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E. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

F. PIESE DESENATE

Nr.
planşă:

Denumire planşă: Scara:

1 Încadrare în teritoriu, com. Jucu, jud. Cluj 1:20 000

Situația existentă - disfuncționalități

2.1 Situația existentă – Disfuncționalități, reşedinţa de comună Jucu de Sus, jud. Cluj 1:5 000

2.2 Situația existentă – Disfuncționalități, sat Vișea, jud. Cluj 1:5 000

2.3 Situația existentă – Disfuncționalități, sat Gădălin jud. Cluj 1:5 000

2.4 Situația existentă – Disfuncționalități, sat Jucu de Mijloc, jud. Cluj 1:5 000

2.5 Situația existentă – Disfuncționalități, sat Jucu Herghelie, jud. Cluj 1:5 000

Reglementări urbanistice  - Zonificare funcțională

3.1
Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională, reşedinţa de comună Jucu de 
Sus, jud. Cluj

1:5 000

3.2 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, sat Vișea,  jud. Cluj 1:5 000

3.3 Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională, sat Gădălin, jud. Cluj 1:5 000

3.4 Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională, sat Jucu de Mijloc, jud. Cluj 1:5 000

3.5 Reglementări urbanistice – Zonificare funcțională , sat Jucu Herghelie, jud. Cluj 1:5 000

Reglementări – Echipare  tehnico-edilitară

4.1
Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, reşedinţa de comună Jucu de Sus, jud. 
Cluj

1:5 000

4.2 Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, sat Vișea,  jud. Cluj 1:5 000

4.3 Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, sat Gădălin, jud. Cluj 1:5 000

4.4 Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, sat Jucu de Mijloc, jud. Cluj 1:5 000

4.5 Reglementări – Echipare tehnico-edilitară, sat Jucu Herghelie, jud. Cluj 1:5 000

Proprietatea asupra terenurilor

5.1 Proprietatea asupra terenurilor, reşedinţa de comună Jucu de Sus, jud. Cluj 1:5 000

5.2 Proprietatea asupra terenurilor, sat Vișea,  jud. Cluj 1:5 000

5.3 Proprietatea asupra terenurilor, sat Gădălin, jud. Cluj 1:5 000

5.4 Proprietatea asupra terenurilor, sat Jucu de Mijloc, jud. Cluj 1:5 000

5.5 Proprietatea asupra terenurilor, sat Jucu Herghelie, jud. Cluj 1:5 000

Planşe  reglementări unităţi teritoriale de referinţă

6.1
Reglementări – Unități teritoriale de referință, reşedinţa de comună Jucu de Sus,
jud. Cluj

1:5 000

6.2 Reglementări – Unități teritoriale de referință, sat Vișea, com. Bonţida, jud. Cluj 1:5 000

6.3 Reglementări – Unități teritoriale de referință, sat Gădălin, com. Bonţida, jud. Cluj 1:5 000

6.4 Reglementări – Unități teritoriale de referință, sat Jucu de Mijloc,  jud. Cluj 1:5 000

6.5 Reglementări – Unități teritoriale de referință, sat Jucu Herghelie,  jud. Cluj 1:5 000

7 Strategia de dezvoltare spațială a comunei Jucu 1:25 000

G. STUDII DE FUNDAMENTARE

Întocmit,  
arh. / urb.   Horaţiu Răcăşan

arh. Crina Petca
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1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Conform  Legii  350/2001,  cu  completările  și  modificările  ulterioare,  obiectivele  lucrări  sunt
următoarele:
(1)  Planul  urbanistic  general  are  atât  caracter  director,  cât  și  de  reglementare  și  reprezintă  principalul
instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de
dezvoltare.  Fiecare  unitate  administrativ-teritorială  are  obligația  să  întocmească  și  să  aprobe  Planul
urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ
teritoriale de bază, cu privire la:

a) stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan și relațiile cu teritoriul administrativ al localității;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;
d) delimitarea zonelor afectate de servituți publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f)  stabilirea  zonelor  protejate  şi  de  protecţie  a  monumentelor  istorice  şi  a  siturilor  arheologice
reperate;
f1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.
i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi  măsurile specifice
privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste
zone.
j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului
naţional, zonal şi judeţean;
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi măsurile specifice
privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste
zone;
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicție temporară şi definitivă de construire;
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

1.2.1. Solicitări ale temei program
Prezenta lucrare reprezintă reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Jucu, judeţul Cluj,

elaborat în anul 2003 de către S.C. ARCOR-Arhitectură și Design S.R.L.  Cluj-Napoca.
Lucrarea  urmează  să  stabilească  strategiile,  priorităţile  şi  reglementările  referitoare  la  utilizarea

terenurilor şi construcţiilor din cadrul teritoriului intravilan al comunei Jucu, pentru următoarea perioadă de 10
ani, respectiv până în anul 2029.

Principalele obiective ale prezentei documentaţii sunt:
 identificarea  posibilităţilor  şi  potenţialului  de  dezvoltare  a  comunei  din  punct  de  vedere

economic, cultural şi demografic;
 redefinirea limitelor  intravilanului  localităţilor  în  vederea conformării  cu  schimbările  polilor  de

interes şi cu solicitările  beneficiarului;
 stabilirea destinaţiei generale şi a condiţiilor de construibilitate a terenurilor din intravilan;
 stabilirea unor legături optime atât intra-comunale cât şi în cadrul localităţilor prin ameliorarea şi

dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi;
 corelarea Planului Urbanistic General cu lucrările de dezvoltare a reţelelor tehnico -  edilitare

aflate în curs de proiectare sau de execuţie;
 identificarea problemelor de mediu şi stabilirea măsurilor de rezolvare a acestora prin instituirea

de zone protejate sau de protecţie şi regulamente aferente;
 identificarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu şi stabilirea măsurilor de protecţie a acestora;
 stabilirea şi ierarhizarea obiectivelor de interes public, precum şi a măsurilor privind modificările

de proprietate necesare pentru realizarea acestora;
 elaborarea  Regulamentelor  Locale  de  Urbanism  care  să  stabilească  condiţiile  concrete  de

construire  şi  utilizare  a  terenurilor  pe  întreg  teritoriul  administrativ  al  comunei,  în  vederea
atingerii scopurilor enumerate mai sus.
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Lucrarea de faţă oferă beneficiarului posibilitatea aplicării propunerilor Planului Urbanistic General prin:
 iniţierea de proiecte de fezabilitate;
 iniţierea de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) şi de  detaliu (P.U.D.);
 eliberarea de certificate de urbanism, cu obligativitatea respectării  Regulamentelor Locale de

Urbanism;
 eliberarea de autorizaţii de construire, cu obligativitatea respectării Regulamentelor Locale de

Urbanism.

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităților, iniţiat şi aprobat
de consiliul local

Planul Urbanistic General al localităţilor comunei Jucu este considerat parte integrantă a strategiei
de dezvoltare  a  comunei,  respectiv  a  judeţului  Cluj,  și  se  axează pe aceleaşi  sectoare prioritare  ca şi
strategia regională: competitivitate, transporturi, resurse umane, dezvoltare rurală şi mediu.
Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 are în vedere următoarele obiective generale
de dezvoltare:

• creşterea dinamismului  economic al  zonelor  rurale  din  România,  inclusiv  dezvoltarea durabilă  a
sectorului agricol şi forestier;

• conservarea şi îmbunătăţirea mediului natural;
• creşterea dinamismului social şi a calităţii vieţii în zonele rurale.

La nivel judeţean au fost identificate două tipuri de obiective, strategice, respectiv prioritare.
Obiectivele prioritare la nivelul judeţului Cluj sunt următoarele:

• dezvoltarea infrastructurilor majore – transporturi;
• integrarea regională şi dezvoltarea metropolitană;
• valorificarea patrimoniului imobiliar al Consiliului Judeţean Cluj;
• valorificarea patrimoniului natural;
• dezvoltarea zonală a infrastructurilor edilitare;
• dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea ştiinţifică integrată şi stimularea mediului de afaceri;
• reabilitarea şi modernizarea patrimoniului reţelei de învăţământ

Obiectivele strategice au fost elaborate în funcţie de cele 5 sectoare prioritare:
• creşterea competitivităţii economice bazate pe cunoaştere;
• dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
• protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
• dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale;
• dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
• participarea  echilibrată  a  tuturor  comunelor  din  judeţul  Cluj  la  procesul  de  dezvoltare  socio-

economică.
Pentru  zona metropolitană Cluj-Napoca, din care face parte şi comuna Jucu s-au identificat următoarele
sectoare prioritare în ordinea importanţei:

• învăţământ superior;
• informatică şi activităţi conexe;
• cercetare;
• transporturi aeriene;
• industrie de maşini şi aparate electrice;
• gospodăria resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuirea apei;
• transporturi terestre
• transporturi prin conducte;
• hoteluri şi restaurante;
• producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice;
• industria de mijloace de tehnică de calcul şi de birou.

Planul strategic de dezvoltare locală al comunei Jucu pentru perioada 2014-2020 a identificat următoarele
obiective generale:

• dezvoltarea infrastructurii de bază;
• dezvoltarea economică a comunei Jucu;  
• valorificarea patrimoniului natural şi cultural;
• îmbunătăţirea calităţii vieţii  a locuitorilor.

Pornind de la obiective generale au fost elaborate următoarele obiective specifice:
• modernizarea, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale:

1. reabilitarea și extinderea drumurilor de exploatație agricolă;
2. modernizarea şi extinderea drumurilor comunale în toate localitățile;
3. îmbunătățirea infrastructurii rutiere forestiere.

• modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de utilități :

9
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1. introducerea canalizării în localitățile Gădălin și Vișea;
2. construirea unei stații de tratare și epurare ;
3. extinderea iluminatului public;
4. construirea podului peste  Someș, între Jucu de Mijloc și Jucu de Sus-Molitura;

• îmbunătățirea accesului populației la infrastructura informatică modernă:
1. dotarea  unităților  educaționale  ,  culturale,  sociale  și  a  instituțiilor  publice   cu  mijloace

informatice moderne;
• gestionarea eficientă a situațiilor de urgență:

1. dotarea serviciului pentru situații de urgență cu utilaje performante;
• dezvoltarea sustenabilă a agriculturii și zootehniei în comună:

1. înființarea unor centre de colectare și depozitare a produselor agricole și animaliere;
2. accesarea fondurilor nerambursabile în vederea înființării și dezvoltării exploatațiilor agricole;
3. stimularea  înființării  și  asigurarea  funcționalității  unor  asociații  agricole  și  de  creștere  a

animalelor;
4. organizarea și desfășurarea unor cursuri de calificare în domeniul agricol;
5. înființarea unui abator care să deservească comuna Jucu și comunele învecinate;
6. amenajarea unor sisteme de irigații;

• diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
1. susținerea și  promovarea turismului și agroturismului;
2. amenajare lac sărat în localitatea Jucu de Sus;
3. susținerea dezvoltării serviciilor conexe turismului;

• susținerea antreprenoriatului la nivel de comună
1. încurajarea populației spre dezvoltarea unor activități economice independente;
2. desfășurarea de cursuri și instruiri cu privire la realizarea unor planuri de afaceri;
3. informarea locuitorilor cu privire la posibilitățile de accesare a fondurilor nerambursabile;

• conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
1. înființarea unui spațiu cultural;
2. restaurarea , conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale;
3. punerea în valoare și conservarea patrimoniului cultural existent în comuna Jucu;

• crearea și promovarea unei identități vizuale  a Comunei Jucu
1. înființarea unui nou ”look” pentru comuna Jucu;
2. reamenajarea platoului central al localității Jucu de Sus, comuna Jucu, jud. Cluj;
3. amplasarea unei statui ecvestre pe teritoriul comunei Jucu;

• revitalizarea și dezvoltarea activităților culturale
1. înființarea unei case de cultura la nivelul comunei;
2. înființarea unui eveniment cultural anual în vederea promovării tradițiilor și meșteșugurilor

locale;
• asigurarea serviciilor medicale de specialitate la nivel de comună

1. înființarea unor puncte sanitare umane în comună;
2. înființarea  unui laborator de radiologie dentară;
3. înființarea unei farmacii veterinare;
4. achiziționarea unor dotări performante pentru cabinetele medicale;
5. înființarea unui serviciu de ambulanță;

• dezvoltarea serviciilor sociale
1. implementarea unui sistem de asistență socială la domiciliu;
2. înființarea unui centru de zi pentru bătrâni;
3. amenajarea/construirea unor locuințe sociale;

• îmbunătățirea calității condițiilor pentru desfășurarea actului educațional
1. finalizarea lucrărilor de construire a clădirii aferente școlii noi din Jucu de Sus;
2. înființarea unui centru de tip ”Școală după școală”;
3. creșterea calității  actului  educațional prin amenajarea unor laboratoare de specialitate  și

achiziționarea unor dotări moderne;
• dezvoltarea activităților recreaționale la nivelul comunei

1. înființarea unui spațiu de joacă în Jucu Herghelie;
• sprijinirea inițiativelor de protecție a mediului

1. informarea, conștientizarea și educarea comunității locale cu privire la necesitatea asigurării
protecției mediului;

2. dezvoltarea unor programe și activități pentru protecția mediului;
• creșterea capacității administrative la nivel local

1. specializarea și perfecționarea funcționarilor publici;
2. îmbunătățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților;

• dezvoltarea activităților și infrastructurii sportive
1. înființarea unei săli de sport în localitatea Gădălin;
2. înființarea unui liceu cu program sportiv.
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1.2.3. Proiecte anterioare de urbanism şi  amenajarea teritoriului

Începând cu anul 2006 până în anul curent s-au elaborat o serie de Planuri Urbanistice Zonale:

Date proiect:
Aprobat prin Aviz nr.:

Suprafaţã:

Beneficiar: Rusu Sergiu Horea 
Întocmit de: S.C. EDITA S.R.L.
Denumire proiect: PUZ-"LAC PISCICOL ȘI CONSTRUCȚII TURISTICE, EXTINDERE
INTRAVILAN", loc. Jucu de Sus, comuna Jucu, jud Cluj

36/19.06.2006

17.400 mp

Beneficiar: Rusu Sergiu Horea 
Întocmit de: S.C. EDITA S.R.L.
Denumire proiect: PUZ-"LAC PISCICOL ȘI CONSTRUCȚII TURISTICE, EXTINDERE
INTRAVILAN", loc. Jucu de Sus, comuna Jucu, jud. Cluj

41/26.06.2006

 17.400 mp

Beneficiar:Andresan Rasu
Întocmit de:  S.C. ARHIDOM S.R.L. 
Denumire proiect: PUZ-"INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN", loc. Jucu de Mijloc
F.N., comuna Jucu, jud. Cluj

40/30.05.2007

 27.700 mp

Beneficiar:OPREA VASILE
Întocmit de: S.C. LEXEL S.R.L. 
Denumire  proiect: PUZ – "EXTINDERE INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE", loc. Jucu de Sus , comuna Jucu, jud. Cluj

 49/30.01.2008

14.000 mp

Beneficiar: TURDEANU ȘTEF FLAVIU ANDREI, TURDEANU ȘTEF FLAVIA
Întocmit de: S.C. PRO ATRIUM S.R.L. 
Denumire  proiect: PUZ – "ANSAMBLU DE LOCUINȚE D+P+6E, RACORDURI 
UTILITĂȚI", loc. Jucu de Mijloc , comuna Jucu, jud. Cluj

18/06.02.208

10,868 ha

Beneficiar: S.C. DIC CONSTRUCT S.R.L.
Întocmit de: S.C. „PRO ATRIUM” S.R.L.
Denumire proiect: PUZ – "ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MILLENIUM ", loc. Jucu de 
Mijloc , comuna Jucu, jud. Cluj 

 57/13.....2008

42.000 mp

Beneficiar: S.C. TETAROM S.A.
Întocmit de: CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ 
Denumire proiect: PUZ – "MODIFICARE PUZ TETAROM III - JUCU" , comuna Jucu, 
jud. Cluj 

 120/11.12.2008

540 ha

Beneficiar: S.C. CAMPO VERDE ENERGY S.R.L. Și S.C. CAMPO VERDE SOLAR 
S.R.L.
Întocmit de: S.C. „ARHIDOM” S.R.L.
Denumire proiect: PUZ – "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA 
RED", loc. Jucu de Sus , comuna Jucu, jud. Cluj 

29/13.06.2013

53.341 mp

Beneficiar: S.C. LIGHT POWER THREE S.R.L. Și S.C. REGEN PRIM S.R.L.
Întocmit de: Birou Arhitectura CIOROBATCA
Denumire proiect: PUZ – "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNOR CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE CU RACORDARE LA
RED", loc. Jucu de Sus , comuna Jucu, jud. Cluj 

37/28.06.2013

295.387 mp

Beneficiar: S.C. TETAROM S.A.
Întocmit de: S.C. ARHIMAR- BIROU DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM 
Denumire proiect: PUZ – MODIFICARE PARȚIALĂ "PUZ  PARC INDUSTRIAL 
TETAROM III - JUCU" , loc. Jucu Herghelie, comuna Jucu, jud. Cluj 

 41/05.08.2013

1.595.647 mp
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1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Lucrarea a fost întocmită pe baza următoarelor surse documentare:
• „Plan  Urbanistic  General  -  actualizare  comuna  Jucu”,  întocmit  de  S.C.  „ARCOR-  Arhitectură  și

Design” S.A. în anul 2003;
• „Strategia  de  Dezvoltare  Locală   Comuna  Jucu  2014-2020”  elaborată  de  S.C.  PRO  XPERT

CONSULTING  S.R.L.
• Bază topografică reactualizată în scopul elaborării prezentei documentații;
• Strategia de Dezvoltare a judeţului Cluj;
• Lista Monumentelor Istorice 2015, Judeţul Cluj, întocmit de Ministerul Culturii și Cultelor, Institutul

Naţional al Monumentelor Istorice;
• Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, comuna Jucu, jud. Cluj
• Vizite pe teren;
• Cerinţe şi opţiuni ale administraţiei locale şi ale populaţiei.

Reambularea topografică a fost realizată de către persoana fizică autorizată Petean Ionuț-Vlad,  pe
baza lucrărilor înregistrate la OCPI, a ortofotoplanurilor și a hărţilor cadastrale furnizate de OCPI.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  

2.1. EVOLUŢIE

2.1.1. Date privind evoluţia în timp a unităţii administrativ-teritoriale şi a 
localităţilor

În secolul  XIII,  familia nobiliară Suky, sau Suki (origine germană,  Styria-Austria) intră în posesia
satului Jucu Nobil (Jucu de Mijloc) şi a unor părţi din satele Jucu de Sus şi de Jos,  cu tot ce implică aceasta:
clădiri, păşuni, fâneaţă, terenuri arabile, păduri, ape şi iobagi. În tezaurul Catedralei din Esztergom (Ungaria)
se păstrează un potir bogat decorat, care a aparţinut familiei Suky. Cea mai veche atestare documentară în
izvoarele scrise este la 1314 pentru Jucu de Jos (Swk, Zuku),  în 1320  Sukky  şi  Zuky,  apoi la 1325 este
amintit Jucu de Sus, acestea două unificându-se în 1966 sub denumirea de Jucu de Sus. În documentele
vremii, apar frecvent denumirile de: Sunk (1332–35); Felseswk (1467); Magyarswk (1475), sau Magyar Also
Suk (1652).  În actul din 13 iulie 1314 este amintit judele Ştefan de Juc. În documentul datat la 25 martie
1320 despre revolta de la  Bonţida din 1319, sunt amintiţi: Nicolaie şi Mihai de Juc (fii lui Albert), precum şi
Ştefan, fiul  lui  Dionisie de Juc.  La 9 decembrie 1325, Toma de Szecheny (voievodul Transilvaniei)  cere
Capitolului din Alba Iulia punerea în posesie a lui Nicolaie de Juc cu moşia Abélteleky, fapt confirmat în
ianuarie  1326,  ca  la  28  octombrie  1326  să  se  consemneze  delimitarea  moşiei  şi  emiterea  actului  de
proprietate. La 13 septembrie 1326, conventul din Alba Iulia consemnează hotărnicia moşiei Juc şi Căianu
(proprietatea nobililor de Juc), iar în actul din 10 aprilie 1329 se stabileşte hotărnicia spre Bonţida, folosindu-
se, ca semne de hotar, tumulii de pe Dealul Prodăi.

 Domeniul feudal de Juc cuprindea, în anul 1332, întregul teritoriu al comunei de azi plus terenuri
spre Mureşenii  de Câmpie, Apahida şi  Feurdeni, fiind amintiţi ca posesori de moşii fii lui Albert şi ai lui
Dumitru. La 5 mai 1343 se soluţionează, la Conventul de la Cluj Mănăştur, conflictul dintre nobilii Nicolaie de
Juc (cu fiii săi) şi Pavel pentru moşia Umbuz, ocupată abuziv de Nicolae. În anul 1348 domeniul feudal al
Jucului cuprinde satele Suatu şi Sărmaş. Documentele vremii vorbesc de familia nobilului catolic Bogath de
Juc, ce avea pământuri până la Aruncuta. Succesorul lor a fost familia Suki. În anul 1418, regele Ungariei,
Sigismund de Luxemburg,  acordă dreptul  de „ius gladii”  (dreptul paloşului)  nobilului  Ioan de Juc, pentru
eroismul în luptele împotriva turcilor. În timpul răscoalei de la Bobâlna (1437-1438), jucanii au pătruns în
Cluj, fie ca iobagi ai Mănăstirii Mănăştur, fie ca nobili (în ambele tabere), ocazie cu care sunt amintiţi nobilii
Benedict de Juc, Mihai şi David de Juc. În 1438 este amintit un cneaz de Juc cu atribuţii de jude sătesc, iar
în 1442, cnejii Ioan, Dumitru şi Roman. În anul 1443, regele Vladislav al Ungariei, la solicitarea lui Iancu de
Hunedoara, acordă fiilor lui Ioan de Juc, Benedek şi Mihai, dreptul de a strânge  qinquagesima din satele
româneşti ale zonei. La 21 iunie 1447, Iancu de Hunedoara acordă „ jus plodii” lui Suki Petru şi rudelor sale
Ioan şi Simion. La sfârşitul secolului, o pătrime din Jucu de Jos este proprietatea călugărilor dominicani, care
ridică un aşezământ monahal la Comori (azi aparţine de Bărăi). În timpul Răscoalei curuţilor conduşi de F.
Rakoczi  (1703-1711),  o  parte  a  jucanilor,  comandaţi  de căpitanul  Ciurilean,  au participat  la  lupta  de la
Bonţida – Jucu, unde au învins armata austriacă. 

Conscripţia episcopului greco-catolic Ioan Inocentie Micu-Klein, din anul 1733, consemnează satele
Felsö-Suk, Suk, Nemes-Suk şi Visa ca fiind “Locus purus valachicus” unde trăiau 40, respectiv 30 de familii,
având doi preoţi cu Biserică şi Casa Parohială. La Jucu a fost sediul Protopopiatului şi Vicariatului general
greco-catolic, drept urmare domeniile bisericeşti erau întinse, iar comunitatea puternică. László Suki (1741-
1791) a sprijinit Biserica Unitariană. La moartea ultimului descendent, domeniile familiei au fost preluate de
familia  Teleki, iar din anul 1792 părţi din moşie ajung la familia  Ferenc Petrichevich-Horváth (1732-1804).
Petricsevich Horváth Kálmán stăpâneşte şi terenul de la  Stanişte (ansamblu de situri arheologice), pentru
două decenii. În anul 1768 în Jucu de Jos învăţământul era particular. În 1784 este amintit un dascăl, ca mai
târziu, în 1797 să existe şcoli în Jucu de Sus, Jucu de Jos şi Gădălin  Din anul 1808, Jucu făcea parte din
comitatul Clujului, plasa Cluj, iar din 1854 în pretura Clujului, ca în 1926 să fie în plasa Someşu. Revoluţia de
la 1848, având printre conducători pe George Bariţiu din Jucu de Jos, a mobilizat sătenii, care au intrat în
legiunea  tribunului  Alexandru  Bătrâneanu  (Chioreanu),  suportând  consecinţele  înfrângerii:  moartea,
incendierea aşezărilor şi a bisericilor. În perioada Comasării din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-au
desfiinţat cătunele  Prodaia  şi  Tău  (moşiile  baronului  Bánffy),  populaţia  fiind  strămutată  la  Prodăieni şi
Tăuţeni, în Jucu de Jos. Castelul şi Jucu de Sus aparţin lui Ferencz Bakó, care probabil este şi mandatarul
construcţiei ce a fost cumpărată de Géza Teleki (1881-1937). În anul 1854 începe derularea proiectului de
construcţie a căii ferate Dej – Cluj, încheiat în 1880, astfel că jucanii au putut întâmpina trenul ce-i ducea pe
memorandişti la Cluj (7 mai 1894). Reforma agrară din 1921, când o parte din pământurile latifundiarilor au
fost  împărţite  ţăranilor,  veteranilor,  văduvelor  de  război  şi  comunităţii,  a  dus  la  întemeierea  cătunelor
Molitura, Deasupra Morii, Peste Apă, La Tău, Jucu Herghelie şi Pripon. În anul 1930, Géza Teleki a vândut
baronului Pál Kemény (1867-1934) domeniile rămase în Jucu de Sus, care, după naţionalizare, au reintrat în
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proprietatea familiei (Lazar Pál, Târgu Mureş). 

