi completarea echipării tehnico-edilitare. Avantajele acestei propuneri 
constau în posibilitatea dezvoltării continue a localităŃii, atât pe termen mediu, cât şi pe termen lung, prin atragerea de 
investitori în zonă, cu consecinŃe asupra populaŃiei (creşterea acesteia), crearea de noi locuri de muncă şi ridicarea nivelului de 
trai al populaŃiei celor două localităŃi. Dezavantajele majore ale acestei propuneri derivă din consecinŃele unei dezvoltări 
industriale în zonă, care ar avea un impact negativ clar asupra mediului înconjurător, prin poluarea acestuia şi prin problemele 
ce vor apărea în domeniul reŃelelor de canalizare menajeră, care pot fi dezvoltate până la un punct, datorită lipsei cursurilor de 
apă pe teritoriul administrativ al localităŃii Peregu Mare. De asemenea, în prezent sunt asigurate locuinŃe suficiente pentru 
populaŃia celor două localităŃi, există chiar gospodării nelocuite şi o serie de terenuri virane aparŃinând Primăriei Peregu Mare 
care pot asigura necesarul de locuinŃe pe termen mediu, în eventualitatea creşterii populaŃiei. Pe deasupra, o astfel de direcŃie 
de dezvoltare ar schimba major direcŃia de dezvoltare a localităŃii, cu efecte negative în plan social. Din aceste motive, nu 
considerăm viabilă această soluŃie. 

c. Extinderea intravilanului celor două localităŃi cu terenuri destinate completării reŃelei tehnico-edilitare şi cu terenuri 
aflate în prezent în extravilanul localităŃilor. De asemenea, se propune schimbarea destinaŃiei unor terenuri intravilane în 
scopul dezvoltării/completării dotărilor comerciale, prestări servicii, agrement, culte, sănătate, etc. Această propunere este 
detaliată în capitolul următor. Propunerea nu prezintă dezavantaje, deoarece Ńine cont de situaŃia şi posibilităŃile concrete de 
dezvoltare economico-socială, urbanistică şi tehnico-edilitară a celor două localităŃi, prezentând reglementări realizabile pe 
termen scurt şi mediu, cu efecte benefice asupra populaŃiei celor două localităŃi. Din aceste raŃiuni, considerăm această 
propunere ca fiind soluŃia optimă de dezvoltare a comunei Peregu Mare. 

3.10. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
Vor fi prezentate reglementările şi categoriile de intervenŃii urbanistice, după cum urmează: 
DestinaŃia terenurilor, zonele funcŃionate rezultate 
Reglementarea destinaŃiei terenurilor din localitate s-a făcut în cadrul planşelor 03 A, respectiv 03 B – 

Reglementări urbanistice. Zonificarea teritoriului. Zonele funcŃionale au fost descrise la paragraful 3.7. - Zonificare 
funcŃională. Intravilan propus. 

Odată cu încheierea aplicării Legii nr. 18, va trebui să se treacă la o actualizare a tuturor terenurilor şi 
trupurilor izolate din punct de vedere al proprietarilor. 

În ceea ce priveşte intravilanul localităŃilor componente ale comunei, se va respecta zonificarea funcŃională 
conform planşelor: 

• localitatea Peregu Mare 
Reglementări - nr. planşă……………………….32.052/03 A 

• localitatea  Peregu Mic 
Reglementări - nr. planşă ………………………32.052/03 B 

Zonele protejate şi limitele acestora 
În aceleaşi planşe enumerate anterior, precum şi în planşa 32.052/01 - Încadrare în teritoriu, sunt marcate 

zonele de protecŃie sanitară pentru uzina de apă, rezervoare de apă, cimitire, rampe de gunoi. Pe teritoriul 
administrativ al localităŃii Peregu Mare nu există monumente istorice, arheologice, de arhitectură sau cu valoare 
peisageră, care să necesite zone de protecŃie. 

InterdicŃii temporare de construire 
Vor fi enumerate pentru fiecare localitate în parte zonele în care s-a instituit interdicŃie temporară de 

construire. Aceste zone se pun sub interdicŃie temporară de  construire până la elaborarea unui P.U.D. InterdicŃiile 
de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat. 