2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în 
evoluţia spaţială a localităţilor

Teritoriul administrativ al comunei de 8413 ha este situat pe culoarul Someșului Mic  la 17 km de
Cluj-Napoca   și  la  interferența  celor  două  mari  unități  de  relief:  Podișul  Someșan  la  vest  și  Câmpia
Transilvaniei la est.

Se învecinează cu următoarele comune:
• nord: comuna Bonțida;
• est: comuna Căianu și Apahida;
• sud: comuna Apahida ;
• vest: comunele Borșa și Chinteni.

Cadrul natural a influențat dezvoltarea cele 5 sate aparținătoare comunei:
• Jucu de Sus - reședința – sat situat pe terasa de 25-30 m a Someșului, dezvoltat cu vatră

liniară și specific cătunelor  Câmpiei Transilvaniei;
• Jucu de Mijloc și Jucu Herghelie - sate de luncă, primul de tip adunat, la cea mai joasă

altitudine, iar Jucu Herghelie de tip liniar ;
• Gădălin și Vișea - sate specifice Câmpiei Transilvaniei, situate în zona de dealuri, cu vetrele

de tip tentacular dezvoltate pe văi.
Teritoriul este străbătut de cel mai important coridor de fluxuri  ale județului de la Sud spre Nord,

respectiv drumul național DN1C Cluj-Dej și traseu magistralei CF 401 care are stația Jucu. De asemenea,
satul Gădălin este străbătut de traseul drumului județean DJ161 care face legătura între DN1C și DN16 prin
Bonțida. 

Ocupația principală a locuitorilor nu mai este agricultura. Este o perioadă de tranziție, în care o parte
din locuitori se ocupă de agricultură, o altă parte lucrează în sectorul industrial, iar cea de-a treia categorie
de populație lucrează în municipiul Cluj-Napoca , având strict reședința în comuna Jucu.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.2.1. Generalităţi

• Jucu de Su  s
Satul este situat pe terasa de 25-30 m a Someșului Mic, caracterizată de un pod cvasi orizontal

stabil, propriu funcției de habitat. Fruntea terasei scoate marcant în evidență această treaptă a fluviaților
printr-un  abrupt  de  25m.  Multiplele  alunecări  de teren  asociate  și  cu  alte  procese  de  versant  a  impus
plantarea de arbori și stabilizarea cu ziduri de protecție.
 La baza terasei, râul Someșul Mic meandrează amplu, prezentând unele brațe părăsite cu ochiuri de
apă mlăștinoase. În partea de vest, deasupra zonei de terasă, se ridică o zonă deluroasă, fără o orientare
precisă și fragmentată de câteva pâraie(valea Tobeștilor, Mineșului,  Sărăturii și Broaștei) care prezintă un
relief accidentat datorită compoziției petrografice moi: nisipuri, argile, marne, gresii ușor supuse proceselor
de eroziune, cu alunecări și torenți, ceea ce impune măsuri de împăduriri și terasări.

• Jucu de Mijloc
Este amplasat la cea mai joasă altitudine, la nivelul luncii inundabile a Someșului mic, în aval de

confluența  cu  pârâul  Feiurdului.  Acest  amplasament  determină  următoarele  caracteristici  în  dezvoltarea
urbanistică a localității:

• excesul de umiditate manifestat în tot timpul anului 
• inundarea  periodică  cu  acoperirea,  în  situații  rare,  de  prezența  pânzei  freatice  aproape  de

suprafață și de circulația apei cu caracter ascensional, a unor sectoare de intravilan;
• sărăturarea terenurilor;
• modificarea continuă a configurației vetrei la contactul cu albia minoră a Someșului Mic datorită

unor procese de eroziune de maluri(la viituri);
• restrângerea până la dispariție a suprafețelor frontiere.

Elementul perturbator al stabilității habitaționale în cazul localității Jucu de Mijloc este râul Someșul
Mic. Pentru regularizarea debitului Someșului Mic s-au executat ample lucrări hidroenergetice care au redus
riscul legat de inundații. Mai sunt necesare lucrări de rectificare și consolidare a malurilor prin îndiguirea
terenului în dreptul localității.

Despăduririle din bazinul  hidrografic al Feiurdului au determinat o activitate redusă de înălțare a
podului albiei, care la ploi torențiale determină inundații care afectează unele suprafețe ale zonei de locuit.
Apa freatică este accesibilă în fântâni la 2-4m și are o calitate slabă.

Stabilitatea  fundamentului  aluvionar  al  localității  este  bună,  formațiunile  sedimentare  de  tipul
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pietrișurilor, nisipurilor repauzează pe depozite mai vechi de tipul marnelor vinete cu grosimi mari.
Resursele de sol-sol aluvial de luncă- sunt semnificative, ele asigurând producții agricole susținute.

• Jucu Herghelie
Ocupă terasa de luncă bine dezvoltată (2km) a Someșului Mic. Localitatea beneficiază de resurse de

apă  freatică  și  nu  este  afectată  de  inundații.  Drenajul  deficitar  al  apei  din  precipitații  determinate  de
extinderea periferică a rambleurilor prezintă principala disfuncționalitate.

• Vișea și Gădălin
Saturi specifice  Câmpiei Transilvaniei, acestea sunt situate în zona de deal,  la aproximativ 4-6 km

Est față de lunca Someșului. Cele doua sate sunt amplasate de-a lungul Văii Gădălinului, respectiv a Vișei,
afluente de dreapta a Someșului Mic.

2.2.2. Structura geologică şi relieful
Situat  la  limita  nord-vestică  a  Câmpiei  Transilvaniei,  teritoriul  comunei  Jucu  prezintă  aspecte

caracteristice: versanții sudici sunt puternic înclinați, fiind afectaţi de alunecări și rupturi, separați prin văi
înguste – cu drenaj intern și extern defectuos – de versanţii lungi, ondulaţi. Uneori sunt afectaţi de fenomene
de dislocare de straturi. În teritoriu se identifică următoarele forme geomorfologice: versanţi, văi secundare,
terase, lunci şi văi principale între versanţi. Lunca Someşului Mic prezintă cele mai fertile soluri şi prezintă un
drenaj destul de bun. Terenul, plat în general permite un grad înalt de mecanizare. 

Terasa văii Someşului atinge lăţimi de 1300m în dreptul localităţii Jucu de Sus , situat la o altitudine
de 310m . Gădălin ocupă următoarea terasa a Someșului, la o altitudine de aproximativ 295 m , iar Jucu de
Mijloc și Jucu Herghelie sunt situate în lunca Someșului, a cărei lățime variază între  1,6 și 2,7 km şi are o
altitudine medie de 285m. Vișea este situat în podișul Someșan la o altitudine de 310m.

Sub  aspect  geologic,  în  zonă  se  dezvoltă  formațiuni  de  vârstă  miocen,  cu  subdiviziunile  sale
începând de la Badenian(Tot tonian) și până la Sarmatian (Volhinian-Bessarabian), urmate de formațiunile
mai noi de vârstă cuaternară, formațiuni ce alcătuiesc luncile și terasele Someșului Mic  și ale afluenților
acestuia.

Badenianul cuprinde trei orizonturi: unul inferior reprezentat prin tuful de Dej, mediu reprezentat prin
faciesul cu sare și facies marnos cu gipsuri  și un orizont superior marnos cu intercalații de tufuri dacitice.
Badenianul inferior este constituit din tuful de Dej și cuprinde trei nivele : unul marnos, unul cu tuf grosier și
tuful propriu-zis.
 Badenianul  mediu,  cuprinde  faciesul  marnos  cu  gipsuri  lenticulare  și  faciesul  de  sare  care  se
dezvoltă într-o zonă mai internă a depresiunii, anume la Ocna Dej, Nires, Sic, Cojocna, Valea Florilor, în așa
numita zonă a domurilor diapire de sare, unde sarea în multe locuri afloreaza la zi. Badenianul superior, este
marnos cu intercalații de tufuri.

Apele subterane situate in aceste formatiuni sunt puternic mineralizate datorita sarii si a gipsului.
Buglovianul,este constituit predominant din marne și tufuri cu o grosime de cca 300m.
Volhinian Bessarabianul,litologic este constituit  dintr-o serie marnoasa –nisipoasa si gresii  cu  concrețiuni
denumite trovanti.

Seria se încheie cu formațiunile de vârsată cuaternara, dezvoltate în luncile și terasele Someșului
Mic și ale afluenților acestuia, făcând parte dintr-un corp de apă subterană denumit „Someșul Mic, lunci și
terase” având indicativul  ROSO10, litologic,  fiind constituite din pietrișuri  cu nisip și  bolovani cu grosimi
cuprinse intre 2 şi 11 m.

Acoperişul  stratului  acvifer  este  alcătuit,  în  general,  din  depozite  argiloase  siltice,  cu dezvoltare
discontinuă. Patul stratului acvifer este alcătuit din marne şi argile, local cu intercalaţii de gipsuri, sare sau
gresii.

Nivelul hidrostatic se află la adâncimea de 1 - 3 m, fiind liber sau uşor ascensional, atunci când în
acoperişul stratului acvifer se află formaţiuni argiloase siltice, uşor permeabile.
Debitul specific în lunca Someşului Mic are valori de 2-4 l/s /m, coeficientul de filtraţie variind între 49 şi 200
m/zi, iar transmisivitatea între 89 şi 427 m2/zi.

Cele mai mici valori ale parametrilor hidrogeologici se înregistrează în luncile afluenţilor Someşului
Mic, unde debitele specifice sunt sub 1 l/s/m, coeficienţii de filtraţie  sub 50 m /zi, iar transmisivităţile sub 100
m2 /zi.

Acviferul se alimentează în principal din precipitaţii, infiltraţia eficace având valori de 31,5 - 63 mm
/an şi este drenat de râu. Apele sunt în general bicarbonatate-sulfatate-clorurate-calcice-magneziene sau
sulfatate-bicarbonatate-calcice  sau  sodice  până la  ape  cloro-sodice.Mai  exista  un  tip  de  ape  care  este
generat de prezenţa cutelor diapire în zonă, ceea ce face ca pe anumite sectoare apa să fie nepotabilă (ape
sărate). Din punct de vedere al gradului de protecţie globală, corpul de apă se încadrează în clasele de
protecţie bună şi medie.

Printre resursele subsolului se număra tuful vulcanic, numit şi tuful de Dej, precum şi depozitele de
sare, în continuare neexploatate.

15



STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII           2020

2.2.3. Condiţii climatice
Clima este plăcută, de tip continental moderat,  influențată de vecinătatea Munților Apuseni, în timp

ce toamna și iarna se fac resimţite influențele atlantice de la vest, care fac ca precipitaţiile atmosferice sa fie
mai bogate comparativ cu alte regiuni ale ţării. Trecerea de la iarnă la vară se face, de obicei, la sfârșitul lunii
aprilie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt
lipsite de viscole.  Temperatura medie anuală pentru intervalul 1881-1997 a fost de 8,2ºC. Cea mai caldă
lună este iulie, cu o temperatură medie de 19,5ºC, iar cea mai rece este ianuarie, având o medie de -3ºC.
Lunile de iarnă au temperaturi medii negative. Minima absolută înregistrată a fost de -32,5ºC, la 11 ianuarie
1929. Data medie a primului îngheţ este 8 octombrie, iar cea a ultimului îngheţ este 24 aprilie. Precipitaţiile
medii anuale sunt cuprinse între 670-700 mm, cu un minim în luna februarie şi un maxim în luna iulie. Media
anuală  a  umidităţii  relative  este  de  74%.  Pentru  culoarul  Someşului  sunt  specifice  inversiunile  de
temperatură cu frecvenţă mare toamna şi iarna.

Vânturile nu suflă cu intensităţi mari. Iarna vânturile dominante bat dinspre nord-est şi est, iar vara
dinspre sud-vest şi vest.

2.2.4. Reţeaua hidrografică
Principala resursă hidrografică de care dispune comuna este râul Someşul Mic, în a cărui luncă sunt

situate satele Jucu de Mijloc și Jucu Herghelie. Jucu de Sus beneficiază de asemenea de apele Someșului
Mic, pe când satele Gădălin și Vișea au acces la un afluent al acestuia, Râul Gădălin.
 Someșul Mic îşi adună apele din Munţii Apuseni, din sub-bazinele hidrografice ale Someşului Cald şi
Someşului  Rece.  În Câmpia  Transilvaniei  are  afluenții: Gădălinul, Fizeșul și Bandăul.   Albia  minoră  a
Someşului Mic a fost modificată de-a lungul timpului prin lucrări şi amenajări hidrotehnice de consolidare a
malurilor. Someşul Mic prezintă un debit fluctuant, care în condiţii obişnuite înregistrează valori minime la
sfârşitul  verii  (august-septembrie)  şi  la  începutul  iernii  (decembrie-ianuarie),  în  timp  ce  în  luna  martie
înregistrează valori maxime, când se produc şi inundaţii. 

Pânza de apă freatică se găseşte pe diferite forme de relief, la adâncimi variabile. Versanţii lungi au
apă freatică la o adâncime cuprinsă între 2,5 – 6 m, iar versanţii scurţi la 4-8 m. Pe văile secundare apa se
găseşte  la  0,5-1m,  iar  în  lunca  Someşului  Mic  adâncimea  apei  freatice  variază  între  2-3  m  iar  în
microdepresiuni între 1,3-1,8m.

Din  punct  de  vedere  chimic  se  încadrează  în  clasa  apelor  bicarbonate  cu  mineralizare  diferită.
Someşul Mic prezintă o mineralizare mijlocie (200-500 mg/l), în timp ce văile Borşei, Gădălinului şi Lonei,
prezintă o mineralizare ridicată, bogată în carbonaţi şi sulfaţi (peste 500 mg/l).

Densitatea reţelei hidrografice este de 0,55 km/m2, densitate destul de scăzută.

2.2.5. Vegetaţia şi fauna
În  zonă  vieţuiesc  animale  sălbatice,  precum:  iepurele,  căprioara,  mistreţul,  viezurele,  vulpea,

hârciogul; şi păsări, precum: cioara, stăncuţele, raţa sălbatică, privighetoarea, cucul, vrăbiile, gaiţele, graurii,
potârnichile, fazanii şi mierlele.

2.2.6. Elemente naturale de interes deosebit
O parte din suprafaţa comunei  Jucu a fost introdusă în anul 2008 în zona protejată Natura 2000.

Zona de est a comunei face parte din situl Natura 2000 ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida,
iar cea vestică din  ROSCI0295 Dealurile Clujului Est, fiind desemnate în funcţie de caracteristicile florei şi
faunei identificate.

ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida : Suprafaţă: 3798 ha
Acest sit este unul foarte eterogen din punctul de vedere al peisajului cuprinzând ecosisteme de

zone umede, respectiv lacuri naturale şi iazuri, dar și pajişti cu tufărişuri şi păduri. Întâlnim câteva specii de
plante  extrem  de  rare  în  întreaga  lume,  cum  ar  fi  subspecia  endemică  Astragalus  exscapus  ssp.
transsilvanicus, apoi Centaurea ruthenica, care are numai două populaţii în întreaga Uniunea Europeană,
Bulbocodium versicolor, 
Serratulawolffii, Serratula lycopifolia şi Iris pontica, toate fiind ameninţate cu dispariţia atât în România cât şi
în UE. Acest sit a fost desemnat cu scopul conservării a 9 tipuri de habitate naturale listate în Anexa I a
Directivei Habitate, 5 dintre acestea fiind habitate prioritare pentru conservare. De asemenea acest sit a fost
desemnat pentru conservarea efectivelor populaţionale a doua specii de broaşte, izvoraşul cu burtă galbenă
Bombina variegata şi cel cu burtă roşie., a două specii de gândaci, cunoscuta rădaşcă Lucanus cervus şi
gândacul unicorn  Bolbelasmus unicornis şi a trei specii de plante.  Per total în acest sit trăiesc peste 670
specii de plante.1

ROSCI0295 Dealurile Clujului Est
Situl Dealurile Clujului Est acoperă o suprafaţă vastă (24405 ha) cu habitate valoroase continentale

de stepă şi forestiere dacice (transilvane) încă foarte bine conservate dar puternic ameninţate în viitor de

1 http://ecotransilvania.ro/proiecte/pos-mediu-bazinul-fizesului/arii-protejate/rosci0099-lacul-stiucilor-sic-puini-bontida 
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vastele proiecte de dezvoltare imobiliare şi agricole regionale, ce vor lua un impuls major în viitor din cauza
proximităţii  ariei metropolitane Cluj-Napoca. Pajiştile stepice xerice şi mezoxerice adăpostesc de departe
cele mai mari populaţii de Centaurea trinervia din România (în UE mai sunt 10 populaţii, 6 în Transilvania, 3
în Moldova, 1 în Bulgaria toate foarte mici), una dintre cele mai mari populaţii de Goniolimon tataricum din
România şi UE, cea mai mare populaţie din UE a speciei Krascheninnikovia ceratoides (din cele 13, din care
doar 3 în România), la care se adaugă alte populaţii ale unor specii foarte rare, precum Nepeta ucranica,
Ranunculus illyricus, Astragalus asper, etc. În pajiştile mezofile şi mezohigrofile continentale din sit, aflate
într-o stare foarte bună de conservare – lucru foarte rar întâlnit în Transilvania, se află cele mai mari populaţii
din ţară şi din UE ale speciilor Serratula wolffii, Serratula lycopifolia, Bulbocodium versicolor, de o valoare
biologică extrem de mare. La acestea se adaugă singura populaţie transilvană certă de Adonis volgensis.
Pajiştile mezofile şi mezohigrofile adăpostesc comunităţi unice în Europa de plante şi animale printre care şi
4 specii din genul Maculinea ( M. teleius, M. nausithous, M. rebeli, M. alcon). Pădurile de carpen şi gorun cu
Lathyrus hallersteinii tipice/endemice pentru peisajul transilvan şi adăpostesc populaţii protejate de Leptidea
morsei şi Lopinga achine bine conservate. Ca atare mozaicul de habitate crează un context transilvan tipic,
deosebit de valoros. 

Proximitatea arealului  metropolitan Cluj-Napoca pune complexe probleme pentru  conservarea în
viitor, a acestui areal cât şi a habitatelor şi populaţiilor rare din cadrul lor. Acestea s-au păstrat aici mai bine şi
pe suprafeţe mai mari ca în alte regiuni pentru că situl era folosit pe cea mai mare suprafaţă doar ca fâneaţă
pentru Cluj şi satele mari de la nord de oraş până la al doilea război mondial, pe când în alte locuri din
Transilvania aceste fâneţe au fost masiv distruse prin suprapăşunat și arat iar rolul lor înlocuit de culturile
furajere. Acum însă în areal îşi fac apariţia vaste proiecte imobiliare şi ferme întinse care vor distruge în cel
mai scurt timp populaţiile şi habitatele a căror protejare se încearcă a fi efectuată prin implementarea acestui
sit. Peisajul cultural al fâneţelor mozaicate din regiunea Dealurile Clujului, cu structurile sale particulare, este
deja  afectat  de scăderea intensităţii  utilizării  tradiționale  (cosit,  păşunat  extensiv).  Un potenţial  pericol  îl
constituie  abandonul  terenurilor,  intervenţiile  antropice  prin  drenaje,  păşunat  excesiv  şi  planurile  de
dezvoltare edilitar-industriale, care pot compromite definitiv situl propus. Distrugerea habitatului alături de
pășunatul intensiv (şi mai ales cu oi) reprezintă principalii factori care ameninţă existenţa sitului propus. 

Pajiştile xerice sunt utilizate ca păşune comunală şi sunt administrate de către Consiliile Locale ale
comunelor Jucu, Apahida, Vultureni, Dăbâca, Jucu, Bonţida şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.
Pajiştile mezofile sunt utilizate ca fâneţe având proprietari numeroşi din comunele amintite. Pădurile sunt
administrate de către Ocolul Silvic Cluj-Napoca. 2

2.2.7. Riscuri naturale
În Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se menţionează că inundaţii  pe teritoriul comunei Jucu

pot să apară ca urmare a revărsării văilor care traversează satele comunei, a scurgerilor de pe versanţi în
urma unor ploi abundente, topirii rapide a stratului de zăpadă sau blocării cursurilor de apă de alunecări de
teren sau gheţuri.

• Pe teritoriul localităţii Jucu de Sus se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de 1,88
ha; un risc mediu de inundații îl prezintă 9,27 ha din teritoriul localității, iar 17,10 ha au un risc
scăzut de inundații.

• Pe teritoriul localităţii Jucu Herghelie  se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de
150,63 ha; un risc mediu de inundații îl prezintă 270,30 ha din teritoriul localității, iar 326,53 ha
au un risc scăzut de inundații.

• Pe teritoriul localităţii Jucu de Mijloc se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de 4,18
ha; un risc mediu de inundații îl prezintă 12,26 ha din teritoriul localității, iar 28,25 ha au un risc
scăzut de inundații.

La nivelul întregului UAT Jucu, se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de 264,16 ha; un
risc mediu de inundații îl prezintă 555,22 ha , iar 690,29 ha au un risc scăzut de inundații.

2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU

Teritoriul administrativ al comunei Jucu totalizează o suprafață de  8413 ha. Repartiția localităților în
teritoriu este relativ răsfirată. Reședința de comună, Jucu de Sus, și două dintre satele aparținătoare, Jucu
Herghelie și Jucu de Mijloc, sunt poziționate grupat, iar satele Vișea și Gădălin sunt amplasate în estul
reședinței de comună. 

Localitatea Jucu de Sus se află la 21km nord-est față de Cluj-Napoca, fiind situată în apropierea
drumului  național  DN1C,  care traversează și  Jucu Herghelie  și  la  care are acces prin  drumul  județean
DJ109D.  Acest  lucru  a favorizat  dezvoltarea celor  două așezări,  aflate la o distanță de 3,1 km una de
cealaltă. Jucu Herghelie este dezvoltat liniar, de-a lungul drumului DN1C, pe când Jucu de Sus s-a dezvoltat
de-a lungul drumului comunal C41, dar și extinzându-se de la acesta în lateral.

Jucu de Mijloc este poziționat la sud față de cele două localități menționate mai sus, la o distanță de
5,1 km față de reședința de comună, fiind ușor accesibil dinspre Cluj-Napoca prin drumul comunal  DC40
care se desprinde din drumul național DN1C.

2 http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0295 
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Gădălin, situat în estul reședinței de comună și la 6,3 km de aceasta, este amplasat izolat, și are
vatra satului la intersecția a două drumuri : drumul județean DJ161 și ulița satului  DE4133/1. Satul este
dezvoltat de-a lungul principalelor căi de acces. 

Vișea, poziționat  la est de Jucu de Sus este ușor accesibil de pe același drum județean DJ161 care
traversează și Gădălin, continuând prin intermediul DJ 109D. Situat la 8,1 km de reședința de comună, are o
dezvoltare de tip tentacular,  răsfirat .

2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE

Comuna Jucu intră în categoria comunelor cu funcțiuni  mixte,  industriale și  de servicii,  caracterizată de
ponderi de peste 30% atât a angajaților în sectorul secundar, cât și a celor din sectorul terțiar, și ponderi sub
30% a celor angajați în sectorul primar.

În zona vestică a teritoriului, lunca Someşului Mic a favorizat cultura plantelor. În zona estică, dominată de
un relief deluros şi înierbat, a permis, pe de altă parte dezvoltarea creşterii animalelor, mai ales ovine şi
bovine. Activităţile agro-zootehnice sunt întâlnite în localităţile  Vișea şi  Gădălin atât în cadrul gospodăriilor
cât şi sub forma unor ferme de creştere a bovinelor, a cabalinelor şi a ovinelor.

Localităţile Jucu de Sus şi Jucu Herghelie, amplasate la limita nordică a teritoriului, au beneficiat de
pe urma impulsului economic resimţit de reşedinţa de judeţ în decursul ultimului deceniu. Astfel,   crearea
parcului industrial Tetarom III  în partea central-nordică a localității  Jucu Herghelie a dus la apariţia unor
unităţi  industriale  de-a lungul drumului  naţional  DN1C. Parcul  Tetarom  III  este în  curs de dezvoltare,  în
momentul de față având 3 unități industriale mari: Bosch, Delonghi și Ecolor.

La nivelul localităţii Jucu Herghelie, unităţile industriale s-au dezvoltat  de-a lungul drumului naţional
DN1C, cum era de aşteptat, datorită accesului facil pe care îl asigură. Aceste funcțiuni industriale situate în
zona centrală a localităţii  generează o serie de disfuncţionalităţi,  datorită învecinării  cu zona rezidențială
amplasată vis-a-vis de  unitățile industriale.

2.4.1. Agricultura şi creşterea animalelor
La sfârșitul anului 2012, conform datelor INSSE fondul funciar al comunei Jucu cuprindea 8513 ha.

În imaginile de mai jos este reprezentată modalitatea de folosință a fondului funciar:
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Datorită reliefului  comunei  și  a  suprafeței  mare de teren arabil,  localnicii  desfășoară activități  în
agricultură,  în  special  cultivarea  legumelor.  Totodată,  existența  unei  suprafețe  considerabile  de  pășune
încurajează populația să se axeze pe creșterea animalelor.

Creșterea animalelor reprezintă o preocupare de bază pentru majoritatea locuitorilor comunei Jucu.
Conform registrului de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în anul 2012 existau înregistrate în
comuna Jucu 30 de microferme și  5 macroferme. La nivelul  comunei  există ferme mixte de creștere a
animalelor, majoritatea dintre acestea ocupându-se de creșterea păsărilor și a ovinelor.

Situația animalelor în comuna Jucu se prezenta astfel: 
• bovine: 1159
• cabaline: 153
• porcine: 595
• ovine: 7356
• caprine: 410
• păsări: 7500
• albine: 315

Pe teritoriul comunei Jucu există una dintre cele mai mari ferme de bovine din județul Cluj și singura care
crește exclusiv rasă pură Holstein. Aceasta este localizată în apropierea drumului județean DJ 109D, pe
teritoriul localității Jucu Herghelile.

Ferma a fost pusă pe picioare în urmă cu 10 ani, în 2006, când omul de afaceri Octavian Buzoianu a
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încheiat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca un contract de asociere
pentru cultivarea terenurilor care asigură producția pentru creșterea animalelor.

În intravilanul reședinței de comună Jucu de Sus, în trupul T1.4, își desfășoară activitatea o fermă de
păsări, autorizată, cu o capacitate maximă de 150 000 de capete. Producătorul care administrază ferma este
Oncos Prod S.R.L..

Conform legislației în vigoare, raza de protecție sanitară aferentă fermei de păsări, este de 1000
metri. La ora actuală, raza de protecție afectează  aproximativ 30 de gospodării.

2.4.2. Activităţi industriale 
Sectorul industrial a cunoscut un avânt semnificativ în ultimul deceniu, datorită dezvoltării economice

a municipiului Cluj-Napoca şi în special datorită creării parcului industrial Tetarom III şi mutării industriei din
oraş spre localităţile din jur.
Parcul Industrial TETAROM III găzduiește companii mari din industria componentelor auto, electrocasnicelor
și mobilei și generează aproximativ 7000 de locuri de muncă. La ora actuală este ocupat  în proporție de
75%, potențialul lui nefiind atins și cu o valoare totală a investițiilor de aproximativ 176 mil. Euro.
Jucu est o comună cu o populație angajată mai mare decât cea activă.

La  momentul  actual  mai  bine  de  jumătate  din  locurile  de  muncă  de  pe  raza  comunei  sunt  în
domeniul industrial.

Industria uşoară ar putea pe viitor deveni o componentă esenţială a profilului economic al localităţilor
Jucu de Sus  şi Jucu de Mijloc.

Pentru o descriere detaliată a unităţilor industriale în funcţie de localitatea în care sunt amplasate vă
rugăm să consultaţi capitolul  INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL, pag.
30.

2.4.3. Silvicultura
Suprafața  de  terenuri  forestiere  de  pe  cuprinsul  comunei  Jucu  este  de  490  ha,  situate  în  extravilanul
comunei.
Deși  ponderea  fondului  forestier  la  nivelul  unității  administrativ  teritoriale  este  redusă,  silvicultura  poate
constitui o activitate economică importană prin:

• exploatarea sustenabilă a lemnului pentru construcții și ca lemn de foc;
• exploatarea resurselor sezoniere – ciuperci și fructe de pădure;
• vânătoare;

2.4.4. Activităţi turistice
Comuna Jucu are un  potenţial turistic ridicat, dar nevalorificat.

Pe raza comunei  sunt  2 unități  de cazare,  una situată  în  vecinătatea drumului  național,  iar  cealaltă,  la
intrarea  în reședința de comună Jucu de Sus, cu un număr total de 64 de locuri.
În perioada 2008-2018 se observă o creștere semnificativă a numărului de sosiri în unități de primire turistică
de pe raza comunei Jucu, de la 25 de sosiri în anul 2009, la 5831 de sosiri în anul 2018, 3 cife provenite atât
din turism de tranzit cât și din turism de agrement.
Indicele de utilizare a capacității de cazare la nivel de UAT Jucu, consemnat la nivelul anului 2018, este de
aproximativ 35%, situându-se pe poziții fruntașe la nivelul județului.4

Comun Jucu are potențial pentru dezvoltarea unui turism de pescuit sportiv.

Turiștii pot vizita situl arheologic de la Jucu de Sus, punct ”Staniște”, Villa Rustica și Tumuli, așezări
care atestă existența străveche a satelor din comună. De asemenea, turiștii pot vizita și Castelul Kemeny.

Un  alt  punct  turistic  în  constituie  și  satul  în  care  s-a  născut  George  Barițiu,  Jucu  de  Sus,  și
monumentul istoric ridicat în cinstea lui. Tot în comună pot fi vizitate și Monumentele Eroilor din Jucu de Sus
și din Gădălin, obiective edificate în memoria eroilor români din cel de-al doilea Război Mondial.

Axa verde a Someșului apare în Strategia de Dezvoltare a Județului Cluj, figurată ca și traseu verde
destinat  petrecerii  timpului  în  aer  liber:  trasee  în  aer  liber,  piste  de  ciclism  etc.  Acesta  reprezintă  o
oportunitate atât pentru locuitorii  orașului,  cât și pentru turiști.  Această direcție de acțiune are în vedere
crearea unei rețele care să aibă în centru axa albastră-verde reprezentată de Someșul Mic, revitalizată și
conectată atât cu ariile naturale protejate existente la nivel metropolitan, cât și cu alte zone de agrement din
diferite UAT-uri (Gilău, 205 Sânpaul, Ciurila, Cojocna, Apahida, Chinteni). Pe lângă acțiuni ce vizează o mai
bună protecție a speciilor și habitatelor protejate la nivelul zonei metropolitane, va fi urmărită valorificarea
sustenabilă în scopuri  turistice și  de agrement a ariilor naturale protejate și a culoarului Someșului  Mic,
principala axă de dezvoltare a zonei metropolitane 

Sărăturile  existente  la  sud-est  de Jucu de Sus și  la  sud de Gădălin  prezintă  de asemenea un
potențial  foarte  ridicat,  acestea  putând  fi  exploatate  pentru  realizarea  unor  centre  SPA .  Astfel,  ar  fi

3 Studiu de fundamentare privind resursele naturale și economia aferent PATJ, pag. 104
4 Studiu de fundamentare privind resursele naturale și economia aferent PATJ, pag. 116
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îmbunătățită dezvoltarea economiei întregii comune.

Pe teritoriul comunei Jucu se află următoarele monumente istorice:
• satul Gădălin:

◦ CJ-I-s-A-07053 Necropolă
• satul   Jucu de Sus

◦ CJ-I-s-B-07086 Villa Rustica
◦ CJ-I-s-B-07087 Situl Arheologic de la Jucu de Sus, punct Staniște

▪ CJ-I-m-A-07087.01 Tumuli
▪ CJ-I-m-B-07087.02 Așezare

◦ CJ-II-m-B-07686 Castel, azi Școală Generală

Situl arheologic de la Jucu de Sus (în interiorul Parcului Industrial TETAROM III, gestionat de către
Consiliul Judeţean Cluj) a fost identificat în 2007, apoi parţial investigat în acelaşi an, cu prilejul unei ample
cercetări arheologice preventive. Au fost precizate atunci următoarele situri :

• Situl Ia  (nucleul unei aşezări medievale timpurii, cu punctul de greutate în sec. VIII, cercetată în
proporţie de cca. două treimi; izolat, au apărut acolo şi complexe din sec. III–II a.Chr. şi din partea
finală a epocii bronzului);

• Situl Ib (segment restrâns al aşezării amintite – o gospodărie, în apropierea acesteia, cercetat în
2007);

• Situl Ic (segmentul nordic al aceleaşi aşezări medievale timpurii, integral investigat ca urmare a unei
intervenţii preventive din anul 2008);

• Situl  II (fermă romană/villa  rustica  din  vremea provinciei  Dacia,  integral  investigată  în  2007;  în
acelaşi  loc,  un  cimitir  cu  morminte  plane  de  incineraţie,  databil  în  sec.  VIII,  apoi  un  altul,  de
poziţionat pe durata secolelor XI–XII, posibil până la începutul sec. XIII);

• Situl III (periferia unei aşezări din sec. XI–XIII, cu câteva complexe răsfirate, documentate în 2007).

Pentru a evita unele confuzii deja produse, sunt importante următoarele precizări: nu există nicio
legătură  între  cele  două  cimitire  suprapuse  în  Situl  II;  necropola  din  sec.  VIII  corespunde  aşezării  din
vecinătate, în bună parte investigată; cea din sec. XI–XII trebuie să se afle în legătură directă cu aşezarea
înregistrată sub sigla Sitului III.

Deoarece, pe de o parte, cercetarea arheologică preventivă din anul 2007 nu a epuizat totalitatea
siturilor identificate, pe de alta, în porţiunile în care ele se aflau nu erau anunţate în perspectiva imediat
următoare  alte  construcţii  sau  amenajări,  a  fost  acceptată  atunci  o  descărcare  parţială  de  sarcină
arheologică. Ca urmare, porţiunea necercetată din Situl Ia a fost înregistrată ca Rezervaţia arheologică I, iar
cea a cimitirelor medievale timpurii (Situl II), ca Rezervaţia arheologică II. În ciuda acestei situaţii, a intervenit
o înţelegere neclară între Consiliul Judeţean Cluj şi un investitor privat, în anul 2012 pe locul Sitului II fiind
construit  un  parc  fotovoltaic,  care  a  afectat  unele  morminte  din  cele  două  cimitire.
Complexul de situri de la Jucu se află în apropierea râului Someşul Mic (pe malul vestic), între acesta şi
actuala şosea (şi cale ferată) Cluj – Gherla, la 21 km nord-est faţă de oraşul Cluj- Napoca. Comparativ cu
situaţia  de  dinaintea  amenajării  parcului  industrial,  imaginea  terenului  apare  astăzi  profund  modificată,
tocmai  datorită  diverselor  construcţii  şi  amenajări.  Specificul  microzonei  este  dat  de  terenul  mlăştinos,
străbătut de urmele unor vechi cursuri de apă şi grindurile presărate printre acestea. Tocmai pe locurile celor
din urmă au fost înfiripate aşezările (din această cauză şi structura internă disparată a aşezării din sec. VIII)
şi spaţiile funerare (cele două cimitire medievale timpurii, alături de villa rustica romană au ocupat poziţia cea
mai ridicată faţă de terenul din jur).

La o adâncime maximă de 30–40 cm sub stratul de pământ arat în decursul vremii există o depunere
constantă (grosime maximă de 40 cm) de pământ negru, argilos (steril  din punct de vedere arheologic),
generat  sub influenţa condiţiilor  de mlaştină,  sub care apare nisipul  sau pietrişul  geologic.  Nivelurile de
călcare preistorice,  din epoca romană şi  medievală timpurie se aflau în partea superioară a stratului  de
pământ negru.

Necropola din sec. XI–XII, creştină, este una de mari dimensiuni (aproape sigur amenajată în jurul
unei biserici încă neidentificate), cu ajutorul secţiunilor de control din campania 2007 fiind posibilă estimarea
unui  număr în  jurul  a 1000 morminte.  Aproape fără  excepţie  defuncţii  au fost  orientaţi  conform practicii
creştine, cu capul înspre vest, uşoare deviaţii  fiind frecvente. Foarte rarele cazuri când intervin diferenţe
tranşante de orientare indică,  probabil,  morminte  de înhumaţie  legate de cimitirul  din  sec.  VIII,  rămase
neatinse de înmormântările ulterioare. Complexele funerare sunt dispuse în şiruri paralele. Uneori defuncţii
au fost depuşi în interiorul unor ciste dreptunghiulare, construite din cărămizi, ţigle şi olane romane, dar şi
bucăţi de piatră de carieră, materiale existente în ruinele romane din acel loc, pe atunci de presupus că încă
vizibile la suprafaţă. Inventarul este foarte sărac (în multe dintre morminte chiar lipseşte), frecvente fiind
obişnuitele inele de tâmplă cu capătul în forma literei ’S’, confecţionate din bronz sau argint. Mărgelele sunt o
prezenţă  rară,  de  amintit  fiind  şi  un  inel  digital  lucrat  din  tablă  de  bronz.
În campania 2007 au fost cercetate 80 morminte de inhumaţie şi 9 de incineraţie, cele din urmă poziţionate
la marginile vestică şi sud-vestică ale necropolei mai recente (adică nu au fost distruse de înmormântările

21



STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII           2020

ulterioare). Referitor la mormintele de incineraţie, oasele calcinate au fost depuse fără excepţie în urne (oale
modelate la roata înceată, cu decorul obişnuit epocii medievale timpurii), cele mai multe dintre ele atinse de
plug.  Inventarul  este  sărac şi  în  cazul  acestora,  de remarcat  fiind un denar  roman (trecut  prin  flăcările
rugului), probabil găsit la faţa locului şi reutilizat ca podoabă, de asemena un amnar de fier.

Investigarea sistematică a celor două cimitire a fost reluată în campania arheologică 2014 (23 iunie –
18  iulie),  în  virtutea  unui  proiect  şi  protocol  de  colaborare  încheiat  cu  un  an  înainte  între  IAIA Cluj  şi
Transylvania Bioarchaeology (cu privire la durata 2014–2019). O miză importantă a proiectului sunt diversele
analizele bio-arheologice, planificate pentru etapa 2016–2019.
Săpătura a fost planificată în apropierea unei foste construcţii din epoca romană, pe dimensiunile a două
carouri de 5 X 5 m, de la un nivel corespunzător bazei fostului strat de pământ arat (de pe întreaga suprafaţă
a fermei romane arătura a fost decapată mecanic deja în anul 2007). Cele 10 morminte identificate (cu
numerele 1–10/2014) străpungeau un nivel nivel subţire  aflat în legătură cu o etapă timpurie a amenajării
construcţiilor din epoca romană (la adâncimea corespunzătoare au fost găsite puţine fragmente ceramice din
această perioadă).
 

2.4.5. Servicii şi comerţ
Tipic localităților rurale din  România,  serviciile  și,  implicit,  comerțul  sunt  slab dezvoltate,  adesea

locuitorii fiind nevoiți sa se deplaseze în Apahida/Cluj-Napoca pentru cumpărături.
 În continuare vom detalia pentru fiecare sat în parte dotările de care dispune:
1. Jucu de Sus

• Dotări administrative
Reşedinţa de comună reuneşte toate dotările administrative specifice comunelor:

• Primăria
• Poliția
• Consiliul Local

• Dotări culturale
Satul Jucu de Sus beneficiază de următoarele dotări culturale:

• Biserică ortodoxă
• Casa de rugăciuni
• Casa Memorială George Barițiu
• Monumentul Eroilor

• Dotări educaţionale
Serviciile educaţionale sunt asigurate de:

• Şcoala generală
• Școală ajutătoare

• Dotări medicale
Serviciile medicale sunt asigurate de:

• Circumscripție sanitar-veterinară
• Dispensar

• Comerţ și servicii
Pe teritoriul localităţii se desfășoară micul comerț și alimentația publică.

• Poșta
• Moara
• Complex Comercial

• Zonă verde
• Teren de Sport
• Parc

• Producție 
• Fermă zootehnică

• Gospodărie comunală:
• Cimitir;
• Magazie
• Stație de transformare
• Zonă specială

2. Jucu Herghelie
• Comerţ și servicii

▪ Benzinărie 
▪ Service auto

• Transport
▪ stație CFR

• Producție
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▪ Fabrică de confecții
▪ Ferma zootehnică
▪ Complex zootehnic

• Agrement 
▪ Herghelia Jucu-Bonțida
▪ Centru de călărie
▪ Hipodrom

• Gospodărie comunală:
▪ Zonă specială
▪ Stație de pompare

3. Jucu de Mijloc
• Dotări educaţionale 

• Școală Generală I-IV
• Comerţ și servicii

• Unități comerciale
• Dotări culturale

• Biserică ortodoxă
• Agrement 

▪ Complex sportiv
• Turism

▪ Motel KM 17
• Rezidențial

▪ Locuințe colective
• Gospodărie comunală

▪ Cimitir
4. Gădălin

• Dotări educaţionale 
• Școală Generală

• Dotări culturale
• Biserică ortodoxă
• Cămin Cultural 
• Centru de informare turistică

• Dotări medicale
• Dispensar

• Zonă verde
• Parc

• Comerţ și servicii
Pe teritoriul localităţii se desfășoară micul comerț și alimentația publică.

• Moara
• Gospodărie comunală

• Cimitir
• Stație de transformare

5. Vișea
• Dotări educaţionale 

▪ Școală Generală
• Dotări culturale

▪ Biserică ortodoxă
▪ Biserica Reformată

• Comerţ și servicii
Pe teritoriul localităţii se desfășoară micul comerț și alimentația publică.

• Gospodărie comunală
▪ Cimitir

Prea puține ecosisteme industriale păstrează, în prezent, inputurile tehnologice, bazine de forță de muncă și
densitate de furnizori pentru a putea genera sinergii care conduc la creșterea competitivității. Sunt câteva
măsuri care ar putea fi adoptate: 

 Susținerea inovării: aceasta rămâne singura sursă de avantaj competitiv pentru firme; cu toate
acestea, viteza și complexitatea inovării sunt în continuă reconfigurare și necesită strategii agile
și flexibile. Trebuie, așadar, regândite atât strategiile de dezvoltare a tehnologiilor, cât și cele de
integrare a acestora prin modele de inovare deschisă sau în rețea. 
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 Pipeline de competențe în trend cu cerințele angajatorilor din industrie: angajații cu competențe
tehnice sunt extrem de necesari pentru competitivitatea industriilor avansate. Cerințele pieței cu
privire la competențele necesare s-au schimbat mai repede comparativ cu capacitatea județului
de a instrui angajații. Firmele ar trebui să se implice mai mult în dezvoltarea competențelor, iar
sectorul  public trebuie să devină mai receptiv la nevoile lor.  Școala Informală de IT este un
exemplu bun, oferind o metodă alternative de educație, mai ales pentru persoanele care doresc
să facă o schimbare în carieră și să se îndrepte spre IT. 

 Dezvoltarea  ecosistemului:  este  necesară  consolidarea  ecosistemelor  locale  de  industrii
avansate. Inovarea și dezvoltarea competențelor apar, în general, în zonele metropolitane, unde
firmele tind să se clusterizeze ținând cont de proximitatea geografică, fie pentru a profita de
fluxurile de know-how local,  de accesul la angajați  calificați  sau de rețelele de furnizori  deja
existente.  Comerțul  produselor  avansate  trebuie  susținut,  deoarece  acesta  încurajează
specializarea, care determină o creștere a productivității. Potențialul de a exporta încurajează
investițiile prin faptul că ”promite” creșterea vânzărilor, obținerea unor economii de scară și, prin
urmare,  profituri  mai  mari.  IT-ul  trebuie  integrat  în  procesele  industriilor  avansate,  deoarece
contribuie la creșterea productivității. 
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2.5. POPULAŢIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

2.5.1. Structura şi evoluţia populaţiei
Teritoriul administrativ al comunei Jucu cuprinde 4 localităţi: 

• reşedinţa de comună Jucu 
• Jucu Herghelie
• Jucu de Mijloc
• Vișea
• Gădălin

Comuna Jucu face parte  din  cale  10 unități  administrativ  teritoriale,  de pe raza județului  Cluj,  care au
cunostcut o creștere a populației oficiale,  în perioada 2010-2019. Creșterea populaiei se datorează migrației
interne apopulației, provenite din alte județe ale țării  și nu o creștere naturală.

Numărul populaţiei stabile din comuna Jucu a fost la Recensământul populaţiei din 2014 de 4266 locuitori,
conform graficului de mai jos:

Conform Observatorului Teritorial , numărul de locuințe noi a crescut semnificativ în ultima perioadă:

Structura pe vârste a populației este conform imaginii de mai jos:
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Structura etnică a populației este conform imaginii de mai jos:

2.5.2. Resursele de muncă şi populaţia ocupată
Populația activă, din punct de vedere economic, include toate persoanele de 14 ani și peste, apte de

muncă, care într-o perioadă de referință specificată furnizează forța de muncă disponibilă pentru producerea
de bunuri și servicii în economia națională.

Populația ocupată din Jucu a cunoscut o creștere semnificativă  în jurul anului 2010, în mare parte
datorită companiei Nokia. Odată cu închiderea acestei fabrici, se observă o scădere semnificativă în rândul
populației ocupate.

De asemenea, se observă că cel mai mic număr de salariați a fost înregistrat în anul 2000, cu un
număr de doar 144 persoane angajate.
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În următoarea imagine este ilustrată evoluția ocupației locuitorilor comunei Jucu pe domenii de activitate :

2.5.3. Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei
Disfuncţionalităţi:

• îmbătrânirea populaţiei în satele Vișea şi Gădălin, unde mare parte din locuitori au depăşit
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60 de ani;
• lipsa locurilor de muncă.

2.6. CIRCULAŢIE

Pe teritoriul comunei întâlnim patru tipuri de circulaţii:
• circulaţie rutieră;
• circulaţie feroviară;
• circulaţie velo;
• circulaţie pietonală.

1. Circulaţia rutieră
Comuna Jucu este străbătută pe direcţia N-S de drumul naţional DN1C, care trece prin localitatea

Jucu Herghelie, făcând legătura cu municipiile Cluj-Napoca şi Gherla.
În zona comunei Jucu, DN1C este prevăzut cu câte o bandă carosabilă  şi o bandă de urgenţă pe fiecare
sens de mers, cu rigole şi trotuare de-o parte şi de alta a zonei carosabile, pe porţiunile aflate în   intravilanul
localităţilor. Lăţimea domeniul public aferent drumului naţional variază în interiorul intravilanului între 14,5 m
şi 23 m, preponderent având o lăţime de 20 m. 

Drumul naţional DN 1C se intersectează cu drumul judeţean DJ 109 spre Borşa la kilometrul 25 şi
770 m, respectiv cu drumul judeţean DJ 161 spre Gădălin la kilometrul 28 şi 660 m.

Pe teritoriul UAT Jucu drumul național are o lungime de 6505 m din care 685,60 m se află în extravilanul
UAT Jucu, diferența de 5819,4 m se plasează în inrtavilanul localităților Jucu de Mijloc și Jucu Herghelie.

Traficul greu pe relaţia Cluj-Napoca – Dej trece prin una dintre localităţile comunei, la fel ca şi traficul
uşor, generând poluare.

Comuna mai este traversată de o serie de drumuri judeţene:
• DJ 161 Gădălin – Bonţida
• DJ 109D Gădălin – Coasta – Sic – Săcălaia – Bonţ – Nicula – Gherla.

Toate drumurile judeţene mai sus menţionate au îmbrăcăminte asfaltică, dar sunt într-o stare proasta, având
nevoie  urgenţă  de  lucrări  de  întreţinere  şi  modernizare.  Profilele  stradale  sunt  necorespunzătoare,  în
majoritatea cazurilor trotuarele nu există, iar rigolele nu sunt întreţinute.

Circulaţia  intra-comunală  este  asigurată  pe lângă drumurile  mai  sus menţionate şi  de drumurile
comunale DC41 Apahida-Jucu de Sus; DC40, care face conexiunea satului Jucu de Mijloc cu DN1C și cu
Jucu de Sus.  Profilele stradale nu respectă normele în vigoare,  motiv pentru care ar fi nevoie de lucrări de
modernizare.

2. Circulaţia feroviară
Transportul persoanelor şi mărfurilor dinspre localităţile învecinate şi către acestea este asigurată

atât pe căi rutiere, cât şi pe căi feroviare. Circulația feroviară se desfășoară în localitățile Jucu de Mijloc și
Jucu Herghelie.

Paralel cu drumul naţional DN1C, comuna este străbătută de linia CF 412 Apahida - Baia Mare.
Linia 412 Apahida Baia Mare este o linie  interoperabilă, dublă, electrificată, în aliniament și curbă, în

infrastructura publică.

3. Circulaţia velo
Analizând situaţia existentă observăm că pistele velo lipsesc, astfel că bicicliștii circulă pe marginea

zonei carosabile, ceea ce este incomod atât pentru ei cât şi pentru conducătorii auto. 