• Localitatea Peregu Mare 
În intravilanul localităŃii Peregu Mare, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub interdicŃie temporară 

de construire următoarele zone: 

− Zone existente în 
intravilan 

1. pentru agrement şi prestări servicii (staŃie PECO), un lot de teren situat în sudul 
comunei, în cadrul trupului izolat A3, în suprafaŃă de 4,00 ha; categoria de folosinŃă 
actuală: ferme zootehnice şi teren arabil, adiacent la un drum comunal 

− Zone noi, propuse a 
fi introduse în 
intravilan 

 1. pentru echipare edilitară, un lot de teren situat în nord-estul comunei, în suprafaŃă 
de 0,10 ha, cu o zonă de protecŃie; Categorie de folosinŃă actuală: teren arabil, adiacent 
zonelor de locuit ale comunei 
   2. pentru construcŃii edilitare (staŃie de epurare), un lot de teren situat în nordul 
comunei, în suprafaŃă de 1,00 ha, care se va constitui ca Trup Izolat A6; categoria de 



63 

©2006, PROIECT ARAD S.A. 

folosinŃă actuală: teren arabil 
 
• Localitatea  Peregu Mic 
În intravilanul localităŃii Peregu Mic, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub interdicŃie temporară 

de construire următoarele zone: 

− Zone existente în 
intravilan 

1. pentru construcŃii edilitare (uzina de apă), un lot de teren situat în sud-vestul satului, 
în cadrul trupului izolat B3, în suprafaŃă de 0,50 ha; categoria de folosinŃă actuală: 
teren arabil, adiacent la DJ 709-6m 

− Zone noi, propuse a 
fi introduse în 
intravilan 

  1. pentru construcŃii edilitare (staŃie de epurare), un lot de teren situat în sudul 
localităŃii, în cadrul trupului izolat propus B4, în suprafaŃă de 3,00 ha; categoria de 
folosinŃă actuală: teren arabil, adiacent unor drumuri de exploatare 

InterdicŃii definitive de construire 
Aceste zone se pun sub interdicŃie definitivă de construire. InterdicŃiile de construire îşi pierd valabilitatea în 

momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat. 

În intravilanul localităŃii Peregu Mare, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub interdicŃie definitivă de 
construire următoarele zone: 

Zone existente în 
intravilan 

1. pentru construcŃii edilitare (groapă de gunoi), un lot de teren situat în sudul 
comunei, în cadrul trupului izolat A2, în suprafaŃă de 2,96 ha, cu zona de protecŃie 
sanitară necesară; categoria de folosinŃă actuală: groapă de gunoi, adiacentă la un 
drum de exploatare 

În intravilanul localităŃii Peregu Mic, prin prevederile prezentului P.U.G. se pun sub interdicŃie definitivă de 
construire următoarele zone: 

Zone existente în 
intravilan 

1. pentru construcŃii edilitare (groapă de gunoi), un lot de teren situat în nord-vestul 
satului, în cadrul trupului izolat B1, în suprafaŃă de 2,47 ha, cu zona de protecŃie 
sanitară necesară; categoria de folosinŃă actuală: groapă de gunoi 

• RestricŃii privind regimul de înălŃime 
În general s-a propus respectarea regimului de înălŃime al zonei. 
Pentru zona centrală s-a propus un regim de înălŃime P, P+M, P+1; izolat P+2. 
Pentru principalele artere de circulaŃie s-a propus un regim de înălŃime P, P+1; P+1+M. 
În restul localităŃii, regimul de înălŃime va fi P; P+M; P+1. 

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
łinând cont de tema de proiectare, de posibilităŃile reale de finanŃare (relativ reduse), cât şi de necesarul de 

dotări rezultat din calcul, se propune realizarea următoarelor obiective: 
Zone verzi, de agrement şi terenuri de sport: 
Se propune amenajarea de zone verzi de protecŃie a locuinŃelor faŃă de surse poluante (circulaŃii majore, 

cimitire, rampe de gunoi). Aceste zone sunt descrise la paragraful 3.7. Ambele localităŃi au teren de sport. Se 
doreşte amenajarea spaŃiilor verzi existente prin crearea de locuri de joacă pentru copii, de locuri de odihnă, 
agrementarea lor cu obiecte de mobilier urban. 