4. Circulaţia pietonală
Analizând situaţia existentă observăm că în mare parte dintre situaţii  trotuarele lipsesc, astfel că

pietonii  circulă  pe  marginea  zonei  carosabile,  ceea  ce  este  incomod  atât  pentru  pietoni  cât  şi  pentru
conducătorii auto. 

Disfuncţionalităţi
Este necesară reamenajarea intersecţiilor  drumului  naţional  DN 1C cu drumurile  judeţene. De-a

lungul drumului naţional clădirile sunt adesea amplasate în aliniament sau retrase cu 2-3 m. 
Greutăţi în fluenţa circulaţiei apar la trecerile la nivel cu calea ferată mai ales datorită stării foarte

precare a acestora. O altă problemă o constituie trecerea atelajelor şi animalelor pe drumul naţional, fapt ce
generează  neplăceri,  atât  conducătorilor  auto  cât  şi  locuitorilor  comunei.  Deoarece  nu  există  trotuare,
circulaţia pietonală, velo şi auto se desfăşoară pe drum, dar datorită valorilor reduse ale circulaţiei auto nu
apar probleme majore.

Starea proastă a numeroase dintre drumurile comunei, atât asfaltate cât şi de macadam, afectează
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de asemenea fluiditatea circulaţiei.
Funcţiunile industriale amplasate în zona centrală a localităţii Jucu Herghelie generează trafic greu

care traversează localitatea, incomodând traficul şi locuitorii.  Ar fi necesară amenajarea unui drum pentru
devierea traficului greu astfel încât să afecteze cât mai puţin posibil locuitorii.

Drumurile  judeţene,  mai  ales  DJ  161  şi  DJ  109D,  au  nevoie  de  lucrări  de  modernizare   şi
reconfigurare a profilelor stradale conform normelor în vigoare. În cazul străzilor  şi a uliţelor  satelor este
necesară  efectuarea unor lucrări de modernizare sau cel puţin a unor lucrări periodice de întreținere. În
cazul modernizării drumurilor se va ţine cont de profilele stradale figurate în planşele de propuneri şi vor fi
prevăzute trotuare şi rigole de-o parte şi de alta a drumului, sau dacă acest lucru nu este posibil datorită
amprizei reduse a drumului, cel puţin pe una dintre  laturi.

O problemă majoră o reprezintă lipsa locurilor de parcare amenajate.

Linia de cale ferată are o lungime în cadrul UAT Jucu de 6500 metri.
Poziții kilometrice:

• la intersecția limitei UAT cu calea ferată:
◦ către Apahida – km 5+030,9
◦ către Bonția – km 11+531,8

• Intravilan Jucu de Mijloc
◦ pe dreapta 

▪ de la km 4+901,9 la km 6+012
▪ de la km 6+717,1 la km 7+636,6

◦ pe stânga
▪ de la km 5+030,9 la km 8

• Intravilan Jucu Herghelie
◦ pe dreapta

▪ de la km 7+529,3 la km 11+531,8
◦ pe stânga

▪ de la km 8 la km 10+838,2

Suprafața zonei CFR pe teritoriul UAT Jucu are o suprafață de 16,42 ha.  

29



STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII           2020

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL

2.7.1. Intravilanul existent al reşedinţei de comună   Jucu   de sus  . Zone 
funcţionale

Satul  Jucu  de  Sus  se  află  aşezat  la  contactul  a  două zone  geomorfologice  deosebite,  cea  a
Podişului Someşan şi a Câmpiei Transilvaniei, fiind situat de-o parte a Someşului Mic,  pe un teren relativ
plat, de luncă. Dintre aspectele negative ale reliefului de luncă amintim inundabilitatea terenului şi excesul de
umiditate care afectează periodic terenurile.

În momentul de faţă intravilanul satului Jucu de Sus este alcătuit din 7 trupuri de intravilan: unul
dintre acestea, de mari dimensiuni, trei de dimensiuni mijlocii și alte  trei foarte mici.

Vatra satului (trupul T1) s-a dezvoltat pe malul drept al Someşului Mic, preponderent pe terasa luncii
Văii Someşului, pe un teren  relativ plan. Această zonă reflectă caracteristicile satului adunat, având o tramă
stradală organică, cu străzi sinuoase, care urmează aproximativ paralel cursul de apă de-a lungul căruia
este dezvoltat satul. Nucleul iniţial  al vetrei satului s-a dezvoltat pe marginea văii Someșului Mic, pe partea
dreaptă.  Acesta a fost  cea mai favorabilă zonă, cu terenuri  plane,  corespunzătoare geotehnic,  ferite de
inundații sau alunecări de teren şi cu posibilitate de alimentare cu apă. 

Intravilanul stabilit prin PUG-ul aprobat în anul 2003 pentru reşedinţa de comună Jucu de Sus are o
suprafaţă de 269 ha, calculată prin planimetrare. După 2003, când a fost avizat ultimul PUG s-au întocmit
trei Planuri Urbanistice Zonale, cu scopul  introducerii unor terenuri în intravilan, și acestea sunt: 

PUZ-uri aprobate după 2003

Date proiect:
Aprobat prin Aviz nr.:

Suprafaţã:

Beneficiar: Rusu Sergiu Horea 
Întocmit de: S.C. EDITA S.R.L.
Denumire proiect: PUZ-"LAC PISCICOL ȘI CONSTRUCȚII TURISTICE, EXTINDERE
INTRAVILAN", loc. Jucu de Sus, comuna Jucu, jud Cluj

36/19.06.2006

17.400 mp

Beneficiar: Rusu Sergiu Horea 
Întocmit de: S.C. EDITA S.R.L.
Denumire proiect: PUZ-"LAC PISCICOL ȘI CONSTRUCȚII TURISTICE, EXTINDERE
INTRAVILAN", loc. Jucu de Sus, comuna Jucu, jud. Cluj

41/26.06.2006

 17.400 mp

Beneficiar:OPREA VASILE
Întocmit de: S.C. LEXEL S.R.L. 
Denumire  proiect: PUZ – "EXTINDERE INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINȚE 
INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE", loc. Jucu de Sus , comuna Jucu, jud. Cluj

 49/30.01.2008

14.000 mp

Beneficiar: S.C. CAMPO VERDE ENERGY S.R.L. Și S.C. CAMPO VERDE SOLAR 
S.R.L.
Întocmit de: S.C. „ARHIDOM” S.R.L.
Denumire proiect: PUZ – "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA 
RED", loc. Jucu de Sus , comuna Jucu, jud. Cluj 

29/13.06.2013

53.341 mp

Beneficiar: S.C. LIGHT POWER THREE S.R.L. Și S.C. REGEN PRIM S.R.L.
Întocmit de: Birou Arhitectura CIOROBATCA
Denumire proiect: PUZ – "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNOR CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE CU RACORDARE LA
RED", loc. Jucu de Sus , comuna Jucu, jud. Cluj 

37/28.06.2013

295.387 mp

În situația existentă, conform PUG 2003 + PUZ-urile aprobate ulterior, intravilanul localității Jucu de
Sus s-a extins la o suprafață de 308,07 ha.  Bilanțul teritorial se prezintă în felul următor: 
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a).  Zona centrală şi alte zone cu funcţiuni de interes public cuprinde parcele şi
construcţii ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii publice. Ele formează o arie compactă şi  dispun
de un spaţiu urban cu potenţial reprezentativ. În acest sens ar trebui rezolvate circulaţiile din zonă (trasee
auto, pietonale şi velo), amenajate locuri de parcare şi spaţii verzi. Funcţiunile de interes public sunt mixate
cu funcţiuni de locuire, acestea neputând fi clar separate.

Reşedinţa de comună Jucu de Sus dispune de următoarele dotări de interes public:
Dotări administrative
Jucu  de  Sus  reuneşte  dotările  administrative  caracteristice  comunelor,  mai  exact  sediul  Primăriei,  al
Consiliului Local şi al Poliţiei. Toate aceste dotări dispun de construcţii proprii, specifice şi corespunzătoare
ca suprafaţă. 
Sediul Primăriei şi al Consiliului Local este amplasat în zona centrală. Clădirea care le adăposteşte a fost
recent construită.
Sediul Poliţiei se află pe Strada Principală, care se suprapune cu DJ109D, la aproximativ 400m sud faţă de
Primărie.
Dotări de învăţământ  
Învăţământul în localitatea Jucu de Sus este asigurat de o școală ajutătoare şi o şcoală generală cu clasele
I-VIII.   Trebuie menţionat că o parte dintre copii urmează şcoala la Gherla sau Cluj-Napoca.
Dotări culturale
Reşedinţă de comună, satul Jucu de Sus, are o activitate culturală mai intensă decât satele aparținătoare,
datorită evenimentelor găzduite periodic aici.  Tabloul cultural este completat de Casa memorială  George
Barițiu și de Monumentul Eroilor.
Dotări pentru sănătate
Serviciile sanitare sunt asigurate   datorită unui dispensar medical,  iar existența unei circumscripții sanitar-
veterinare asigură și serviciile sanitare pentru animale.
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT cf. PUG 2003

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 188,10 69,93%
Unitati industriale si depozitare 5,10 1,90%
Unitati agro-zootehnice 20,00 7,43%
Institutii si servicii de interes public 7,00 2,60%
Cai de comunicatie si transport, din care: 23,50 8,74%

23,50 8,74%
- -

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 8,60 3,20%
Constructii tehnico-edilitare - -
Gospodarie comunala-cimitire 5,90 2,19%
Destinatie speciala 9,80 -
Ape 1,00 0,37%
TOTAL 269,00 100,00%

BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILAN – inclusiv PUZ-uri

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 188,10 61,06%
Unitati industriale si depozitare 41,62 13,51%
Unitati agro-zootehnice 20,00 6,49%
Institutii si servicii de interes public 7,00 2,27%
Cai de comunicatie si transport, din care: 21,71 7,05%

21,71 7,05%
- -

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 9,98 3,24%
Constructii tehnico-edilitare 1,67 -
Gospodarie comunala-cimitire 4,35 1,41%
Destinatie speciala 9,80 -
Ape 3,84 1,25%
TOTAL 308,07 100,00%

Terenuri propuse a fi introduse în intravilan (HA) 165,47

 ▪ rutier
 ▪ feroviar 

 ▪ rutier
 ▪ feroviar 
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Culte
Localitatea adăposteşte 3 lăcașuri de cult, aparţinând confesiunii ortodoxe . 
Dotări comerciale şi de prestări servicii
Unităţile comerciale localizate în zona centrală şi de-a lungul străzii principale asigură necesarul populaţiei
satului Jucu.
    

b).  Zona  de  locuinţe  şi  funcţiuni  complementare este  cea  mai  extinsă  zonă
funcţională. Zona destinată locuirii este constituită aproape integral din locuinţe individuale, în mare parte P
sau P + 1 , amplasate în cadrul unor parcele de formă aproximativ dreptunghiulară, situate cu latura îngustă
spre stradă. Locuinţele sunt aşezate de regulă în frontul străzii, de-a lungul străzilor principale, pe limita de
proprietate, în timp ce de-a lungul străzilor secundare sunt uşor retrase faţă de aliniament.

Funcţiunile complementare ale zonei de locuit, altele decât cele care fac parte din zona instituţiilor
publice, sunt reprezentate de mici dotări comerciale, diferite anexe gospodăreşti, adăposturi pentru animale
şi  construcţii  pentru  depozitarea  şi  prelucrarea produselor  agricole  în  cadrul  gospodăriei.  Anexele  sunt
amplasate în general în spatele construcţiei de locuit, în continuarea casei sau paralel cu strada, delimitând
astfel partea construită a parcelei (curtea) de terenul agricol al acesteia.

c).   Zona activităţi de producţie
În decursul ultimului deceniu activităţile de producţie agricolă au fost într-o cădere liberă.

• zona unităţilor de producţie industrială
În localitate îşi desfăşoară activitatea  o serie de unităţi de producţie industrială de  mici dimensiuni.

• zona unităţilor de producţie agricolă şi agro-zootehnică
În trecut agricultura şi  creşterea animalelor erau componente importante ale economiei  localităţii

Jucu de Sus, dar în ultimii ani au suferit o scădere dramatică.

d).  Zona spaţiilor verzi (parcuri, recreere, sport)
Parcul de la Castelul Kemeny, deși frumos odinioară, este momentan într-o stare degradată și are

nevoie de lucrări de întreținere și de investiții . Din vechiul parc au mai rămas doar câțiva arbori bătrâni și un
bloc de piatră înalt de cca. 1,5 metri, sculptat cu motive animale. 

În partea central-nordică a satului Jucu de Sus mai există un spațiu verde, în fața uneia dintre cele
două biserici ortodoxe. Acesta este amenajat cu locuri de joacă pentru copii.

Există de asemenea terenuri de sport aparținând școlii și terenuri private situate în sudul localității.

e).   Zona gospodărie comunală, cimitire
   Această zonă cuprinde cimitirele localităţii,în număr de 2. Ele sunt amplasate spre periferia trupului
principal T1. Cimitirele afectează o serie de locuinţe amplasate la mai puţin de 50m faţă de limita cimitirului,
generând disfuncţionalităţi. Toate cimitirele, organizate pe culte, au rezerve de teren pentru înhumări.

f).   Zona căi de comunicaţie rutieră reprezintă reţeaua stradală a localităţii Jucu de Sus.
Aşezarea  este  traversată  pe  direcţia  nord-sud  de  drumul  comunal  DC41  care  se  identifică  cu  Strada
Principală a localităţii,  iar pe direcţia sud-vest este traversat median de drumul judeţean DJ109D. Acesta
este în întregime asfaltat, cu o platformă carosabilă de 6,00 m lăţime, pe când drumul comunal DC41 are o
suprafață carosabilă de aproximativ 5,00m. Nu sunt amenajate trotuare. Îmbrăcămintea asfaltică necesită
lucrări de modernizare şi întreținere.
Mare parte dintre profilele stradale nu respectă normativele în vigoare, iar un mare dezavantaj este lipsa
trotuarelor.  
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2.7.2. Intravilanul existent al localităţii   Vișea  .   Zone funcţionale
Localitatea Vișea se află în zona de est a UAT Jucu, pe drumul județean DJ109D. Situat la 8,1 km de

reședința de comună, are o dezvoltare de tip tentacular,  răsfirat .
Intravilanul existent al satului Vișea a fost stabilit prin PUG 2003 şi are o suprafaţă de 91 ha, măsurat

prin  planimetrare.  În  momentul  de  faţă  intravilanul  satului  Vișea  este  alcătuit  dintr-un  singur   trup  de
intravilan. Suprafața reglementată de prezentul PUG s-a extins la 102,26 ha.

Localitatea Vișea are următorul bilanţ teritorial:

a).  Zona centrală şi alte zone cu funcţiuni de interes public cuprinde parcele şi
construcţii ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii publice.  Foarte puţine ca număr şi restânse ca
dimensiuni, sunt dispersate în zona centrală a localităţii. Ele nu formează o arie compactă şi nu dispun de un
spaţiu urban reprezentativ, ci sunt risipite printre locuinţe. 

Localitatea Vișea dispune de următoarele dotări de interes public:
Dotări de învăţământ  
Învăţământul în localitatea Vișea este asigurat de o şcoală generală, cu clasele I-VIII.  Trebuie menţionat că
o parte dintre copii urmează şcoala la Gherla sau Cluj-Napoca.
Culte
În localitate se găsesc mai multe lăcaşuri de cult, de confesiune ortodoxă, reformată, adventistă. 
Dotări comerciale şi de prestări servicii
Unitățile comerciale localizate în zona centrală şi de-a lungul străzii principale, asigură necesarul populaţiei
satului Vișea. 

b).  Zona  de  locuinţe  şi  funcţiuni  complementare este  cea  mai  extinsă  zonă
funcţională.  Aceasta  este  constituită  integral  din  locuinţe  individuale,  în  mare  parte  construcţii  parter,
amplasate în cadrul unor parcele de formă aproximativ dreptunghiulară, situate cu latura îngustă spre stradă.
Locuinţele sunt amplasate de regulă în frontul străzii, uşor retrase faţă de aliniament.

Funcţiunile complementare ale zonei de locuit, altele decât cele care fac parte din zona instituţiilor
publice, sunt reprezentate de unele mici dotări comerciale, diferite anexe gospodăreşti, adăposturi pentru
animale şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole în cadrul gospodăriei. Anexele
sunt  amplasate în  general  în  spatele  construcţiei  de locuit,  în  continuarea casei  sau paralel  cu strada,
delimitând astfel partea construită a parcelei (curtea) de terenul agricol al acesteia.

c).  Zona activităţi de producţie
• zona unităţilor de producţie industrială

În localitate îşi desfăşoară activitatea  o serie de unităţi de producţie industrială de  mici dimensiuni.
• zona unităţilor de producţie agricolă şi agro-zootehnică

În trecut agricultura şi  mai ales creşterea animalelor erau componente importante ale economiei
localităţii Vișea dar în ultimii ani au suferit o scădere .

d).  Zona spaţiilor verzi (parcuri, recreere, sport)
În localitate există  un loc de joacă pentru copii, amplasate în partea centrala a Vișei, iar în sudul
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 68,30 75,05%
Unitati industriale si depozitare 3,70 4,07%
Unitati agro-zootehnice 0,00 0,00%
Institutii si servicii de interes public 1,30 1,43%
Cai de comunicatie si transport, din care: 7,00 7,69%

7,00 7,69%
- -

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 6,80 7,47%
Constructii tehnico-edilitare - -
Gospodarie comunala-cimitire 2,70 2,97%
Destinatie speciala 0,00 -
Ape 1,20 1,32%
TOTAL 91,00 100,00%

 ▪ rutier
 ▪ feroviar
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localității există un teren de sport.

e).  Zona gospodărie comunală, cimitire
     Pe teritoriul localităţii Vișea există un  două cimitire. Acestea sunt amplasate periferic, dar ușor
accesibile din zona centrală.

f).  Zona căi de comunicaţie rutieră reprezintă reţeaua stradală a localităţii Vișea. Strada
principală  se suprapune cu DJ109D.  Străzile  şi  ulițele  au trasee sinuoase,  în  bucle,  prezentând uneori
fundături, dovadă a dezvoltării spontane a aşezării. Satul este dezvoltat de-a lungul căilor de circulație care
ies din localitate, dar are și ulițe înfundate.
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2.7.3. Intravilanul existent al localităţii   Gădălin  .   Zone funcţionale
Localitatea Gădălin se află în zona de sud-est a UAT Jucu, pe drumul județean DJ161. Vatra satului

s-a dezvoltat în zona de intersecție dintre drumul județean şi ulița satului, care vine perpendicular pe DJ161.
Intravilanul existent al satului Gădălin a fost stabilit  prin PUG 2003 şi are o suprafaţă de 192 ha,

măsurat prin planimetrare.  În momentul de faţă intravilanul satului  Gădălin este alcătuit din 4 trupuri de
intravilan, din care T1(trupul principal) este de mari dimensiuni, iar celelalte trei corpuri sunt mijlocii și mici iar
suprafața reglementată de actualul PUG este de 198,20 ha.

Localitatea Gădălin are următorul bilanţ teritorial:

a).  Zona centrală şi alte zone cu funcţiuni de interes public cuprinde parcele şi
construcţii ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii publice.  Foarte puţine ca număr şi restânse ca
dimensiuni, sunt dispersate în zona centrală a localităţii. Ele nu formează o arie compactă şi nu dispun de un
spaţiu urban reprezentativ, ci sunt risipite printre locuinţe. 

Localitatea Gădălin dispune de următoarele dotări de interes public:
Dotări de învăţământ  
Învăţământul în localitatea Gădălin este asigurat de o şcoală generală, cu clasele I-VIII.  Trebuie menţionat
că o parte dintre copii urmează şcoala la Gherla sau Cluj-Napoca.
Dotări culturale
În localitate există un cămin cultural, care poate adăposti eventuale evenimente culturale, dar acestea sunt
foarte rare. Clădirea căminului cultural este într-o stare relativ bună. Mai exista de asemenea  și un centru de
informare turistică.
Dotări pentru sănătate
Serviciile sanitare sunt asigurate de un dispensar.
Culte
În localitate se găseşte un singur lăcaş de cult, de rit ortodox. Acesta este amplasat în zona centrală  a
trupului principal T1.
Dotări comerciale şi de prestări servicii
Unitățile comerciale localizate în zona centrală şi de-a lungul străzii principale, asigură necesarul populaţiei
satului Gădălin. De asemenea, satul Gădălin dispune de o moară.

b).   Zona  de  locuinţe  şi  funcţiuni  complementare  este  cea  mai  extinsă  zonă
funcţională.  Aceasta  este  constituită  integral  din  locuinţe  individuale,  în  mare  parte  construcţii  parter,
amplasate în cadrul unor parcele de formă aproximativ dreptunghiulară, situate cu latura îngustă spre stradă.
Locuinţele sunt amplasate de regulă în frontul străzii, uşor retrase faţă de aliniament.

Funcţiunile complementare ale zonei de locuit, altele decât cele care fac parte din zona instituţiilor
publice, sunt reprezentate de unele mici dotări comerciale, diferite anexe gospodăreşti, adăposturi pentru
animale şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole în cadrul gospodăriei. Anexele
sunt  amplasate în  general  în  spatele  construcţiei  de locuit,  în  continuarea casei  sau paralel  cu strada,
delimitând astfel partea construită a parcelei (curtea) de terenul agricol al acesteia.
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 155,10 80,78%
Unitati industriale si depozitare 2,20 1,15%
Unitati agro-zootehnice 2,00 1,04%
Institutii si servicii de interes public 1,90 0,99%
Cai de comunicatie si transport, din care: 13,00 6,77%

13,00 6,77%
- -

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 12,00 6,25%
Constructii tehnico-edilitare - -
Gospodarie comunala-cimitire 2,80 1,46%
Destinatie speciala 1,50 -
Ape 1,50 0,78%
TOTAL 192,00 100,00%

 ▪ rutier
 ▪ feroviar
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c).   Zona activităţi de producţie
• zona unităţilor de producţie industrială

În localitate îşi desfăşoară activitatea  o serie de unităţi de producţie industrială de  mici dimensiuni.
• zona unităţilor de producţie agricolă şi agro-zootehnică

În trecut agricultura şi  mai ales creşterea animalelor erau componente importante ale economiei
localităţii Gădălin, dar în ultimii ani au suferit o scădere .

d).  Zona spaţiilor verzi (parcuri, recreere, sport)
În localitate există  două locuri de joacă pentru copii, amplasate în partea centrala a Gădălinului, iar

în sudul localității există un teren de sport.

e).   Zona gospodărie comunală, cimitire
     Pe teritoriul localităţii Gădălin există un  singur  cimitir. Acesta este  amplasat în imediata vecinătate
a bisericii. 

 Zona căi de comunicaţie rutieră reprezintă reţeaua stradală a localităţii Gădălin. Strada
principală  se  suprapune  cu  Dj161.  Străzile  şi  ulițele  au  trasee  sinuoase,  în  bucle,  prezentând  uneori
fundături, dovadă a dezvoltării spontane a aşezării. Ulița satului – DE4133/1 - se intersectează cu drumul
județean în apropierea vetrei satului, care este dezvoltat preponderent  de-a lungul axelor de circulație mai
sus amintite.
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2.7.4. Intravilanul existent al localităţii   Jucu de Mijloc  .  Zone 
funcţionale

Localitatea Jucu de Mijloc s-a dezvoltat sub forma unei aşezări compacte  cu o vatră și cu o tramă
stradală slab constituită.   Ochiurile rețelei  stradale  au suprafețe mici,  de 0,3-1 ha,  iar  construcțiile  sunt
dispuse neregulat fața de aliniament.

Se observă tendința de apropiere de drumul național DN1C. Locuințele se îndepărtează de vatra
satului, situată  în apropierea Someșului Mic , noua amplasare fiind de-a lungul drumului comunal DC40,
care face legătura între vatra satului şi drumul național.

În momentul de faţă intravilanul satului Jucu de Mijloc este alcătuit din 3 trupuri de intravilan:două de
mari dimensiuni, și al treilea foarte mic. În momentul de faţă intravilanul satului Jucu de Mijloc este alcătuit
din 3 trupuri de intravilan.  Intravilanul stabilit prin PUG-ul aprobat în anul 2003 pentru localitatea Jucu de
Mijloc are o suprafaţă de 196ha, calculată prin planimetrare.