CirculaŃia: 
− amenajări de intersecŃii; 
− amenajarea intersecŃiilor conflictuale existente; 

Lucrări edilitare: 
− extinderea reŃelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Peregu Mic şi realizarea acesteia şi 

pentru localitatea Peregu Mare; 
− realizarea reŃelei de canalizare; 
− realizarea de puŃuri de captare a apei potabile în localitatea Peregu Mic;  
− realizarea de rezervoare de apă; 
− realizarea unei uzine de apă; 
− realizarea de staŃii ecologice de epurare a apelor uzate; 
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− realizarea reŃelei de distribuŃie a gazelor naturale; 
− realizarea de staŃii de distribuŃie a gazelor naturale; 

Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan 
În planşa 32.052/04 A, respectiv 32.052/04 B - Proprietatea asupra terenurilor - sunt prezentate tipurile de 

proprietate a terenurilor în cele două localităŃi, în funcŃie de informaŃiile primite. 
Pentru Peregu Mare, pentru localitatea aparŃinătoare Peregu Mic, cât şi pentru trupuri izolate în intravilanul 

existent avem următoarele tipuri de proprietate: 
• proprietate publică 

− terenuri proprietate publică de interes judeŃean 
− terenuri proprietate publică de interes local 

• proprietate privată 
− terenuri proprietate privată (ale unităŃilor administrativ teritoriale) de interes local 
− terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 

În ceea ce priveşte situaŃia juridică a terenurilor, datele nu sunt actualizate, nu sunt date suficiente şi la zi pe 
toată suprafaŃa intravilanului. Având în vedere că nu toate unităŃile economice s-au privatizat, că nu s-a încheiat 
acŃiunea de inventariere a terenurilor conform H.G. nr. 834/1991, aplicarea deficitară a Legii 18, fac ca datele privind 
regimul juridic al terenurilor să nu fie actualizate pentru întreaga suprafaŃă studiată. Pentru terenurile ce se propun a 
fi introduse în intravilan, situaŃia proprietăŃii asupra terenurilor şi actuala categorie de folosinŃă este următoarea: 

Mărirea intravilanului s-a făcut cu următoarele suprafeŃe: 

 
LOCALITATE 

       SUPRAFAłĂ 
INTRODUSĂ NOU ÎN 
INTRAVILAN (ha) 

Peregu Mare 0,10 
Peregu Mic 2,90 
Trupuri izolate 4,00 
TOTAL 7,00 

• Localitatea Peregu Mare 
- pentru realizarea unei staŃii de reglare-măsurare gaze naturale, un lot de teren situat în estul localităŃii, 

în suprafaŃă de 0,10 ha; categorie de folosinŃă actuală: arabil în extravilan 
- Trup Izolat A6, suprafaŃă S = 1,00 ha, pentru realizarea unei staŃii de epurare a apelor uzate; categorie 

de folosinŃă actuală: arabil în extravilan 

• Localitatea  Peregu Mic 
- pentru terenuri cu destinaŃie specială (pichet grăniceri) şi teren de sport, un lot de teren situat în nordul 

localităŃii, în suprafaŃă de 2,80 ha; categorie de folosinŃă actuală: curŃi construcŃii în extravilan 
- pentru realizarea unei staŃii de reglare-măsurare gaze naturale, un lot de teren situat în sud-estul 

localităŃii, în suprafaŃă de 0,10 ha; categorie de folosinŃă actuală: arabil în extravilan 
- Trup B4, suprafaŃă S = 3,00 ha, pentru realizarea unei staŃii de epurare a apelor uzate; categorie de 

folosinŃă actuală: arabil în extravilan. 

CirculaŃia terenurilor 
CirculaŃia terenurilor între deŃinători, în funcŃie de necesităŃile de amplasare a noilor obiective de utilitate 

publică, este evidenŃiată în planşele 32.052/04 A şi 32.052/04 B - Proprietatea asupra terenurilor. 
SituaŃia se prezintă astfel: 
• terenuri ce se intenŃionează a fi trecute în domeniul privat al unităŃilor administrativ – teritoriale sunt 

terenurile pe care se intenŃionează a fi amplasate obiective de utilitate publică: 
− staŃii de epurare a apelor uzate menajer, uzina de apă, staŃia de reglare-măsurare gaze naturale 

• terenuri aflate în domeniul privat al statului, destinate concesionării: 
În această categorie intră terenuri existente în intravilan, aflate în proprietatea privată a statului (Primăria 

Peregu Mare) şi care urmează a fi concesionate pentru construire de locuinŃe, pentru unităŃi economice (comerŃ, 
depozite, prestări servicii) sau lăcaşe de cult. 