Din 2003, când a fost avizat ultimul PUG s-au întocmit Planuri Urbanistice Zonale. Acestea sunt: 

Date proiect:
Aprobat prin Aviz nr.:

Suprafaţã:

Beneficiar:Andresan Rasu
Întocmit de:  S.C. ARHIDOM S.R.L. 
Denumire proiect: PUZ-"INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN", loc. Jucu de Mijloc
F.N., comuna Jucu, jud. Cluj

40/30.05.2007

 27.700 mp

Beneficiar: TURDEANU ȘTEF FLAVIU ANDREI, TURDEANU ȘTEF FLAVIA
Întocmit de: S.C. PRO ATRIUM S.R.L. 
Denumire  proiect: PUZ – "ANSAMBLU DE LOCUINȚE D+P+6E, RACORDURI 
UTILITĂȚI", loc. Jucu de Mijloc , comuna Jucu, jud. Cluj

18/06.02.208

10,868 ha

Beneficiar: S.C. DIC CONSTRUCT S.R.L.
Întocmit de: S.C. „PRO ATRIUM” S.R.L.
Denumire proiect: PUZ – "ANSAMBLUL REZIDENȚIAL MILLENIUM ", loc. Jucu de 
Mijloc , comuna Jucu, jud. Cluj 

 57/13.....2008

42.000 mp

În situația existentă, conform PUG 2003 + PUZ-urile aprobate ulterior, intravilanul localității Jucu de Mijloc s-
a extins la o suprafață de 202,04 ha.  Bilanțul teritorial se prezintă în felul următor:

a).  Zona centrală şi alte zone cu funcţiuni de interes public cuprinde parcele şi
construcţii ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii publice. Dispersate în zona centrală a localităţii,
nu formează o arie compactă şi nu dispun de un spaţiu urban reprezentativ, ci sunt risipite printre locuinţe. 
Localitatea Jucu de Mijloc dispune de următoarele dotări de interes public:
Dotări de învăţământ  
Învăţământul în localitatea Jucu de Mijloc este asigurat de o grădiniţă şi o şcoală generală, clasele I-VIII.
Trebuie menţionat că o parte dintre copii urmează şcoala la Gherla sau Cluj-Napoca.
Culte
În localitate se găsesc mai multe  lăcașuri de cult, de confesiune greco-catolică , ortodoxă sau penticostală.
Dotări comerciale şi de prestări servicii
Unitățile comerciale localizate în zona centrală şi de-a lungul străzii principale, asigură necesarul populaţiei
satului Jucu de Mijloc.
Turism
Turismul este încurajat de prezența Motelului KM 17.

b).  Zona  de  locuinţe  şi  funcţiuni  complementare este  cea  mai  extinsă  zonă
funcţională. Aceasta este constituită aproape integral din locuinţe individuale, în mare parte construcţii parter,
amplasate în cadrul unor parcele de formă aproximativ dreptunghiulară, situate cu latura îngustă spre stradă.
Locuinţele sunt amplasate de regulă în frontul străzii, uşor retrase faţă de aliniament.

Funcţiunile complementare ale zonei de locuit, altele decât cele care fac parte din zona instituţiilor
publice, sunt reprezentate de unele mici dotări comerciale, diferite anexe gospodăreşti, adăposturi pentru
animale şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole în cadrul gospodăriei. Anexele
sunt  amplasate în  general  în  spatele  construcţiei  de locuit,  în  continuarea casei  sau paralel  cu strada,
delimitând astfel partea construită a parcelei (curtea) de terenul agricol al acesteia.
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c).  Zona activităţi de producţie
• zona unităţilor de producţie industrială

Există unităţi mici  de producţie industrială. 
De menționat este S.C. Midarom Abrasives S.R.L., o companie romanesca specializata în producţia

de corpuri abrazive cu liant elastic, destinate atât rectificării de mare precizie pe maşini de rectificat fără
centre, cat şi şlefuirii, lustruirii, finisării sau superfinisării diverselor piese din metal, lemn, sticla, etc. 

• zona unităţilor de producţie agricolă şi agro-zootehnică
Pe teritoriul localităţii Jucu de Mijloc există unități de producţie agricolă mici. 

d).  Zona spaţiilor verzi (parcuri, recreere, sport).
În partea  nord-vestică a localității Jucu de Mijloc, se remarcă prezența unui lac, iar în partea de sud

a localității este localizat Stadionul Unirea Jucu .
Nu există parcuri amenajate pentru petrecerea timpului liber. Aceasta este o disfuncționalitate majoră pe
care prezentul PUG va încearcă să o remedieze prin prevederea de spații verzi.

e).   Zona gospodărie comunală, cimitire
   Pe teritoriul  localităţii  Jucu  de  Mijloc  există  două cimitire,  separate  pe  confesiuni.  Acestea  sunt
amplasate în zonele marginale ale localității, în zona de sud-vest, respectiv, nord-estică.
Datorită distanţei reduse dintre cimitir şi locuinţe adesea apar disfuncţionalităţi.

Zona căi de comunicaţie rutieră reprezintă reţeaua stradală a localităţii Jucu de Mijloc. Vatra satului
este traversată de drumul comunal DC 40, care face legătura cu drumul național DN1C și cu Jucu de Sus.
Așadar, satul este ușor accesibil din două direcții. Trama stradala este răsfirată, locuințele fiind dispuse de-a
lungul căilor de acces în localitate.
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 145,80 74,39%
Unitati industriale si depozitare 22,70 11,58%
Unitati agro-zootehnice 3,00 1,53%
Institutii si servicii de interes public 1,60 0,82%
Cai de comunicatie si transport, din care: 11,00 5,61%

11,00 5,61%
- -

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 5,80 2,96%
Constructii tehnico-edilitare - -
Gospodarie comunala-cimitire 3,50 1,79%
Destinatie speciala - -
Ape 2,60 1,33%
TOTAL 196,00 100,00%

BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILAN – inclusiv PUZ-uri

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 150,84 74,66%
Unitati industriale si depozitare 22,70 11,24%
Unitati agro-zootehnice 3,00 1,48%
Institutii si servicii de interes public 1,60 0,79%
Cai de comunicatie si transport, din care: 12,00 5,94%

12,00 5,94%
- -

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 5,80 2,87%
Constructii tehnico-edilitare - -
Gospodarie comunala-cimitire 3,50 1,73%
Destinatie speciala - -
Ape 2,60 1,29%
TOTAL 202,04 100,00%

 ▪ rutier
 ▪ feroviar

 ▪ rutier
 ▪ feroviar 
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2.7.5. Intravilanul existent al localităţii   Jucu Herghelie   Zone 
funcţionale

Satul Jucu Herghelie s-a dezvoltat în lungul drumului naţional DN1C, la o distanţă de aproximativ 3
km faţă de reşedinţa de comună, beneficiind de un acces facil datorită amplasării sale. Odată cu creşterea
importanţei  drumului  ce face legătura dintre  Cluj-Napoca şi  Gherla  (DN1C),  localitatea a  început  să se
extindă de-a lungul drumului. Această zonă poate fi asimilată tipologiei satului liniar, cu o singură stradă,
mobilată pe ambele părţi.

În  momentul  de  faţă  intravilanul  satului  Jucu  Herghelie  este  alcătuit  din  3  trupuri  de  intravilan.
Intravilanul reglementat prin PUG-ul aprobat în anul 2003 pentru localitatea Jucu Herghelie are o suprafaţă
de  95 ha, dar suprafața totală este de 488,11 ha.

Din 2003, când a fost avizat ultimul PUG s-au întocmit Planuri Urbanistice Zonale. Acestea sunt: 

Date proiect:
Aprobat prin Aviz nr.:

Suprafaţã:

Beneficiar: S.C. TETAROM S.A.
Întocmit de: CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ 
Denumire proiect: PUZ – "MODIFICARE PUZ TETAROM III - JUCU" , comuna Jucu, 
jud. Cluj 

 120/11.12.2008

540 ha

Beneficiar: S.C. TETAROM S.A.
Întocmit de: S.C. ARHIMAR- BIROU DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM 
Denumire proiect: PUZ – MODIFICARE PARȚIALĂ "PUZ  PARC INDUSTRIAL 
TETAROM III - JUCU" , loc. Jucu Herghelie, comuna Jucu, jud. Cluj 

 41/05.08.2013

1.595.647 mp

În situația existentă,  conform PUG 2003 + PUZ-urile aprobate ulterior,  intravilanul localității  Jucu
Herghelie s-a extins la o suprafață de 508,5 ha.  Bilanțul teritorial se prezintă în felul următor:
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a).  Zona centrală şi alte zone cu funcţiuni de interes public cuprinde parcele şi
construcţii ce adăpostesc funcţiuni administrative şi servicii publice. 
Majoritatea acestora sunt concentrate în zona centrală a localităţii, în vecinătatea drumului naţional DN1C.
Ele  sunt  dispuse  de-a  lungul  drumului  naţional  DN1C și  nu   dispun  de  un  spaţiu  urban  cu  potenţial
reprezentativ.  Funcţiunile de interes public sunt mixate cu funcţiuni de locuire, acestea ne putând fi clar
separate.

Localitatea Jucu Herghelie dispune de următoarele dotări de interes public:
Dotări de învăţământ  
Învăţământul în localitatea Jucu Herghelie este asigurat de o grădiniţă şi o şcoală generală, clasele I-VIII.
Trebuie menţionat că o parte dintre copii urmează şcoala la Gherla sau Cluj-Napoca.
Atât grădiniţa cât şi şcoala sunt amplasate în zona central-nordică a localităţii.
Culte
Localitatea adăposteşte un lăcaş de cult,  aparţinând cultului  ortodox ,  și  anume Parohia Ortodoxă Jucu
Gară.
Dotări comerciale şi de prestări servicii
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 19,00 20,00%
Unitati industriale si depozitare 3,00 3,16%
Unitati agro-zootehnice 47,20 49,68%
Institutii si servicii de interes public 1,40 1,47%
Cai de comunicatie si transport, din care: 6,50 6,84%

4,00 4,21%
2,50 -

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 13,80 14,53%
Constructii tehnico-edilitare - -
Gospodarie comunala-cimitire 0,50 0,53%
Destinatie speciala 3,40 -
Ape 0,20 0,21%
TOTAL 95,00 100,00%

BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILAN  – inclusiv PUZ-uri
Situatia existenta

Zona functionala
Suprafata 

HA %
Locuinte si functiuni complementare 21,77 4,46%

21,77 -
- -
- -

Zona mixta – locuire si servicii - -
Activități economice cu caracter terțiar - -
Zona mixtă–locuire și activități economice cu caracter terțiar - -
Unitati industriale si depozitare 280,28 57,42%

170,35 -
109,93 -

Zona EXPO 36,44 -
Unitati agro-zootehnice 30,98 6,35%
Institutii si servicii de interes public 1,60 0,33%
Cai de comunicatie si transport, din care: 27,14 5,56%

24,64 5,05%
2,50 0,51%

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 82,15 16,83%
- -
- -

82,15 -
Constructii tehnico-edilitare 3,29 -
Gospodărie comunală-cimitire 0,22 0,05%
Destinatie speciala 4,04 -
Ape 0,20 0,04%
TOTAL 488,11 100,00%

 ▪ rutier
 ▪ feroviar

 ▪ Locuire rurala
 ▪ Locuire colectiva
 ▪ Locuire semicolectiva

 ▪ Parc industrial
 ▪ Productie industriala cu caracter nepoluant

 ▪ rutier
 ▪ feroviar

 ▪ Zone verzi cu acces public nelimitat
 ▪ Zone verzi de protectie
 ▪ Zona de agrement public/privat
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Unitățile comerciale localizate în zona centrală şi de-a lungul străzii principale, asigură necesarul populaţiei
satului Jucu Herghelie.

b).   Zona  de  locuinţe  şi  funcţiuni  complementare  este  cea  mai  extinsă  zonă
funcţională. Zona destinată locuirii este constituită aproape integral din locuinţe individuale, în mare parte
construcţii parter sau P + 1, amplasate în cadrul unor parcele de formă aproximativ dreptunghiulară, situate
cu latura îngustă spre stradă. Locuinţele sunt amplasate de regulă în frontul străzii, uşor retrase faţă de
aliniament.

Funcţiunile complementare ale zonei de locuit, altele decât cele care fac parte din zona instituţiilor
publice, sunt reprezentate de unele mici dotări comerciale, diferite anexe gospodăreşti, adăposturi pentru
animale şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea produselor agricole în cadrul gospodăriei. Anexele
sunt  amplasate în  general  în  spatele  construcţiei  de locuit,  în  continuarea casei  sau paralel  cu strada,
delimitând astfel partea construită a parcelei (curtea) de terenul agricol al acesteia.

c).  Zona activităţi de producţie
În decursul ultimului deceniu activităţile de producţie industrială au cunoscut o creștere semnificativă.
O zonă cu caracter industrial s-a conturat în partea central-nordică a satului,   datorită construirii

parcului  Tetarom III. Activităţile de producţie agricolă au cunoscut, pe de altă parte o perioadă de declin.
• zona unităţilor de producţie industrială

În continuare vom prezenta principalele unităţi de producţie industrială de pe teritoriul localităţii Jucu
Herghelie:

  BOSCH  CLUJ PLANT
− Bosch produce componente electronice pentru automobile, iar componentele finite produse

aici  sunt  folosite  la  multe  tipuri  de  sisteme,  de  la  ABS  până  la  parcarea  automată.
Componentele ajung la producători auto cunoscuţi din vestul Europei, dar şi în Iran şi Rusia.

− Bosch a deschis în primăvara lui 2014 fabrica de la Jucu aflată în parcul industrial Tetarom şi
este unul dintre cei mai importanţi investitori de aici, alături de italienii de la De’Longhi care
au preluat fosta hală Nokia. Bosch are la Cluj peste 1.500 de angajaţi şi o producţie lunară
de peste un milion de produse finite.

 S.C. DELONGHI ROMANIA S.R.L.
−  De’Longhi produce espressoare pentru cafea, iar la finalul lui 2016 compania avea 1.231 de

angajaţi, conform informaţiilor din Revisal, softul Inspecției Muncii.
− În comparaţie, la începutul anului trecut producătorul avea 996 de oameni . De’Longhi a

început în martie 2013 să realizeze espressoare de cafea în România în fabrica de la Jucu,
ocupând astfel o parte din golul lăsat de finlandezii de la Nokia.

−
 S.C ECOLOR S.R.L.
− Ecolor funcţionează la Jucu din 2005. Compania-mamă a Ecolor este Gyllensvaans Mabler

din Suedia, o firmă producătoare de mobilă înființată în 1946 și principalul furnizor al IKEA
încă din 1952. 

• zona unităţilor de producţie agricolă şi agro-zootehnică
La fel ca şi în cazul localităţii Jucu de Sus, activităţile de producţie agricolă şi agro-zootehnică au fost

într-un continuu declin în ultimul deceniu. 
Totuși, în comuna Jucu, există una dintre cele mai mari ferme de bovine din județul Cluj și singura

care crește exclusiv rasă pură Holstein.
Ferma a fost pusă pe picioare în urmă cu 10 ani, în 2006, când omul de afaceri Octavian Buzoianu a

încheiat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca un contract de asociere
pentru cultivarea terenurilor care asigură producția pentru creșterea animalelor.

Aici s-au făcut investiţii de peste 5 milioane de euro, iar astăzi, Modern Farm este cea mai eficientă
din întreg județul ca producție de lapte, cu o medie de 27 de litri de lapte pe cap de bovină pe zi.

d).  Zona spaţiilor verzi (parcuri, recreere, sport)
Satul Jucu Herghelie nu beneficiază în prezent de spații verzi, publice, amenajate. Aceasta este o

disfuncționalitate majoră, pe care  actualul PUG va încearcă să o rezolve prin prevederea unor spații cu
destinația de parcuri.

e).  Zona gospodărie comunală, cimitire
     Pe teritoriul localităţii Jucu Herghelie există un un singur cimitir, având zone destinate diferitelor
confesiuni.  Cimitirul este amplasat în zona nordică a satului, pe un deal. 

f).  Zona  cu destinație specială  este localizată la nord față de drumul național
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DN 1C și reprezintă terenuri aflate în administrarea MapN. 
g).  Zona  căi  de  comunicaţie  rutieră reprezintă  reţeaua  stradală  a  localităţii  Jucu

Herghelie. Satul este organizat integral de-a lungul drumului național DN1C, care   este prevăzut cu o bandă
de circulaţie, respectiv o bandă de urgenţă pe fiecare sens de mers, rigole şi trotuare de-o parte şi de alta a
zonei carosabile.

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

2.8.1. Alunecări de teren şi solifluxiuni

În Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, comuna Jucu, judeţul Cluj, elaborat în anul 2012 se
menţionează că alunecările de teren pot să apară ca urmare a ploilor abundente, îndeosebi în perioada de
primăvară şi toamnă, datorită unor fenomene de eroziune sau ca urmare a desfăşurării unor activităţi umane
(lucrări de construcţii, tăieri abuzive ale fondului forestier) şi se pot produce în:

•  Jucu de Sus, în partea de est, afectând un număr redus de locuințe;
• Gădălin, în câteva zone periferice trupului principal de intravilan, afectând un număr foarte mic de

locuințe; 
• Vișea, în partea sud-estică a localității, afectând un număr  redus de locuințe.

2.8.2. Terenuri proaste de fundare, neconsolidate, dificile
Această categorie delimitează terenurile care au nevoie de studii  speciale de fundare din cauza

terenurilor neconsolidate și dificile.
• Jucu de Sus prezintă porțiuni de teren de acest tip pe alocuri, periferic, sau chiar izolate, în nordul

localităţii Jucu de Sus;
• Jucu Herghelie și Jucu de Mijloc au suprafețe mari de terenuri neconsolidate;
• Gădălin prezintă suprafețe izolate, situate periferic trupului principal de intravilan;
• Vișea nu prezintă terenuri neconsolidate.

2.8.3. Eroziuni de maluri
Nu au fost  semnalate  zone afectate  de eroziuni  de maluri   în  Planul  de analiză şi  acoperire  a

riscurilor.

2.8.4. Dislocări de stânci
Nu au fost semnalate zone afectate de dislocări de stânci, mai ales că relieful este de preponderent

de deal şi pe de-a lungul cursurilor râurilor, de luncă.

2.8.5. Văi torenţiale
Nu sunt menţionate zone afectate de văi torenţiale.

2.8.6. Zone inundabile
În Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se menţionează că inundaţii  pe teritoriul comunei Jucu

pot să apară ca urmare a revărsării văilor care traversează satele comunei, a scurgerilor de pe versanţi în
urma unor ploi abundente, topirii rapide a stratului de zăpadă sau blocării cursurilor de apă de alunecări de
teren sau gheţuri.

• Pe teritoriul localităţii Jucu de Sus se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de 1,88
ha; un risc mediu de inundații îl prezintă 9,27 ha din teritoriul localității, iar 17, 10 ha au un risc
scăzut de inundații.

• Pe teritoriul localităţii Jucu Herghelie  se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de
150,63 ha; un risc mediu de inundații îl prezintă 270,30 ha din teritoriul localității, iar 326,53 ha
au un risc scăzut de inundații.

• Pe teritoriul localităţii Jucu de Mijloc se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de 4,18
ha; un risc mediu de inundații îl prezintă 12,26 ha din teritoriul localității, iar 28,25 ha au un risc
scăzut de inundații.

La nivelul întregului UAT Jucu, se pot produce inundaţii cu risc mare pe o suprafață de 264,16 ha; un
risc mediu de inundații îl prezintă 555,22 ha , iar 690,29 ha au un risc scăzut de inundații.

2.8.7. Zone mlăştinoase
În studiile întocmite nu sunt menţionate zone mlăştinoase.
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2.9. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

2.9.1. Gospodărirea apelor
Pentru ameliorarea riscului la inundaţii sunt necesare lucrări de decolmatare a văilor râurilor precum

şi lucrări mai ample de-a lungul Someşului Mic.

2.9.2. Alimentare cu apă
Alimentarea cu apa pentru satele Jucu Herghelie, Jucu de Sus și Jucu de Mijloc este realizată prin

branșamente din conducta de aducțiune CLUJ NAPOCA- DEJ. Aceste sate dispun de rețea de alimentare pe
razele întregilor localități.

În  satele  Vișea şi  Gădălin  alimentarea  cu  apă este  rezolvată  local  prin  puţuri  săpate în  incinta
propietăţilor şi prin captări de coastă. Pentru realizarea rețelei de alimentare cu apă se propune extinderea
acesteia din localitatea Jucu de Sus.

2.9.3. Canalizare
Satele Jucu Herghelie, Jucu de Sus și Jucu de Mijloc dispun de un sistem de canalizare a apelor

uzate menajere.
Satele Vișea şi Gădălin nu dispun de un sistem de canalizare menajeră. În prezent apele uzate

menajere sunt colectate în sistem local, în bazine vidanjabile sau sunt deversate în canalele de curgere a
apelor pluviale. 

Apele uzate menajere colectate în sistem local sunt transportate cu vidanje şi apoi deversate pe
câmp, sau la staţia de epurare a municipiul Cluj Napoca. 

Colectarea apelor pluviale se face prin rigolele (șanțurile) existente de-a lungul drumurilor din zona
studiată, care le transportă şi le deversează în Raul Someșul Mic și pârâurile care traversează localităţile
comunei Jucu. 

2.9.4. Alimentarea cu energie electrică
Zona studiată este traversată de linii electrice aeriene de 20 KV şi 0.40 KV, din care se alimentează

consumatorii comunei. Liniile electrice aeriene LEA de 0.40 KV sunt amplasate predominant pe un traseu
situat în afara intravilanului localităţilor, cu excepţia racordurile la posturile de transformare, şi porţiunile de
traversare a localităţilor, care sunt amplasate în intravilanul localităţilor. 

Localităţile comunei Jucu sunt alimentate cu energie electrică de la sistemul energetic naţional, din
posturi de transformare situate în zone uşor accesibile:

Distribuţia se face prin LEA de 0,4 KV, pe stâlpi din beton armat amplasaţi pe marginea drumurilor
judeţene şi comunale ce străbat comuna. Pe acest traseu este prevazut parţial şi iluminatul public.

2.9.5. Alimentarea cu energie termică
Alimentarea cu energie termică a obiectivelor din zona studiată se face cu gaze naturale, combustibil

solid (lemn, etc.) şi gaz lichid sub presiune, tip GPL, în rezervoare sau butelii de diferite capacităţi.
Pentru  încălzirea  locuinţelor,  în  funcţie  de  combustibilul  folosit  se  folosesc  cazane  de  încălzire

centrala pe gaz sau combustibil solid, la care sunt racordate corpuri de încălzire statice.
Încălzirea locuinţelor se face şi cu sobe de teracotă, fontă şi tablă, folosind combustibil solid. 

2.9.6. Alimentare cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale este asigurată pe raza tuturor satelor comunei Jucu și  se face din

conducta de repartiție de presiune medie CLUJ NAPOCA-GHERLA.  

2.9.7. Gospodărie comunală
Deşeurile  menajere  sunt  colectate  o  dată  pe  săptămână  de către  o  firmă specializată  şi  sunt

transportate la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Cluj, unde sunt procesate.

2.9.8. Te  lecomuni  caţii
Reţeaua de telefonie mobilă în prezent asigură acoperire parțială a zonei studiate. 
Liniile de telecomunicaţii sunt aeriene, amplasate pe stâlpi din lemn și pe stâlpii de distribuție LEA

0,40 KV. 
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Recepția radio-tv se face prin antene și cablu tv.

2.9.9. Disfucţionalităţi
Apa

• Lipsa rețelelor de alimentare cu apă pentru satele Vișea și Gădălin;
• Apa din sursele locale nu este tratată și controlată periodic din punct de vedere biologic

Canalizare menajeră
• Lipsa rețelelor de canalizare menajeră:  Vișea și Gădălin în totalitate
• Poluarea stratului apei freatice şi a apelor de suprafaţă
• Poluarea mediului înconjurător

Energie electrică
• Lipsa parțială a iluminatului public

Telecomunicații
• Nu toate gospodăriile dispun de linie telefonică
• Lipsa rețelelor de internet și CATV
• Acoperirea cu semnal GSM 

Alimentarea cu energie termică
• Poluarea atmosferei cu fum şi a mediului ambiant cu deşeuri rezultate.
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2.10. PROBLEME DE MEDIU

O problemă majoră a mediului la momentul actual o constituie poluarea. 
O sursă de poluare o constituie drumul naţional DN1C, intens circulat, datorită emisiilor ridicate de

dioxid de carbon şi hidrocarburi nearse. Poluarea chimică este însoţită şi de poluarea fonică. 
Majoritatea poluanților sunt apoi "spălați" de către ploaie, zăpadă sau ceață.  Această ploaie acidă

ajunge în sol şi în sursele de apă, poluându-le, putând să  afecteze și sănătatea umană. Lipsa reţelelor de
canalizare constituie o altă sursă de poluare, atât a solului cât şi a apelor şi implicit a pânzei de apă freatică.
Metodele  iraționale  de administrare  a solului  au degradat  serios calitatea lui,  au cauzat  poluarea și  au
accelerat eroziunea. Tratarea solului cu îngrășăminte chimice, pesticide și fungicide omoară organisme utile
cum  ar  fi  unele  bacterii,  fungi  și  alte  microorganisme.  Acest  proces  omoară  fără  discriminare  chiar  și
organismele benefice și lasă solul steril și dependent de îngrășăminte pentru a suporta creșterea plantelor.
În  consecință,  se  folosesc tot  mai  multe  îngrășăminte,  ceea ce  duce la  poluarea  râurilor  și  lacurilor  în
perioadele cu inundații. 
Analiza istorică pe ultimii zece ani (2009-2018) a pus în evidență frecvente depășiri cu caracter local, în
special la nitrați, fosfați și sulfați în toate corpurile de apă subterană monitorizate de A.B.A. Someș-Tisa.
Astfel, în anul 2009, depășiri cu caracter local la nitrați au avut loc la punctele de monitorizare hidrogeologică
de la Gherla, Borșa, Bonțida, Câmpenești, Apahida, la indicatorul sulfați la Jucu.5

Comuna Jucu a fost identificată ca zonă vulnerabilă la poluarea cu nitraţi din surse agricole.6

Principalele unități poluatoare de pe raza comunei sunt: 
 SC MAC FARMACONS SRL – producător compuși chimici organici
 SC ONCOS IMPEX SRL – crescătorie intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacitate

de peste 40 000 de  locuri pentru păsării de curte
 fermă de bovine pentru 400 de capete

După aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007 au fost instituite zonele protejate SCI
Natura 2000. Suprafaţa totală a propunerilor de situri Natura 2000 reprezinta 17,84% din suprafaţa ţării. O
buna parte din aceste situri se suprapun peste ariile naturale protejate de interes naţional (parcuri naționale,
parcuri naturale și rezervații). 

În comuna Jucu sunt două zone cuprinse în Natura 2000, în situl ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic –
Puini – Bonţida și respectiv ROSCI0295 Dealurile Clujului Est.

5 cf.1.Studiu de fundamentare privind cadrul natural, zonele naturale protejate și mediul aferent PATJ, pag. 172
6 cf.1.Studiu de fundamentare privind cadrul natural, zonele naturale protejate și mediul aferent PATJ, pag. 190
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ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida
Situl Natura 2000 ROSCI0099 Lacul Știucilor-Sic-Puini-Bonțida este foarte heterogen din punct de vedere al
peisajului, cuprinzând ecosisteme de zone umede, respectiv lacuri naturale și iazuri, dar și pajiști cu tufărișuri
și păduri. A fost desemnat în anul 2007 (O.M 1964/2007 modificat și completat prin O.M. 2387/2011) cu
scopul conservării a 9 tipuri de habitate naturale listate în Anexa I a Directivei Habitate, 5 dintre acestea fiind
habitate prioritare pentru conservare. Studiile efectuate de custozii acestui sit au relevat prezența a încă
două tipuri de habitate Natura 2000: 6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat
calcaros  Festuco  Brometalia  și  62C0*  Stepe  ponto-sarmatice,  precum și  două  habitate  naționale,  fără
corespondent  Natura  2000:  R3122  Tufãrişuri  ponto-panonice  de  porumbar  Prunus  spinosa  şi  pãducel
Crataegus monogyna și R5309 Comunități danubiene cu Phragmites australis  și  Schoenoplectus lacustris,
plus câteva habitate rezultate în urma activităților antropice. De asemenea acest sit a fost desemnat pentru
conservarea  efectivelor  populaționale  a  doua  specii  de  broaște,  izvorașul  cu  burtă  galbenă  (Bombina
variegata) şi cel cu burtă roşie (B. bombina), a două specii de gândaci, cunoscuta rădașcă (Lucanus cervus)
şi cărăbușul cu corn (Bolbelasmus unicornis) și a trei specii de plante. Acestea sunt capul șarpelui Echium
russicum, hodoleanul tătăresc Crambe tataria şi gălbinarea Serratula lycopifolia. Per total în acest sit trăiesc
peste 670 specii de plante, printre care subspecia endemică Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus, apoi
Centaurea ruthenica, care are numai două populații în întreaga Uniunea Europeană, Bulbocodium versicolor,
Serratula  wolffii  și  Iris  pontica,  toate  fiind  amenințate  cu  dispariția  atât  în  România  cât  și  în  Uniunea
Europeană.  Ecosistemele  forestiere  sunt  fragmentate,  distribuite  insular  şi  cu  conectivitate  scăzută.
Principalele specii de arbori care edifică aceste păduri sunt: carpenul (Carpinus betulus) şi gorunul (Quercus
petraea).
Situl are o suprafață de 3.798 ha și este alcătuit din 10 suprafețe - poligoane distincte, caracterizate prin
limite sinuoase, de multe ori fără repere fizice în teren, situate pe teritoriul administrativ a comunelor Bonţida,
Căianu, Fizeşu Gherlii, Geaca, Jucu, Pălatca, Sic, Ţaga și municipiul Gherla.

În situl ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida sunt prezente următoarele tipuri de habitate:
• Tufăriuri subcontinentale peri-panonice 
• Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens 
• Păduri dacice de stejar și carpen 
• Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp 
• Pajiti stepice subpanonice 
• Comuniti de lizier cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
• Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition 
• Pajiti și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice 
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• Pajiti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) 
Specii prezente în sit:

• Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
◦ Bombina bombina
◦ Bombina variegata

• Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
◦ Bolbelasmus unicornis 
◦ Lucanus cervus 

• Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
◦ Echium russicum 
◦ Crambe tataria 
◦ Serratula lycopifolia 

• Alte specii importante de floră și faună
◦ Bufo bufo 
◦ Acer tataricum 
◦ Cephalaria radiata 
◦ Iris graminea
◦ Oxytropis pilosa  
◦ Stipa lessingiana 
◦ Thymus glabrescens 
◦ Anguis fragilis 
◦ Rana dalmatina 
◦ Allium albidum ssp. albidum 
◦ Hierochloe australis 
◦ Lathyrus pannonicus 
◦ Prunus tenella 
◦ Stipa tirsa 
◦ Thymus pulegioides 
◦ Lacerta viridis 

Zona cuprinsă în situl Natura 2000 ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida din comuna Jucu este
localizată în parte de nord-est a comunei, în vecinătatea satelor Vișea și Gădălin și se întinde  pe o suprafață
de 533.33ha. Din această suprafață 109 mp sunt situați în intravilanul existent al satului Vișea, zona
fiind folosită ca teren agricol și se menține în intravilan.

În satul Gădălin se propune introducerea în intravilan a unei suprafețe de teren de 2313 mp, care face parte
din  situl  Natura  2000  ROSCI0099  Lacul  Știucilor-Sic-Puini-Bonțida,  terenul  fiind  arabil  și  fiind  folosit
actualmente pentru agricultură. Prin introducerea sa în intravilan, nu este afectat situl, fiind vorba de capătul
parcelei care din motive de retrageri față de limitele de proprietate posterioare va rămâne liber de construcții
și va fi utilizat în continuare ca teren agricol.
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X Y
415210.0331 595556.0047
415184.0571 595559.6506
415185.2395 595564.5380
415184.0571 595559.6506
415200.8390 595560.4500
415186.3218 595565.6959
415198.0775 595557.0036

Coordonate zona de 
suprapunere sit Natura 2000 
ROSCI 0099 cu intravilanul 

existent sat Vișea

Figure 2: Plan situația existentă - sat Vișea
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Figure 3: Plan situația existentă - sat Gădălin

X Y
412058.1545 595472.8286
412073.4892 595417.1686
412089.9563 595425.2238
412095.0035 595409.4922
412081.4430 595401.3190
412126.3300 595407.7750
412116.9770 595422.7370
412109.7492 595397.2212
412112.1694 595396.9982
412082.7589 595379.2205
412090.4376 595383.9836
412067.9405 595409.1187
412079.0606 595381.6032
412056.8289 595467.5984
412045.9796 595458.3331
412054.9672 595475.2057
412057.3604 595472.0896
412058.1545 595472.8286

Coordonate zona de 
suprapunere sit Natura 2000 
ROSCI 0099 cu intravilanul 

propus sat Gădălin
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ROSCI0295 Dealurile Clujului Est
Zona a fost declarată  sit de importanță comunitară prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 (pentru
modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene
Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 18.889,60 hectare.
Situl reprezintă o zonă naturală (păduri în tranziție, păduri caducifoliate, tufișuri,  tufărișuri, pajiști stepice,
pajiști seminaturale umede, pajiști ameliorate, culturi cerealiere excesive, terenuri arabile, livezi, cursuri de
apă, lacuri, mlaștini, turbării, căi de comunicație, zone urbane și rurale) încadrată în bioregiunea continentală
a  Podișului Someșan (subunitatea geomorfologică a nord-vestului  Depresiuni colinare a Transilvaniei); ce
adăpostește  specii  de  faună  sălbatică  protejată  și  o  gamă  vegetală  diversă,  caracteristică  habitatelor
continentale stepice.

În situl ROSCI 0295 Dealurile Clujului Est sunt prezente următoarele tipuri de habitate:
• Tufriuri subcontinentale peri-panonice 
• Pajiști stepice subpanonice 
• Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice
• Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)
• Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) 
• Păduri dacice de stejar și carpen 

Specii prezente în sit:
• Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

◦ Sicista subtilis 
◦ Rhinolophus ferrumequinum 

• Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
◦ Vipera ursinii rakosiensis 
◦ Bombina variegata 
◦ Triturus vulgaris ampelensis 
◦ Triturus cristatus 
◦ Bombina bombina 
◦ Emys orbicularis 

• Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
◦ Lycaena dispar 
◦ Cucullia mixta 
◦ Callimorpha quadripunctaria 
◦ Catopta thrips 
◦ Nymphalis vaualbum 
◦ Pseudophilotes bavius 
◦ Leptidea morsei 
◦ Pilemia tigrina 
◦ Maculinea nausithous 
◦ Maculinea teleius 

• Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
◦ Crambe tataria 
◦ Echium russicum 
◦ Serratula lycopifolia 
◦ Iris aphylla ssp. hungarica 
◦ Pulsatilla patens 

Zona cuprinsă în situl Natura 2000 ROSCI 0259 Dealurile Clujului Est din comuna Jucu este localizată în
parte de vest a comunei, în vecinătatea localității Jucu Heghelie și se întinde  pe o suprafață de 671.87ha,
întreaga zonă fiind situată la momentul actual în extravilanul comunei.
În satul Jucu Herghelie se propune introducerea în intravilan a unei suprafețe de teren de 594 mp,
care  face  parte  din  situl  Natura  2000  ROSCI0295  Dealurile  Clujului  Est.  Motivul  introducerii  în
intravilan al acestei suprafețe este de a corecta limita de intravilan pentru a fi pe limita cadastrală a
fermei.
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Figure 4: Plan sat Jucu Herghelie

X Y
405470.2150 596977.4600
405475.2816 596978.4140
405460.7790 596954.4937
405475.2816 596978.4140
405447.6349 596950.7224
405456.3150 596944.8002
405430.6573 596959.0261
405433.4621 596957.5003
405444.1560 596965.4360
405437.1700 596961.1200
405459.7090 596974.4820
405451.4530 596970.8990
405474.0301 596978.1784

Coordonate zona de 
suprapunere sit Natura 2000 
ROSCI 0295 cu intravilanul 
propus sat Jucu Herghelie
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2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI

2.11.1. Disfuncţionalităţi la nivelul comunei

Așezările  umane  în  totalitatea  lor  şi  fiecare  în  parte  sunt  organisme  vii  într-o  permanentă
transformare şi căutarea unui echilibru imposibil de atins, datorită numărului infinit de factori care intervin.
Idealul spre care tind se schimbă mereu şi evoluează odată cu societatea. Nevoile unei așezări umane din
zilele nostre sunt diferite de cele de acum 30 de ani, la fel cum vor fi diferite de peste 50 de ani.

Analiza localităţilor privite ca un mecanism ne permite identificarea unor  disfuncţionalităţi, cum ar fi:
dezechilibre în dezvoltarea economică,  probleme sociale,  condiții nefavorabile ale cadrului natural, poluare,
etc.

Disfuncţionalităţi la nivelul comunei Jucu:
• există un dezechilibru în ceea ce priveşte dezvoltarea economică între zona localităţilor Jucu

Herghelie și Jucu de Sus şi restul satelor din comună. Satele Jucu Herghelie și Jucu de Sus au
beneficiat  din  plin de avantajele  oferite de accesul  facil  spre Cluj-Napoca,  respectiv Gherla,
asigurat de drumul naţional DN1C, de terenul fertil al luncii văii Someşului şi sursele de apă
numeroase şi lesnicioase pentru a se dezvolta atât economic cât și demografic. Toate unităţile
de producţie industrială de pe raza comunei se află concentrate preponderent în Jucu Herghelie.
Pe de altă parte satele Vișea şi Gădălin, amplasate într-o zonă mai izolată, cu un acces mai
dificil către punctele de interes ale judeţului, pe un teren mai deluros şi mai erodat şi cu surse de
apă mai reduse, nu au cunoscut aceeaşi dezvoltare.

• Drumurile judeţene DJ161 şi DJ109D, care fac legătura între reşedinţa de comună şi satele
aparţinătoare , se află într-o stare precară, fiind nevoie de lucrări de modernizare. Datorită stării
proaste a drumului, accesul dinspre Jucu de Sus spre Vișea și Gădălin este deficitar.

• Drumul  naţional  DN1C,  care traversează localitatea Jucu Herghelie chiar  prin centru este  o
sursă de poluare.

• Drumul comunal DC40 care face legătura între localităţile Jucu de Sus, Jucu de Mijloc și Jucu
Herghelie este  asfaltat,  dar are nevoie de lucrări  de întreţinere și  de lărgire a carosabilului
asfaltat. 

• Segregarea etnică, ce are drept rezultat formare unor zone în interiorul ţesutului urban cu un
grad ridicat de infracţionalitate, grad redus de alfabetizare şi insalubre.

2.11.2. Disfuncţionalităţi la nivelul localităţilor  

1. Jucu de Sus, centru administrativ şi cultural al comunei concentrează mare parte din punctele de
interes.  Relaţiile  complexe care se stabilesc între  diferitele  componente ale  localităţii  generează
invariabil o serie de disfuncţionalităţi:
◦ străzi cu profile necorespunzătoare, fără trotuare şi rigole amenajate;
◦ starea proastă a unor drumuri, fie ele cu îmbrăcăminte asfaltică sau pietruite;
◦ lipsa pistelor de biciclete;
◦ degradarea spațiilor verzi existente;
◦ nu există un  spaţiu urban reprezentativ, deşi zona centrală are potenţial;
◦ toate  cimitirele  localităţii  sunt  amplasate   spre  periferia  trupului  principal  T1,  în  vecinătatea

locuinţelor.
2. Jucu Herghelie

◦ drumul naţional DN1C traversează localitatea de la un capăt la altul, fiind o sursă majoră de
poluare, atât fonică cât şi chimică; la nivel urban acţionează ca o falie; caracterul său de spaţiu
de circulaţie este mult mai puternic decât cel de spaţiu urban, locul unde oamenii se întâlnesc şi
interacţionează;

◦ dezvoltarea parcului TETAROM III crează poluare fonică, vizuală și auditivă care incomodează
localitățile situate pe cealaltă parte a drumului național DN1C;

◦ linia de cale ferată a avut efectul unei bariere în dezvoltarea localităţii, împiedicând extinderea ei
spre est; în limita de protecţie a infrastructurii feroviare (100 m de o parte şi de alta măsurată de
la  limita  cadastrală  CFR)  există  atât  construcţii  recente  cât  şi  altele  mai  vechi,  mare  parte
locuinţe, dar şi câteva fabrici; locuinţele în primul rând sunt poluate fonic;

◦ nu există un spaţiu urban reprezentativ, cu caracter social;
◦ lipsa spaţiilor verzi amenajate;
◦ lipsa locurilor de joacă pentru copii;
◦ ferma de bovine afectează un număr redus de locuinţe, care intră în raza de protecţie sanitară;
◦ străzile şi uliţele satului au profile necorespunzătoare, de unde lipsesc cel mai adesea trotuarele,
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iar rigolele au nevoie de lucrări de întreţinere.
3. Jucu de Mijloc

◦ străzi cu profile necorespunzătoare, fără trotuare şi rigole amenajate;
◦ starea proastă a unor drumuri, fie ele cu îmbrăcăminte asfaltică sau pietruite;
◦ lipsa pistelor de biciclete;
◦ lipsa spațiilor verzi amenajate și a locurilor de joacă pentru copii;
◦ nu există un  spaţiu urban reprezentativ, deşi zona centrală are potenţial;
◦ cimitirele localităţii sunt amplasate  spre periferia trupului principal T1, în vecinătatea locuinţelor.

4. Gădălin
◦ amplasarea relativ izolată faţă de reşedinţa de comună, starea proastă a drumurilor de acces,

împiedică dezvoltarea comunei, favorizând depopularea şi îmbătrânirea ei;
◦ drumuri au profile necorespunzătoare, într-o stare proastă, fără trotuare amenajate;
◦ lipsa alimentării cu apă potabilă și a rețelei de canalizare;
◦ uzura fizică a fondului locativ şi pierderea valorilor locale;

5. Vișea 
◦ amplasarea relativ izolată faţă de reşedinţa de comună şi starea proastă a drumurilor de acces,

împiedică dezvoltarea comunei, favorizând depopularea şi îmbătrânirea ei;
◦ lipsesc dotările sanitare de orice fel, pentru consultaţii sau achiziţia de medicamente locuitorii

sunt obligaţi să se deplaseze la unul dintre satele învecinate;
◦ drumuri au profile necorespunzătoare, într-o stare proastă, fără trotuare amenajate;
◦ lipsa spaţiilor verzi amenajate;
◦ lipsa alimentării cu apă potabilă și a rețelei de canalizare;
◦ uzura fizică a fondului locativ şi pierderea valorilor locale;

2.11.3. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Jucu pentru 2014-2020, s-a efectuat un sondaj
de opinie în rândul locuitorilor comunei. Chestionarul a avut la bază o serie de întrebări prin intermediul
cărora s-au urmărit diferite aspecte legate  de percepția locuitorilor cu privire la situația  de la momentul
respectiv și viitorul comunei. A fost adresat unui număr total de 264 persoane.

 Cele mai importante subiecte au fost: nivelul de mulțumire cu privire la aspecte ce țin de educație,
sănătate, infrastructură, administrație locală, servicii și timp liber; identificarea problemelor principale cu care
se confruntă populația la nivel de comună; identificarea unor idei și oportunități de dezvoltare etc.
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Conform rezultatelor sondajului, se remarcă o mulțumire generală destul de mare la nivelul comunei
față de aspectele luate în considerare. Note maxime au fost acordate de către locuitorii  comunei pentru
domeniile  sănătății  și  asistenței  sociale,  administrației  publice,  rețelei  de  apă  menajeră,  serviciului  de
salubritate, iluminatului public, servicii de telecomunicații și internet și serviciilor de poștă și curierat.

Locuitorii comunei Jucu  se declară nemulțumiți față de programele culturale. Acest lucru se poate
datora faptului că la nivelul comunei există un singur Cămin Cultural în satul Gădălin.

De asemenea, locuitorii se declară nemulțumiți față de aspectele ce țin de educație. Nemulțumirile
lor sunt legate de starea și dotarea clădirilor, care necesita reabilitare și achiziționare de echipamente care
să integreze tehnologiile moderne. Pe de altă parte, localnicii s-au declarat mulțumiți de numărul unităților
educaționale la data respectivă.

Locuitorii  comunei  Jucu  se  declară  foarte  mulțumiți  de  serviciile  medicale  furnizate  la  nivelul
comunei,  cu mențiunea că o parte dintre ei consideră ca ar fi necesară o reabilitare și dotare mai bună care
ar crește calitatea serviciilor medicale. Înființarea unor noi unități sanitare în raza comunei Jucu nu este
considerat un lucru necesar, deși s-a observat o discrepanță în răspunsurile locuitorilor, diferențiată în funcție
de  satele  de  proveniență.  Acest  lucru  se  datorează  faptului  că  nu  toate  satele  beneficiază  de  servicii
medicale în cadrul localității și este nevoie de deplasarea locuitorilor în satele învecinate, ceea ce este dificil
pentru unii pacienți.

În ceea ce privește comunitatea în vârsta a comunei Jucu, aceasta consideră necesară înființarea
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unui centru pentru vârstnici, datorită faptului ca generația tânără este plecată fie în afara țării, fie în mediul
urban.

Referitor  la  necesitatea reabilitării  și  dotării  unităților  administrative,  precum primăria  sau poliția,
localnicii consideră că acestea nu sunt necesare. De asemenea, înființarea unui post de jandarmi sau de
pompieri nu este considerată  prioritară.

Unul  dintre  lucrurile  considerate  esențiale  de  către  localnici  este  introducerea  în   toate  satele
aparținătoare ale comunei a canalizării și a apei potabile.

O părere majoritară s-a conturat  și în ceea ce privește potențialul zonei și necesitatea investițiilor
pentru dezvoltarea sectorului agricol și zootehnic.

Mediul de afaceri este slab reprezentat la nivelul comunei, locuitorii considerând că niciunul dintre
domeniile economice avute în discuție nu poate fi considerat foarte dezvoltat.
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 Un capitol deficitar în toate localitățile comunei Jucu este cel al spațiilor amenajate pentru petrecerea
timpului liber. Respondenții au fost reticenți la ideile propuse în studiu: petrecerea timpului liber în biblioteci,
parcuri, săli/terenuri de sport, baruri, și au considerat că petrecerea oportună a timpului liber este acasă,
alături de familie. Acest lucru se datorează în mare parte faptului ca persoanele care au făcut parte din
studiu au fost în mare parte de o vârstă înaintată și  au formulat păreri referitor la ce își doresc ei,  nu
populația tânără din comună.
Principalele probleme identificate de către localnici

 Prima problemă  principală identificată de către locuitori este cea a infrastructurii deficitare: toate
localitățile comunei se confruntă cu starea precară a drumurilor.  Această problemă este și mai importantă
pentru locuitorii satelor Vișea și Gădălin, a căror viață este îngreunată de accesul dificil în localitate.

 A doua problemă principală o constituie introducerea canalizării în satele Vișea și Gădălin.
 Cea de-a treia problemă a fost identificată în aceleași localități ca și absența serviciilor medicale în
cadrul satelor, pe când la nivelul satelor Jucu Herghelie și Jucu de Mijloc localnicii s-au declarat nemulțumiți
de absența iluminatului public pe alocuri. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ  

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Studiul de   trafic
Studiu de trafic pentru comuna Jucu a analizat ciculația rutieră, feroviară, velo și pietonală.

Prognoza de trefic s-a realizat pe perioada 2018-2033.
Jucu apare ca punct de reper în Masterplanul de Tranport al României atât din perspectiva proiectelor rutiere
cât și a celor feroviare.
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Datorită faptului că există o rețea rutieră pe care se desfășoară traficul de tranzit dar și o rețea pe care se
defășoară trafic local sau suburban s-a realizat o analiză a raportului debit/capacitate specifică zonelor de
intravilan a localităților., caracterizate de un flux de trafic discontinuu/întrerupt dar și o analiză de capacitate
de circulație specifică zonelor din afara localităților, caracteriate de un flux de trafic contiuu / neîntrerupt doar
pe segmente din model caracteristice drumurilor naționale.

Din analiza indicelui de utilizarre al capacității de circulație, pentru perioadele de prognoză analizate,
se constată că străzile aflate pe traseul drumului național 1C care străbate satele Jucu de Mijloc și Jucu
Herghelie  pe  axa  principală  analizată  și  descrisă,  manifestă  un  grad  superior   de  încărcare  cu  fluxuri
echivalente de trafic. Valorile de trafic obținute impun măsuri radicale în perspectivă pentru contracararea
situațiilor în care circulația va fi grav afectată de creșterea valorilor de trafic.

Pentru definirea soluțiilor în variant ade prognoză 2018-2033 s-a ținut seama și de proiectele majore
din masterplanul de transport al Rămâniei, care prevede realizarea drumululi Someș Expres, care ar rezolva
câteva dintre problemele legate  de tranzitaea comunei Jucu, preluând mare parte din acest trafic de tranzit,
cu  toate  efectele  benefice  asupra  organizării  circulației  rutiere  generale  din  cadrul  comunei,  asupra
problemelor de mediu.

Direcțiile conceptuale pentru o viziune de dezvoltare echilibrată a infrastructurii de transport, care
promovează o mobilitate sustenabilă trebuie să se îndrepte spre cerințele utilizatorului, sprijinind dezvoltările
și economia locală, integrând organic aspecte legate de sănătatea și siguranța publică și contribuind astfel la
o  creștere  generală  a  atractivității  social-economice  și  a  calității  vieții  locuitorilor.  Acest  aspect  poate  fi
exprimat prin direcții de acțiune cre să ducă la TEMPERAREA CONGESTIEI, prin redistribuirea mai eficientă
a mijloacelor de transport pe rețeaua din comună (existentă și propusă), din care rezultă:

• comună cu artere mi puțin aglomerate cu trafic de tranzit;
• mobilitate dinamică, un plus de eficacitate în alternanța fluxurilor și modurilor de deplasare;
• reducerea fectelor de mediu.