• terenuri aflate în domeniul privat, destinate schimbului: 
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În această categorie intră terenurile situate în intravilan sau extravilan; sunt terenurile pe care se 
intenŃionează a fi amplasate obiectivele de utilitate publică enumerate mai sus, pentru care persoanele fizice sau 
juridice deŃinătoare intenŃionează schimb de terenuri cu Primăria Peregu Mare. 

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 
• Amenajarea şi dezvoltarea unităŃii teritorial - administrative de bază în totalitate ei, în corelare cu 

teritoriile administrative înconjurătoare 
PosibilităŃile de dezvoltare în continuare a comunei sunt legate de depăşirea crizei economice acute prin 

care trece întreaga economie naŃională şi evitarea cronicizării ei. Planul Urbanistic General a fost elaborat Ńinând 
cont de o serie de factori precum: prevederile P.A.T.J. privind strategiile de termen scurt, mediu, si lung de 
dezvoltare a judeŃului, de situarea comunei în reŃeaua de localităŃi a judeŃului, de căile de comunicaŃie şi de 
transport, lucrările majore propuse în teritoriu, mutaŃiile intervenite în folosinŃa terenurilor, dezvoltarea în teritoriu a 
echipării edilitare. 

• Şansele de relansare economico - socială a localităŃilor, în corelare cu programul propriu de dezvoltare.  
PopulaŃia comunelor Peregu Mare şi Peregu Mic are ca activitate de bază agricultura şi creşterea 

animalelor, de aceea relansarea economică a localităŃilor va porni de la acest punct. Obiectivele conducerii locale 
sunt îndreptate spre atragerea de cât mai mulŃi investitori – persoane fizice şi juridice - în domeniul agriculturii, care 
prin realizarea investiŃiilor pe care le au în plan să asigure relansarea economică a localităŃii, atât pe termen mediu, 
cât şi pe termen lung. De asemenea, realizarea unui plan de dezvoltare cât mai flexibil prezintă şanse mari de 
rezolvare a dezideratelor propuse.   

Nu sunt neglijabile nici grija pentru asigurarea dotărilor şi a căilor de acces pentru tot teritoriul administrativ. 
În era informaŃională, a cărei apariŃie se preconizează într-un timp relativ scurt, distanŃele nu vor mai constitui o 
barieră, eventualii investitori luând în calcul mai mult calitatea mâinii de lucru şi a condiŃiilor optime de dezvoltare. În 
vederea atragerii de investitori, conducerea locală trebuie să-şi susŃină punctul de vedere, să prezinte avantajele 
locale privind amplasarea şi resursele naturale ale comunei, facilităŃile acordate prin accesul la reŃelele edilitare, 
mâna de lucru ieftină din zonă şi calitatea acesteia.  

De luat în considerare sunt şi necesităŃile unor categorii de oameni care prin activitatea lor şi a unui număr 
redus de angajaŃi pot oferi servicii în toate domeniile vieŃii, domeniul serviciilor fiind unul foarte deficitar în ambele 
localităŃi.  

TendinŃele în modul de locuire contemporană sunt canalizate spre satisfacerea necesităŃilor de viaŃă 
(odihnă, recreere, prepararea şi servirea mesei, igienice, etc), dar şi pentru satisfacerea activităŃilor legate de relaŃiile 
sociale ale locuitorilor (primirea oaspeŃilor, etc), de informare (teleinformare, presă, etc) sau de prelungirea unor 
tipuri de preocupări profesionale pentru exercitarea profesiei (fie informarea pentru pregătirea intelectuală la 
profesori, doctori, etc, fie spaŃii pentru exercitarea unor meserii), sunt cele mai adaptate necesităŃilor actuale.  

SpaŃiile destinate practicării meseriei la domiciliu pot fi împărŃite la rândul lor în două: unul care este destinat 
ca atelier şi altul ca spaŃiu de vânzare, primire). De regulă, acestea vor fi ateliere mici, nepoluante, cu un număr de 
angajaŃi până la 3 persoane, care prin activitatea lor nu produc poluarea aerului, solului, subsolului, a sitului, a 
vecinilor. 

InterdependenŃele complexe în continuă evoluŃie, dintre fenomenele şi procesele economice, dimensiunile 
factorilor antrenaŃi şi finalitatea socială a dezvoltării regionale, fac necesară orientarea acestuia prin programe 
realiste, coerente şi consistente la adoptarea unor politici regionale corespunzătoare, respectiv tratarea teritoriului 
administrativ - teritorial al localităŃii Peregu Mare ca un sistem de elemente interdependente care acŃionează ca un 
tot unitar. 