Conform Masteplanului de transport al României, proiectul major de infrastructură rutieră care va fi derulat
pe teritoriul comunei Jucu vizează ca obiectiv drumul expres Someș Expres, având finanțar FEDR (proiect
fazat).
Pe teritoriul UAT Jucu drumul expres se va materializa prin dimensionarea elementelor geometrice pentru un
drum cu 2x2 benzi.

Elementele  geometrice  conform Masteplanului  General  de  Transporturi,  urmăresc  o  serie  de  standarde
clare, precum:

• prezența a două benzi pentru fiecare sens;
• existența unui spațiu median, care să separe sensurile de circulație șși să limiteze astfel riscul de

accidente prin trecerea autovehiculelor pe sensul opus;
• prezența a două acostamente;
• nu există intersecții cu nici o altă rută de transport, feroviară sau rutieră, intersecțiile se vor realiza

sub formă de poduri sau pasaje;
• intrările și ieșirile de pe drumurile expres se fac doar pe dreapta, pe benzi special amenajate de

accelerare sau frânare;
• prezența gardurilor de protecție;
• prezența spațiilor de parcare și a spațiilor de odihnă;
• prezența benzinăriilor și a spațiilor special amenajate ca baze de întreținere;
• existența unei limite minime de viteză – 50 km/h;
• Viteză maximă în funcție de teren, 120 km/h în zonele de câmpie și 80 km/h în zonele montane.
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Studiul de fundamentare istorico-urbanistic 
Prin studiile de teren și studiul de fundamentare istorico-urbanistic elaborat pe teritoriul comunei Jucu au fost
identificate următoarele obiective de patrimoniu:

(P1) Castelul Teleki (CJ-II-m-B-07686) este situat în
reședința de comună Jucu de Sus, la numărul 463-
464 și este fosta școală generală

Deși  nu  s-au  păstrat  date  concrete  referitoare  la
construcția  castelului  actual,  din  analiza  hărților
topografice militare rezultă, că în jumătatea a doua a
secolului al XVIII-lea a exista deja o clădire cu plan în
forma literei L, identic cu cel actual. Singura diferenţă
între  cele  trei  hărţi  militare  este  doar  faptul,  că  pe
harta  a treia din  anul 1890 edificiul  este  marcat  cu
prescurtarea  Schl.,  însemnând  în  limba  germană
castel  (Schloss).  Aşadar  presupunem,  că  castelul
eclectic  actual  rezultă  din  transformarea  vechiului
conac în jumătatea a doua a  E secolului al XIX-lea.
Istoricul  domeniului  din  acesată  perioadă  nu  este
cunoscut, astfel nu poate fi identificată nici persoana

celuia  care  a  comandat  lucrările.  În  jumătatea  a  doua  a  secolului  al  XIX-lea  cel  mai  mare  moşier  al
domeniului Jucu de Sus era Ferenc Bako. Deşi unii  autori consideră, că Bako era cel care a comandat
construcţia castelului eclectic, nu avem destule dovezi în acest sens.

Castelul Teleki este un edificiu eclectic construit pe un plan în formă de L, pe trei niveluri (subsol,
parter, etaj). Fațadele clădirii sunt articulate de un soclu tencuit, un brâu profilat, o friză goală şi o cornișă
profilată, susținută de un şir de console. Fațada cea mai reprezentativă este fațada de sud a aripii de sud. La
parter fațada are un singur ax de goluri, în care se deschide ușa de intrare dreptunghiulară, simplă, etajul
fiind străpuns de un şir de şase ferestre, cu închidere semicirculară. În axul celor două ferestre centrale se
deschide un balcon sprijinit de o pereche de stâlpi, parapetul balconului fiind realizat din fier forjat, decorat
cu volute.
Suprafaţa parterului este articulat în colţuri de câte o lesenă, iar la etaj de patru pilaștri, care încadrează câte
două deschideri. Ușa de intrare este flancată de câte un panou decorativ gol, suprafeţele aflate deasupra
ferestrelor sunt decorate cu măști grotești și draperio suspendate.
Fațada de est și de vest a aripii de est sunt articulate identic, primul din sper sud fiind articulat identic cu
fațada de sud. Cele două fațade sunt articulate cu un soclu străpuns de gurile de aerisire ale subsolului, un
brâu median şi o cornișă profilată, susținută de un şir de console.
Suprafaţa parterului este striată. Toate ferestrele acestor două faţade sunt dreptunghiulare, cu chenare din
tencuială, pervazuri şi sprâncene drepte profilate. Ferestrele de la parter sunt decorate deasupra deschiderii
cu câte un bolțar aparent și cu câte două șiruri de gutti.
Ferestrele de la etaj sunt prevăzute cu o decorație mai complexă, chenarele acestora fiind evazate în colţuri,
asemănător celor baroce, sub sprâncene fiind panouri dreptunghiulare adâncite, decorate cu ghirlande de
flori.  Ferestrele  de  la  etaj  sunt  alternate  cu  panouri  dreptunghiulare  prevăzute  cu  frontoane  aparente
semicirculare, decorate cu scoici stilizate.
Fațada de nord a aripii  de nord este identică cu cele de mai sus. Fațada de sud a aripii  de nord este
dominată de deschiderile largi dreptunghiulare ale celor două coridoare, cel de la parter și cel de la etaj.
Fațada este  articulată cu aleași  tip  de soclu,  brâu median și  cornișă,  ce articulează și  celelalte fațade,
articularea verticală fiind una diferită.  În axa centrală de la parter se deschide o ușă de intrare simplă,
flancată  de  câte  două  ferestre,  două  fiind  compuse  din  câte  opt,  altele  două  din  câte  patru  ochiuri.
Deschiderile  sunt  delimitate  la  parter  de  pilaștri  striați,  cu  capiteluri  în  trepte,  la  etaj  deschiderile  sunt
delimitate de pilaștri cu suprafaţă striată, și cu câte un panou barocizant în capătul superior, decorat cu gutti.
Suprafețele delimitate de ferestre şi friza goală este decorată cu panouri dreptunghiulare adâncite, grupate
câte două în cazul ferestrelor mai late, decorate cu ghirlande de flori. Fațada de est a aripii de nord este şi
dominată de un rezalit central, ieșit față de planul clădirii. Axul aflat la sud de rezalit este articulat în mod
identic cu faţada de sud a aripii de nord, iar axul de nord fiind identic cu fațada de nord a aripii de nord. Axul
de sud este prevăzut în locul ferestrelor de panouri goale. Rezalitul este articulat orizontal în mod identic cu
celelte fațade. Articularea verticală a rezalitului este tratată în rustica la colțuri. La parter se deschide intrarea
în pivniță şi o deschiedere mai mică, deasupa intrării. Intrarea este flancată de câte un panou dreptunghiular
adâncit. Rezalitul este prevăzută cu două etaje, etajele fiind străpunse de câte o feresatră dreptunghiulară.
Suprafața celor două etaje este striată. Fereastra de la etajul întâi este prevăzută cu același tip de panou
decorativ ca cele de pa fațada de sud a aripii de nord.
Aripa de nord a castelul este dominată de casa scărilor, din care pornește spre est câte un coridor îngust
spre încăperile înşirate în anfiladă ale aripii de vest. Casa scărilor este una simplă, dar monumentală, cu
scări din calcar şi parapet din fier forjat, decorat cu colute simetrice. La nord de coridor și la est de casa
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scărilor se mai află câteva încăperi de dimensiuni reduse, compartimentate ulterior. Toate încăperile de la
parter sunt prevăzute cu bolți semicilindrice cu penetraţii, cu excepția încăperii de la colţul de nord-est, de
dimensiuni extinse funcţia acesteua fiind probabil un salon reprezentataiv. Coridoarele sunt prevăzute cu
paviment din ciment, încăperile bolţite au parchet, unele dintre acestea păstrând și azi fragmente din lambriul
original din secolul al XIX-lea. Toate încăperile de la etaj sunt tăvănite două dintre acestea păstrând şi azi
sobele eclectice din secolul al XIX-lea.
Castelul  este  prevăzut  cu un acoperiș  în  două ape,  cu ţiglă  cu capătul  semicircular,  completat  cu ţiglă
industrială.
Subsolul castelului este compus dintr-un şir de opt încăperi în formă de L, cu pereții și bolțile semicilindrice
construite din piatră, încăperile fiind despărţie prin niște deschideri îi semicirculare, cu muchiile construite din
blocuri fasonate.
Imaginea castelului a fost imortalizată pe unele vederi poştale de la începutul secolului XX, pe care pot fi
observate câteva schimbări față de imaginea actuală a edificiului. Cea mai relevantă modificare este lipsa
etajului al doilea al rezalitului de pe faţada de est a aripii
nordice, care azi este parțial demolată. Azi rezalitul are aceeași înălțime cu coama acoperișului, inițial fiind
supraînălțată față de acesta, fiind amenajat pe acesta o terasă cu parapet compus din baluștri din piatră.

(P2) Fostul conac al familiei Petrichevich-Horvath este localizat în reședința de comună Jucu de
Sus, la numărul 93 și este propus prin studiul de fundamentare istorico-urbanistic spre clasare.
Fostul conac al familiei Petrichevich-Horvâth se află de-a lungul drumului ce străbate Jucu de Sus în direcția
nord-sud.  Clădirea  se  află  în  retragere  faţă  de  aliniamentul  străzii,  cu  latura  scurtă  paralelă  cu  axul
longitudinal al străzii. Edificiul este construit pe un plan  dreptunghiular, pe două niveluri (subsol + parter),
având un acoperiș în două ape, cu învelitoare din ţiglă industrială. Fațada dinspre stradă este străpunsă de
trei ferestre dreptunghiulare. Celelalte fațade, precum interiorul edificiului nu au fost documentate cu ocazia
deplasării pe teren, deoarece n-am avut acces în curtea edificiului.
Conacul iniţial era decorat pe fațada principală cu un portic susținut de şase coloane, încoronat de un fronton
triunghiular.
Clădirea se află într-o stare de conservare bună, fiind recent renovată.
Conacul familiei Petrichevich-Horvath are o valoare deosebită la nivel local şi regional, din punct de vedere
istoric, motiv pentru care s-a recomandat prin studiul istorico-urbanistic  protejarea acestuia prin intermediul
prezentelor reglementări urbanistice.

(P3) Biserica reformată din Vișea
Biserica reformată se află pe un deal aflat în apropierea centrului
satului,  de-a  lungul  drumului  ce  conduce  dinspre  centru  spre
părţile sudice ale localității. 
Edificiul  este  o  biserică  barocă  frumos  proporţionată,  compusă
dintr-un  turn  de  vest  o  navă  și  un  cor  poligonal,  sprijinit  de
contraforți  la  colţuri,  dispuși  transversal.  Nava  și  corul  sunt
articulate de un soclu tencuit, care spre vest se pierde treptat sub
sol și  o cornișă profilată,  articularea verticală este asigurată de
lesene, precum ferestre, care pe latura de sud şi de nord a navei
sunt câte două, pe cor fiind câte una pe fiecare latură. Pe faţada
de sud a navei se deschide și intrarea de sud a bisericii, acesta, la
fel ca și ferestrele fiind deschideri cu închidere în formă de mâner
de  coş,  prevăzute  cu  chenare  baroce,  striate,  și  cu  bolțare
mediane  aparente.  Turnul  este  cel  mai  dominantă  parte
componentă a bisericii. Acesta are patru niveluri, fiind străpuns pe
fiecare nivel de diferite tipuri de deschideri. Primele două nivele
ale turnului sunt delimitate de nivelul al treilea de cornișa bogat
profilată,  care este  identică cu cornișa navei  și  a  corului.  Cele
două  niveluri  inferioare  sunt  străpunse  de  două  deschideri,
acestea fiind poarta de intrare de vest a bisericii  și o fereastră.

Ambele deschideri au închidere în forma unui mâner de coș, poarta fiind prevăzută cu chenar cioplit din
piatră tipic barocă, decorată cu striuri, cu colțuri evazate și cu un bolţar median aparent. Fereastra nivelului
al doilea nu are chenar. Ultimele două nivele ale turnului sunt mai bogat articulate, fiind prevăzute la colţuri
de  pilaștrii  ce  se  înalţă  pe  înălțimea  celor  două  niveluri,  așezate  pe  postamente  înalte,  prevăzute  cu
capiteluri ionice, decorate cu ghirlande. Nivelul al treilea este străpuns pe trei, nivelul al patrulea pe cele
patru laturi de ferestre. Aceste ferestre sunt deschideri cu închidere semicirculară, prevăzute cu chenare din
tencuială,  cu pervazuri  simple,  şi  sprâncene arcuite,  profilate,  decorate cu bolțari  mediani  aparenţi.  Sub
cornișa bogat profilată a turnului se află pe cele patru laturi câte un cadran de ceas circular, fără indicatoare.
Turnul este acoperit cu un coif bulbat, nava cu un acoperiş în două ape, prevăzut cu ţiglă industrială.
În turn se află două clopote, datate în anul 1592 și în anul 1907.
Vechea biserica din Vişea a fost construită probabil în sceolul al XV-lea de către familia Suki. Acesta a fost
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demolată, ori refăcută în stil baroc în anul 1802, după proiectele constructorului clujean, Johann Sommer.

(P4) Vila Hubertus
În  anii  1890  baronul  Bela  Wesselenyi  din  Jibou  a  înfiinţat
Societatea  de  Vânătoare  cu  câini  din  Transilvania.  Într-o
primă fază a construit herghelia din Jucu, iar în anul 1895 a
început  și  construcţiile  castelului  de  vânătoare,  denumită
Hubertus-lak, compus din 16 de încăperi.
Timp de două decenii baronul și-a mutat toată herghelia din
Jibou la Jucu, organizând aici curse dle călărie și vânătoare
cu câini pentru nobilimea din Transilvania.
În anul 1902 a fost înfiinţat aici o herghelie militară, unde au
fost  crescuţi  cai  de  curse  şi  de  paradă  pentru  ofiţeri.  În
perioada primului  război mondial  au încetat  vânătoarele de
toamnă,  fiind  apoi  relansate  între  anii  1940-1943  de  către
Mikl6s  Bânffy.  În  perioada  interbelică  aici  se  afla  domeniul

hergheliei  regale  până  în  anul  1948,  când  a  fost  fost  naţionalizată.  În  perioada  comunistă  în  clădirile
hergheliei au fost crescuţi cai de cursă. După perioada comunistă edificiile hergheliei n-au fost întreținute,
ajungând într-o stare gravă de conservare.
Vila Hubertus a reconstruită în stil neo-brâncovenesc probabil în anii 1920, în perioada în care se afia în
posesia hergheliei regale.
În momentul de faţă Vila Hubertus este o clădire costruită pe un singur nivel, pe un plan de forma unei litere
U. Fațadele clădirii  sunt  articulate de un soclu profilat  și  o cornișă profilată. Fațada dinspre stradă este
dominată de un portic ieșit din planul fațadei, susținut de un șir de coloane cu fusul torsionat și cu capitelul
decorat cu volute și motive vegetale. Deasupra porticului se află un etaj compus dintr-o singură încăpere şi
un balcon construit dintr-o structură din lemn. Clădirea este compusă dintr-o încăpere mare cu acces direct
dinspre portic, flancat de câteva încăperi de dimeniuni mai reduse. Cele două aripi dinspre curte au câte un
șir de încăperi în anfiladă, care comunică cu curtea din spate prin cele două coridoare înguste. Fațadele
edificiului  sunt  prevăzute cu o  decorație  plastică tipică stilului  neo-brâncovenesc.  Fațadele  laterale  sunt
străpunse  de  ferestre  dreptunghiulare,  prevăzute  cu  sprâncene  drepte  decorate  cu  motive  vegetale  și
pervazuri  accentuate.  Fațada  principală,  de  est  este  străpunsă  de  goluri  de  ferestre  cu  închidere
semicirculară, încadrate de arcuri decorative.
Clădirea este prevăzută cu un acoperiș în două ape, cu ţiglăindustrailă,  care în rândurie inferioare este
scoasă şi depozitatată în pod. În zonele fără țiglă grinzile șarpantei se află într-o stare avastă de putrezire.
Datorită valorii arhitecturale și istorice prin studiul istorico-urbanistic se propune clasarea Vilei Hubertus ca și
monument istoric, de categoria B.

(P5) Sit arheologic punct ”Staniște” (LMI CJ-I-s-B-07087 și RAN  58268.02)
Situl arheologic este clasat în Lista Monumentelor Istorice și este înscris în Repertoriul Arheologic Național.
La marginea nordică a satului Jucu de Sus pe malul drept a Someșului pe un platou înalt, așa numit Staniște
în urma perieghezei arheologice, a fost identificat o așezare de epoca bronzului. Acest sit a fost identificat de
către Orosz Endre în anul 1902, dar în lipsa săpăturilor arheologice nu se poate spune mai multe detalii
despre această așezare.  Lista  de coordonate de pe limita  sitului  și  a  zonei  sale  de protecție,  conform
studiului istorico-urbanistic, poate fi găsită în  ANEXA 1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu, de la
pag. 95.

(P6) Sit arheologic punct cimitirul Bisericii ortodoxe
Situl arheologic nu este clasat în Lista Monumentelor Istorice  și nu este înscris în Repertoriul Arheologic
Național.  În cimitirul Bisericii Ortodoxă din localitate Jucu de Sus s-a găsit material arheologic din epoca
romană, și urme de drum, mult mai posibil romană ceea ce leagă Municipiul Napoca cu castrul din Gherla, și
face legături cu villae rustice din zonă. Zona cercetată este destul de limitată, în teritoriul cimitirului, dar cu
siguranţă situl se extinde pe suprafaţă mult mai mare decât zona marcată prin studiul istorico-urbanistic  și
preluate în ANEXA 1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu, de la pag. 96.

(P7, P8) Sit arheologic punct ”Budălăul Mare” și ”Budălăul Mic” (LMI CJ-I-s-B-07086 și RAN
58268.01)
Situl arheologic este clasat în Lista Monumentelor Istorice și este înscris în Repertoriul Arheologic
Naţional.
La marginea sud-estică a satului  Jucu de Sus pe un platou înalt  a  fost  descoperit  o așezare
neolitică  și  romană.  Pe  marginea  sudică  și  sud-estică  a  platoului  s-a  idenţificat  două  puncte
deconcentrație  a  materialului  arheologic.   Ambele  puncte  au o mulțime de material  de  epocă
romană şi neolitică (de o cultură neprecizată). În urma săpăturilor efectuate de G. Finaly în anul
1898 s-a dovedit prezenţa unui villa rustică, suprapusă cu cea neolitică. Lista de coordonate de pe
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limita sitului și a zonei sale de protecție,  conform studiului istorico-urbanistic,  poate fi găsită în
ANEXA 1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu, la pag. 97.

(P9) Sit arheologic punct ”Dealul Viilor” (RAN 58277.02)
Situl  arheologic  nu este clasat  în lista  monumentelor  istorice,  dar este  înscris  în  Repertoriul  Arheologic
Naţional.  La sud,  sud-est  de cel  mai înalt  pont  al Dl.  Viilor,  în arătură a fost  identificat  un sit  de epoca
neolitică. Ceramica găsită pe suprafaţă a fost foarte fragmentară şi destul de răsfirată. Lista de coordonate
de pe limita sitului și a zonei sale de protecție, conform studiului istorico-urbanistic, poate fi găsită în  ANEXA
1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu, la pag. 99.

(P10) Sit arheologic ”Dealul Crucii” (LMI CJ-I-s-A-07053 RAN 58277.01)
Situl arheologic este clasat în lista monumentelor istorice, și este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional.
Necropola scitică se află pe un platou la vest de sat, cu extindere pe pantă către sat. În urma cercetărilor
arheologice au fost descoperite mai multe fragmente ceramice din epoca bronz-fier. Din nefericire în zilele
noastre extinderea sitului  este îngreunată din cauza lipsei  agriculturii,  și  fiind vorba despre o necropolă
scitică de tip incineraţie foarte greu de marcat exact, fiindcă materialul arheologic pe suprafaţă este foarte
fragmentar și  rar.  Lista de coordonate de pe limita sitului și a zonei sale de protecție, conform studiului
istorico-urbanistic, poate fi găsită în  ANEXA 1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu, la pag. 100.

(P11) Sit arheologic punct ”Pădurea Mineșului” (RAN 58277.04)
Situl  arheologic  nu  este  clasat  în  lista  monumentelor  istorice,  dar  este  înscris  în  Repertoriul
Arheologic  Naţional.  Descoperirea  întâmplătoare  a  depozitului  a  fost  efectuată  de  amatori  cu
ajutorul a detectorului de metale în partea sudică a localității pe marginea de sud-est a Pădurii
Mineșului.  Tezaurul  descoperit  este format din 39 piese de bronz,  de diferite  tipuri  de obiecte
datate de epoca bronzului târziu. Fiindcă în urma cercetării,  materialul arheologic a fost ridicat,
zona sitului nu mai este necesar să fie marcată, dar s-a stabilit zona de protecţie, pentru că este
posibil să fi fost răspândit material nedescoperit în zona acestuia. Lista de coordonate de pe limita
zonei de protecție, conform studiului istorico-urbanistic, poate fi găsită în  ANEXA 1 – Limite de protecție
obiective de patrimoniu, la pag. 101.

(P12) Sit arheologic punct ”Râtul Boilor” - Villa rustica (RAN 58268.04)
Situl  arheologic  nu este clasat  în lista  monumentelor  istorice,  dar este  înscris  în  Repertoriul  Arheologic
Naţional. Parcul TETAROM Il (complexul industrial Nokia) se află în hotarul comunei Jucu, în vecinătatea
comunei Răscruci (com Bonţida). La est este delimitat de râul Someşul Mic, iar la vest de calea ferată Cluj-
Dej.  În urma cercetărilor arheologice începând din anul 2007 a fost descoperit un complex de clădiri  de
formă rectangulară, acoperind o suprafață 150X50-60 m orientată nord-sud. Un zid de incintă închide câteva
construcţii în interior. Acestea aveau ziduri de lemn şi chirpic pe un soclu de piatră de carieră şi acoperiş de
cărămidă.  Nu este exclusă posibilitatea ca aici  să fi  existat  nu o villa  rustică ci  un han (mansio) ori  un
praetorium.   Ca urmare a cercetărilor arheologice desfășurate în loc. Jucu Herghelie, în perioada
aprilie-octombrie  2007,  s-a  eliberat  certificatul  de  descărcare  de  sarcină  arheologică  pentru  a
această zonă, mai puțin două perimetere, ocupate de un sat medieval timpuriu ți de un cimitir
medieval  timpuriu,  care  vor  putea fi  descărcate numai  după cercetarea lor  integrală.  Lista  de
coordonate  a  perimetrelor  poate  fi  găsită  în   ANEXA 1  –  Limite  de  protecție  obiective  de
patrimoniu, la pag. 102.

(P13) Sit arheologic punct ”Râtul Boilor” -  Necropolă și locuințe (RAN 58268.05)
Situl  arheologic  nu este clasat  în lista  monumentelor  istorice,  dar este  înscris  în  Repertoriul  Arheologic
Naţional. În urma săpăturilor preventive în parcul Tetarom III, în și lângă villa romană au fost descoperite și 3
situri, necropole medieval timpurii. Primul sit aflat la nor datat de sec. VII-IX/X, al doilea aflat în mijloc datat
de secolele  VII-IX/X şi  XI-XIII,  al  treilea aflat  la  sud datat  de secolele  XI-XIII.  În  primele  două au  fost
descoperite morminte de inhumaţie și de incineraţie iar în a treilea locuinţe de tip bordeu, gropi și cuptor.
Fiindcă nu cunoaștem exact extinderea acestor situri limita de protecţie a primit o extindere maximă.  Acest
sit  a  fost  descărcat  de sarcină arheologică odată cu descărcarea parțială a sitului  arheologic
punct ”Râtul Boilor” - Villa rustica (RAN 58268.04)
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(P14) Fosta moara din Jucu de Sus

La  intrare  în reședința de comună Jucu de Sus, pe malul drept al Someșului se găsește fosta moară a
satului, acum lăsată în paragină. Inițial a fost o moară de apă, iar apoi a fost modernizată priodic.
Ansamblul  format din moară și lacul din spatele ei are valoare ambientală și oferă posibilitatea de a deveni
un landmark dacă este refunționalizat și pus în valoare.