• Categorii principale de intervenŃie, care să susŃină materializarea programului de dezvoltare 
Pornind de la analiza situaŃiei existente şi a studiilor privind completarea şi diversificarea reŃelelor publice în 

concordanŃă cu opŃiunile populaŃiei şi necesarul preliminar în raport cu normativele în vigoare pentru toate categoriile 
de servicii, măsurile de intervenŃie au fost tratate amănunŃit la paragrafele: 

 3.2.   EvoluŃie posibilă, priorităŃi 
 3.3.   Optimizarea relaŃiilor în teritoriu 
 3.4.   Dezvoltarea activităŃilor 
 3.6.   Organizarea circulaŃiei 
 3.9.   Dezvoltarea echipării edilitare 
3.12.  Obiective de utilitate publică 



66 

©2006, PROIECT ARAD S.A. 

Strategia de organizare adoptată pentru dezvoltarea localităŃii trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a se 
adapta la schimbările neprevăzute de situaŃie, dar trebuie să fie suficient de fermă pentru a se asigura direcŃii clare 
administraŃiei locale referitor la politica de investiŃii. 

• PriorităŃi de intervenŃie, în funcŃie de necesităŃi şi opŃiunile populaŃiei 
Poate cea mai ardentă necesitate a populaŃiei în perioada actuală este posibilitatea de a avea asigurate 

locurile de muncă, direcŃie înspre care se îndreaptă şi conducerea Consiliului Local. În acest sens, prin prezentul 
proiect s-au făcut propuneri pentru dezvoltarea prioritară a activităŃilor economice şi agricole, care să ducă în primul 
rând la valorificarea potenŃialului natural, economic şi uman existent pe teritoriul comunei. Acest program trebuie 
susŃinut de Consiliul Local prin politicile proprii de dezvoltare a localităŃii, care să sprijine iniŃiativa privată prin 
acordarea de terenuri, un număr cât mai mare de facilităŃi (inclusiv accesul la reŃelele edilitare), pentru a asigura 
condiŃii optime şi egale de dezvoltare tuturor întreprinzătorilor locali.  

Ridicarea gradului de urbanizare a localităŃii, prin modernizarea străzilor existente, asigurarea tuturor 
facilităŃilor din punct de vedere al dotărilor sociale şi culturale, dezvoltarea reŃelelor edilitare, siguranŃa cetăŃeanului, 
sunt necesităŃi care Ńin de un mod adecvat de locuire al acestui secol, spre care aspiră orice cetăŃean. 

• Aprecieri ale elaboratorului PUG asupra unor constrângeri (limite fizice în dezvoltare), poziŃii diferite 
elaborator PUG - beneficiar (măriri nejustificate ale intravilanului, etc.) 

Pentru a putea pune în practică propunerile Planului Urbanistic General, este necesară în primul rând 
actualizarea cadastrului localităŃii, precum şi elaborarea următoarelor lucrări: 

− Planuri urbanistice de zonă; 
− Planuri urbanistice de zonă; 
− Planuri urbanistice de detaliu pentru toate zonele noi, introduse în intravilanul localităŃii, pentru zonele cu 

interdicŃie temporară de construire şi zonele unde vor fi amplasate obiective de interes public. 
Eşalonarea în timp a acestor proiecte se va face în funcŃie de strategia şi posibilităŃile bugetare ale 

Consiliului Local al comunei Peregu Mare. IniŃierea acestor proiecte şi studii se va face prealabil în funcŃie de 
iniŃiativele particulare şi de solicitările pe care le va primi Consiliul Local, structura actuală a bugetului local 
nepermiŃând finanŃarea tuturor acestor lucrări. 

Zonele unde s-au instituit interdicŃii temporare de construire până la elaborarea documentaŃiilor cerute prin 
lege au fost enumerate pentru fiecare localitate în parte la paragraful 3.11. - Reglementări urbanistice; InterdicŃii 
temporare de construire. 

Întocmit: 

Urbanism şi amenajarea teritoriului: arh. DORIANA BALOGH 
Organizarea circulaŃiei: ing. ADRIAN PRAHOVEANU 

Alimentarea cu energie electrică: ing. IOAN DEZNAN 
Alimentarea cu apă şi canalizare: ing. SORIN RĂDUCANU 

teh. LADISLAU KALMAR 
Alimentarea cu gaze teh. RODICA SECIANSCHI 
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