Concluzii
Din punct de vedere urbanistic se păstrează în mare măsură structura morfo-spațială specifică arhitecturii
vernaculare din zona Transilvaniei.  S-au identificat unele zone sau ansambluri  construite valoroase care
necesită protecție, disp use adiacent monumentelor istorice, conform anexelor la studiul de fundamentare
istorico-urbanistic. Fondul construit nu prezintă valori deosebite cu excepția monumentelor istorice clasate și
a siturilor arheologice clasate, care au nevoie de cercetări extinse. Având în vedere că zona a fost locuită din
cele mai vechi timpuri, este foarte probabil să apară și alte descoperiri arheologice. De aceea în cazul în
care pe amplasamentul  studiat  de prezentul  PUG se constată ca apar zone cu potențial  arheologic,  ca
urmare a diferitelor acțiuni umane sau factori naturali, altele decât cercetarea arheologică se vor respecta
prevederile  legislației  privind  protecția  patrimoniului  arheologic.  Ordonanța  Guvernului  nr.  43/2000
republicată privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes
național.
Prin studiul  de fundamentare s-a propus instituirea unor măsuri  de protecție asupra clădirilor de interes
arhitectural  și  istoric  local,  documentate  prin  intermediul  cercetărilor  recente  de  teren.  Se  propune
intârzicerea, prin intermediul prezentelor reglementari urbanistice, a interventiilor care compromit aspectul
general,  distrug  coerenta  ansamblului  existent  sau  afectează  vizual  sau  fizic  edificiilor  menționate.  Se
păstrează un număr redus (aproximativ 10 %) de construcții vernaculare autentice, o parte a  lor neutilizate,
într-o stare avansată de degradare. Pentru aceste obiective se propune constituirea unei categorii de clădiri
protejate pe plan local și legiferarea acestui statut prin noul PUG, Se va include în regulamentul local de
urbanism, măsurile concrete de protecție: se vor face doar lucrări de reabilitare, restaurare, respectiv orice
intervenție se va face doar cu o consiliere și avizul Direcției Județene de Cultură și Patrimoniul Național Cluj.
Lista acestei categorii de clădiri protejate local se va putea completa cu alte obiective considerate valoroase,
fie de către specialiști sau comunitatea local.

Studiul   s  ociologic
Comuna  Jucu se bucură de un proces de transformare grație creșterii  populației și extinderii  activităților
economice care au atras forță de muncă în zonă în ultimii ani. Important de prcizat este faptul că fenomenul
de creștere a populației în comuna Jucu nu este legat atât de sporul natural ci este alimentat intens de
fenomenul migrției forței de muncă – după înființarea Tetarom multe familii tinere s-au stabilit în comună iar
alți locuitori s-au î=ntors din străinătate. Aceste familii tinere vin cu așteptări specifice față de dezvoltarea
comunei – fapt care reieșe de altfel și din studiul socilogic. 
Nevoile  comunei  încep din  ce în  ce mai  mult  să fie  cele  specifice  unei  populații  urbane (educaționale,
culturale).  Firește,  specific unei  comunități  aflate în  plănă dezvoltare,  se resimte nevoia  de extindere și
îmbunătățire a circulației, rețelelor de utilități și serviciilor.
Dincolo de reglementările legate de intravilan/extravilan, o dimensiune importană pe care PUG-ul trebuie să
o  aibă  în  vedere  este  imbunătățirea  infrastructurii  și  a  sectorului  serviciilor  destinate  populației  (spații
comerciale, de divertisment și loisir, etc.).
În viziunea locuitorilor comunei Jucu, PUG-ul este strâns legat de strategia de dezvoltare a comunei, scopul
său fiind valorificarea potențialului ntural, economic și uman al acestuia.
Conform celor chestionați, este de dorit ca PUG-ul să fie cât mai flexibil și să evite supra reglementarea. În
general populația se așteaptă ca în următorii ani dezvoltarea comunei să înflorească și ritmul construcțiilor
să crească. Se dorește o dezvoltare a comunei care să aducă beneficiile specifice orașului fără a pierde însă
din caracteristicile armoniei mediului rural (liniștit, curat, prietenos).

63



PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ           2020

Studiul   de risc geotehnic
Prin studiul de risc au fost identificate zonele cu riscuri naturale, clasificate după cum urmează:

• zone cu potențial mic de alunecare
• zone cu potențial de alunecare moerat
• zone cu izvoare sărate (zone inundabile, construibile doar cu studii speciale de fundare din cauza

terenurilor neconsolidate, dificile)
• zone de luncă (zone inundabile, construibile doar cu studii speciale de fundare din cauza terenurilor

neconsolidate, dificile)

Studiul   hidrologic
Prin studiul hidrologic au fost delimitate zonele cu risc la inundații de 1% și 5%, inclusiv pe cursurile mici,
care nu au fost cuprinse în Harți de hazard și risc la inundații.

3.2. EVOLUŢIA POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

Datorită  valorilor  culturale,  naturale  şi  umane  ale  comunei,  precum  şi  datorită  amplasării  în
apropierea  municipiului  Cluj-Napoca,  în  comuna Jucu  au  fost  identificate  mai  multe  direcţii  posibile  de
evoluţie:

• turism cultural
• producţie agricolă 
• producţie industrială 
• zonă rezidenţială la standarde ridicate .

Ipoteza dezvoltării comunei pe baza turismului cultural se bazează pe o posibilă atracţie exercitată
de castelele și conacele situate în lunca Someșului Mic. La momentul actual acestea nu sunt reabilitate și
nici valorificate, deși prezintă un potențial enorm. În general, în localități nu există dotări şi puncte de interes
care să susţină un turism de mai lungă durată. Pentru a dezvolta componenta turistică a comunei  Jucu, ar fi
necesară  apariţia  unor  dotări  specifice  activităţilor  turistice:  pensiuni,  restaurante,  etc.  În  acest  sens,
sărăturile prezintă un potențial turistic ușor de valorificat prin apariția unor centre SPA. În ideea susţinerii
turismului prin PUG se propune realizarea unei piste de biciclete, pe malul Someşului, care să continue până
în Cluj-Napoca. Alături de un turism cultural se poate dezvolta o zonă rezidenţială la standarde ridicate.

Datorită  învecinării  comunei  cu  zona  industrială  Tetarom III,  interesul  în  dezvoltarea  unor  zone
industriale în sudul comunei, precum şi de-a lungul drumului naţional a crescut semnificativ.

Printre priorităţile de investiţie se numără:
• reabilitarea tramei stradale şi realizarea unor profile stradale adecvate;
• reabilitarea drumului judeţean DJ109D şi  a drumurilor comunale DC41 și DC40 conform profilelor

stradale propuse;
• urbanizarea  zonelor  nou-introduse  în  intravilan:  tramă  stradală,  echipare  edilitară,  asigurarea

terenurilor necesare serviciilor de interes public pentru dotări în viitor;
• realizarea reţelei de canalizare în localitățile Vișea și Gădălin;
• amenajarea pistei pentru biciclete pe malul Someşului;
• amenajarea spațiilor verzi în scopul petrecerii timpului liber în localități;
• alimentarea cu apă a localităţilor Vișea și Gădălin;
• împădurirea terenurilor degradate, acelor afectate de alunecări de teren şi a cursurilor de apă
• reabilitarea stațiilor CFR și amenajarea unor piațete/zone cu dotări în vecinătatea acestora;
• reabilitarea conacelor și castelelor  existente 
• punerea în valoare a sărăturilor prin amenajarea unor centre SPA etc. 

3.3. OPTIMIZAREA  RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

Reşedinţa  de comună Jucu de Sus și  satele  Jucu Herghelie  și  Jucu de Mijloc  se bucură de o
aşezare favorabilă  în  judeţ:  la  aproximativ  15-20 km faţă  de municipiul  Cluj-Napoca,   şi  în  vecinătatea
drumului naţional DN 1C. Toate aceste precum şi prezenta transportului feroviar asigură un acces facil, atât
rutier cât şi feroviar.

Satele Vișea şi Gădălin sunt mult defavorizate faţă de celelalte sate mai sus menţionate. Accesul se
face doar rutier pe drumurile judeţene DJ161 și DJ109D. Starea drumului este mediocră şi este necesară
efectuarea unor lucrări de modernizare şi reabilitare. 

Drumul  Someș Expres,  cuprins în Masterplanul de Transport al României,  propune un traseu care
traversează  pe direcția nord-sud comuna Jucu, la est de reședința de comună Jucu de Sus. În interiorul
UAT Jucu se propun două mari noduri: unul care va face legătura cu drumul județean DJ161 și altul aproape

64



PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ           2020

de limita cu UAT Bonțida, care va face legătura cu zona industrială Tetarom III. În acest sens  se propune și
un pod peste Someș pentru a scoate transportul greu din satul Jucu Herghelie, unde în momentul de față
acesta reprezintă o sursă majoră de poluare.

Drumul  național  DN1C și  Someș Expres vor  delimita  zona de dezvoltare  viitoare a  comunei,  și
anume cele trei sate cuprinse între cele două drumuri: Jucu de Sus, Jucu de Mijloc și Jucu Herghelie. De
asemenea, Someș Expres va facilita accesul la satele Vișea și Gădălin . 

Amplasarea drumului  Someș Expres în luncă întâmpină numeroase piedici  datorită construcțiilor
existente în zonă și a posibilității supraaglomerarii acesteia.

Se va încuraja crearea unor noi locuri de muncă locale pentru imitarea deplasărilor zilnice în interes
de serviciu, mai ales în satele Vișea şi Gădălin care oferă un număr restrâns de posibilităţi cetățenilor.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR

Relansarea economică a localităţilor se va face pornind de la premisa valorificării resurselor solului şi
subsolului, capacităţii existente şi forţei de muncă din teritoriu. Se va urmări asigurarea locurilor de muncă
pentru populaţie pe teritoriul comunei şi reducerea migraţiei spre zonele metropolitane.

Dezvoltarea comunei, probabilă şi fezabilă, se va realiza pe următoarele sectoare de activitate:
• industrie
• depozitare
• agricultură
• turism şi agrement
• meşteşuguri şi artizanat.

3.4.1. Dezvoltarea activităţilor non-agricole
Localitatea  Jucu  Herghelie  prezintă,  datorită  amplasării  avantajoase  la  drumul  național  DN1C,

interes crescut  din  partea investitorilor.  Dezvoltarea activităţilor  industriale  şi  de depozitare  se va putea
realiza prin dezvoltarea şi extinderea unităţilor deja existente în cadrul parcului Tetarom III , precum şi prin
construirea unora noi. În procesul de construire de noi unităţi de producție/depozitare se va avea în vedere
dezvoltarea durabilă a comunităţii şi protejarea mediului.

Prin prezentul PUG se propune dezvoltarea unor zone mixte de servicii și producție industrială în
Jucu de Mijloc, de-a lungul căii ferate.

3.4.2. Dezvoltarea activităților silvice
În condițiile în care suprafața forestieră de pe raza comunei Jucu reprezință aproximativ 10% din suprafața
totală a UAT-ului sunt necesare lucrări de împădurire în primul rând a versanților erodați, precum și a unor
suprafețe care se pretează pentru lucrări de împădurire. Extinderea suprafeței împădurite pe raza comunei
Jucu poate favoriza dezoltarea activităților specifice: exploatarea sustenabilă a lemnului pentru construcții,
mobilă sau lemn de foc, precum și creșterea producției de fructe de pădure, ciuperci, etc.

3.4.3. Dezvoltarea activităţilor agricole
Amplasarea favorabilă a comunei în lunca Someşului asigură permisele dezvoltării unei agriculturi

performante datorită fertilităţii terenului, planeităţii lui şi posibilităţii realizării unor sisteme de irigaţii. 
În zona estică a UAT Jucu, unde sunt localizate satele Vișea şi Gădălin, cadrul natural favorizează

activităţi zootehnice şi mai puţin cultura plantelor.

3.4.4. Dezvoltarea turismului
Pe teritoriul comunei nu se  regăsesc multe obiective cu potenţial turistic ridicat. 
Jucu de Sus prezintă oportunitatea exploatării sărăturilor aflate în sud-estul localității și crearea unei

zone turistice prin realizarea unor centre SPA.
 Dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement este condiţionată de:

• reabilitarea spaţiilor publice: zona centrală, drumuri, etc.
• Construirea unor dotări specifice: pensiuni, case de vacanţă, etc.

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

3.5.1. Estimarea evoluţiei demografice
Concomitent cu elaborarea prezentului PUG, se  realizează și un studiu sociologic care va furniza

datele exacte necesare. 
Pentru  estimarea  evoluţiei   populaţiei   în  următoarea  perioadă  de  10  ani,   cât reprezintă

perioada de valabilitate a prezentului P.U.G, au fost calculate două variante de evoluţie.
Vom propune pentru varianta I de calcul un model de creştere tendenţială, pe baza  ratei de creştere
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din perioada 2007-2014 (+7,84% pe întreaga arie a comunei).
Varianta II propune de asemenea un model de creştere tendenţială, utilizând însă ca bază rata de

creştere pentru o perioadă mai lungă de timp, respectiv pentru anii 1992-2014: +4,17%.
Ratele de creştere sunt exprimate în procente şi sunt calculate după formula  (valoarea indicator an curent -
valoare indicator an precedent)/valoare indicator an precedent. 
Au  rezultat  următoarele  nivele  ale  populaţiei  proiectate,  la  nivelul  comunei:

Varianta I

1992
Diferenţa

2007
Diferenţa

2014
ESTIMAT

2021nr. % nr. %
Comuna

Jucu
4095 -139 -3,39% 3956 310 7,84% 4266 4600

Varianta II
Rata de
creştere

1992 2014
ESTIMAT

2036

Comuna Jucu 4,17% 4095 4266 4444

Putem lua în considerare un scenariu în care populația comunei va creşte în anii care urmează. În
mod cert vorbim de o creştere a populaţiei în reşedinţa de comună şi localitățile Jucu de Mijloc și Jucu
Herghelie şi o scădere dramatică în localităţile Vișea şi Gădălin. În completarea acestor cifre poate fi luat în
considerare aportul de populaţie adus de turişti.

3.5.2. Estimarea resurselor de muncă

Forţa de muncă eliberată din activitatea agricolă, ca şi forţa de muncă tânără, încă în formare, cu un
grad de instrucţie mai ridicat, va putea fi orientată spre activităţi de prelucrare şi valorificare mai bună a
produselor agricole locale precum şi spre activităţile de servicii legate de dezvoltarea turistică a zonei. În
acelaşi timp, proiectantul estimează ca oportună completarea activităţii agricole a majorităţii populaţiei cu
activităţi meşteşugăreşti de prelucrare a produselor agricole în sistemul asociaţiilor familiale. Dezvoltarea
turismului va asigura o bună piaţă de desfacere a acestor produse.

Asigurarea  condiţiilor  de  stabilire  a  cadrelor  cu  studii  superioare  din  serviciile  publice  în  cadrul
localităţilor  comunei  va  fi  stimulată  şi  prin  măsuri  legislative,  care sunt  în  curs şi  prin  facilităţi  pe care
administraţia comunei le poate avea în vedere:  asigurarea locuinţei,  a utilităţilor,  a unui teren agricol  în
folosinţă, etc. Aceste măsuri au în vedere modificarea structurii  forţei de muncă, prin reducerea ponderii
populaţiei ocupate exclusiv cu agricultura în favoarea creşterii ponderii acesteia în activităţile de prelucrare şi
servicii, concomitent cu creşterea numărului persoanelor cu dublă ocupaţie.

Graficul de mai jos ilustrează evoluția numărului de salariați pentru perioada 1992-2012:
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3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

3.6.1. Organizarea circulaţiei rutiere în cadrul teritoriului administrativ al 
comunei Jucu

Profile transversale sunt reglementate conform planșelor desenate și Anexei nr. 2  din Regulamentul
Local de Urbanism.

La nivelul UAT Jucu se propune amenajarea unui drum colector dincolo de calea ferata pentru a
decongestiona traficul de pe DN1C.

3.6.2. Organizarea circulaţiei rutiere în interiorul intravilanului
Profile transversale sunt reglementate conform planșelor desenate și Anexei nr. 2  din Regulamentul

Local de Urbanism.
Organizarea circulaţiei în interiorul intravilanului reşedinţei de comună Jucu de Sus
Localitatea, aşa cum apare în noul intravilan propus, se reglementează trei profile noi de străzi:

a) E1-9m- Drum de deservire locală
b) E2-14m-Drum de deservire locală pentru zona de locuire colectivă/ Drum colector pentru

zona de locuire rurală
c) D1-15m- Drum colector
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Se recomandă demararea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumului judeţean. Acostamentele vor fi
înlocuite de rigole acoperite cu elemente din beton ce vor alcătui un grătar carosabil. Porţiunile rămase până
la limita parcelelor vor fi completate cu trotuare din piatră. Aceste trotuare vor fi înclinate înspre drum, pentru
ca scurgerea apelor să se facă în rigole, nu înspre case.  Pe porţiunile în care distanţa dintre case nu
permite amenajarea secţiunii propuse mai jos, se va renunţa la trotuar în favoarea rigolei. Se recomandă
folosirea  unor  îmbrăcăminţi  de  tip  piatră  cubică  pentru  celelalte  străzi  mai  ales  în  zona  centrală  şi  a
castelului.

Străzile principale ale localităţii vor avea platforma carosabilă de minimum 5,00 m. Trotuarele vor fi
pietruite.  Prin  realizarea unui  pavaj  carosabil  din  piatră  se va  reduce poluarea cu praf  şi  se va facilita
circulaţia vehiculelor, fără a afecta aspectul rustic al localităţii.

Carosabilul va fi separat de trotuar prin rigole acoperite cu elemente de beton şi prin fâşii verzi. Pe
porţiunile în care străzile au deschideri insuficiente, se va renunţa la fâşia verde şi se vor reduce lăţimile
trotuarelor şi a carosabilului, în această ordine.

În zona centrală vor fi amenajate parcări pentru turişti şi localnici în număr suficient. 
Traseul ciclist se va amenaja pentru început ca benzi separate pentru biciclete trasate pe carosabil,

urmând a fi mutate, într-o fază ulterioară, pe piste adecvate.

Organizarea circulaţiei în intravilanul localităţii Jucu Herghelie
Localitatea, aşa cum apare în noul intravilan propus, se reglementează trei profile noi de străzi:

d) E1-9m- Drum de deservire locală
e) D1-15m- Drum colector

Se  recomandă  demararea  lucrărilor  de  modernizare  şi  reabilitare  a  drumului  judeţean.
Acostamentele vor fi înlocuite de rigole acoperite cu elemente din beton ce vor alcătui un grătar carosabil.
Porţiunile rămase până la limita parcelelor vor fi completate cu trotuare din piatră. Aceste trotuare vor fi
înclinate înspre drum, pentru ca scurgerea apelor să se facă în rigole, nu înspre case.  Pe porţiunile în care
distanţa dintre case nu permite amenajarea secţiunii propuse mai jos, se va renunţa la trotuar în favoarea
rigolei. Se recomandă folosirea unor îmbrăcăminţi de tip piatră cubică pentru celelalte străzi mai ales în zona
centrală şi a castelului.

Străzile principale ale localităţii vor avea platforma carosabilă de minimum 5,00 m. Trotuarele vor fi
pietruite.  Prin  realizarea unui  pavaj  carosabil  din  piatră  se va  reduce poluarea cu praf  şi  se va facilita
circulaţia vehiculelor, fără a afecta aspectul rustic al localităţii.

Carosabilul va fi separat de trotuar prin rigole acoperite cu elemente de beton şi prin fâşii verzi. Pe
porţiunile în care străzile au deschideri insuficiente, se va renunţa la fâşia verde şi se vor reduce lăţimile
trotuarelor şi a carosabilului, în această ordine.
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În zona centrală vor fi amenajate parcări pentru turişti şi localnici în număr suficient. 
Traseul ciclist se va amenaja pentru început ca benzi separate pentru biciclete trasate pe carosabil,

urmând a fi mutate, într-o fază ulterioară, pe piste adecvate.

Organizarea circulației în intravilanul localităţii Jucu de Mijloc
Localitatea, aşa cum apare în noul intravilan propus, se reglementează trei profile noi de străzi:

f) E1-9m- Drum de deservire locală
g) E2-14m-Drum de deservire locală pentru zona de locuire colectivă/ Drum colector pentru

zona de locuire rurală
h) D1-15m- Drum colector

Se  recomandă  demararea  lucrărilor  de  modernizare  şi  reabilitare  a  drumului  judeţean.
Acostamentele vor fi înlocuite de rigole acoperite cu elemente din beton ce vor alcătui un grătar carosabil.
Porţiunile rămase până la limita parcelelor vor fi completate cu trotuare din piatră. Aceste trotuare vor fi
înclinate înspre drum, pentru ca scurgerea apelor să se facă în rigole, nu înspre case.  Pe porţiunile în care
distanţa dintre case nu permite amenajarea secţiunii propuse mai jos, se va renunţa la trotuar în favoarea
rigolei. Se recomandă folosirea unor îmbrăcăminţi de tip piatră cubică pentru celelalte străzi mai ales în zona
centrală şi a castelului.

Străzile principale ale localităţii vor avea platforma carosabilă de minimum 5,00 m. Trotuarele vor fi
pietruite.  Prin  realizarea unui  pavaj  carosabil  din  piatră  se va  reduce poluarea cu praf  şi  se va facilita
circulaţia vehiculelor, fără a afecta aspectul rustic al localităţii.

Carosabilul va fi separat de trotuar prin rigole acoperite cu elemente de beton şi prin fâşii verzi. Pe
porţiunile în care străzile au deschideri insuficiente, se va renunţa la fâşia verde şi se vor reduce lăţimile
trotuarelor şi a carosabilului, în această ordine.

În zona centrală vor fi amenajate parcări pentru turişti şi localnici în număr suficient. 
Traseul ciclist se va amenaja pentru început ca benzi separate pentru biciclete trasate pe carosabil,

urmând a fi mutate, într-o fază ulterioară, pe piste adecvate.

Organizarea circulaţiei în intravilanul localităţii Vișea
Localitatea nu este reglementată cu profile stradale noi.

Organizarea circulaţiei în intravilanul localităţii Gădălin
Localitatea nu este reglementată cu profile stradale noi.

3.6.3. Organizarea circulației feroviare în cadrul teritoriului administrativ al 
comunei Jucu

Conform situației existente, UAT Jucu este traversat de linia CF 412 Apahida – Baia Mare, care
traversează localitatea Jucu Herghelie. Linia este interoperabilă, dublă, electrificată, în aliniament și curbă, în
infrastructura publică.

Se instituie zona de siguranță a căii ferate, 20 m de o parte și de alta a ultimei linii CF (conform
prevederilor OUG nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea SNCFR aprobată
prin Legea nr. 89/1999) și zona de protecție a căii ferate, 100 m de o parte și de alta a ultimei linii CF.

Se interzice amplasarea de construcții permanente în zona de siguranță a căii ferate. În această
zonă, în cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri proprietate privată, pot fi efectuate exproprieri
pentru cauze de utilitate publică, în condițiile legii.

Pentru lucrări ce urmează a fi executate în zona de protecție a căii ferate (construcții, drumuri, rețele
edilitare, drumuri, subtraversări de linii CF, etc.) se va cere avizul CFR, pentru fiecare obiectiv în parte.

Se va ține cont de neafectarea vizibilității liniei CF.
Pentru  iluminatul  exterior  nu  se  vor  folosi:  lumini  de  culoare  roșie,  galbenă,  verde,  albastră,

amplasate  în  direcția  traseului  feroviar,  care  ar  putea  crea  confuzie  cu  semnalizarea  feroviară  –  în
conformitate cu prevederile art. 26 din OUG nr. 12/1998.

Pentru construcții în zona în care există cabluri și instalații ale Sucursalei Regionala CF Cluj – Divizia
Instalații și a Sucursalei Regionala de Telecomunicații Cluj, se impune ca beneficiarul, înainte de începerea
lucrărilor (de ex. Împrejmuire a terenului), să solicite asistența tehnică a reprezentanților acestora pentru
pichetarea  și  protecția  cablurilor  existente  în  zonă;  beneficiarul  fiind  obligat  să  admită  accesul  pentru
intervenții și/sau lucrări la aceste cabluri.

Eventualele pagube aduse de beneficiar C.N.C.F. ”CFR” S.A. vor fi suportate de către acesta.
C.N.C.F.  ”CFR”  S.A.  nu  își  asumă  răspunderea  pentru  eventualele  pagube  produse  din  cauza

trepidațiilor provenite din traficul feroviar.

Poziții kilometrice:
• la intersecția limitei UAT cu calea ferată:

◦ către Apahida – km 5+030,9
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◦ către Bonția – km 11+531,8
• Intravilan propus Jucu de Mijloc

◦ pe dreapta  - de la km 4+901,9 la km 8+580,7
◦ pe stânga - de la km 5+030,9 la km 8

• Intravilan propus Jucu Herghelie
◦ pe dreapta - de la km 8+580,7 la km 11+531,8
◦ pe stânga - de la km 8 la km 10+838,2

Suprafața zonei CFR pe teritoriul UAT Jucu are o suprafață de 16,42 ha.
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL.

Comuna Jucu este importantă în zonă, pe teritoriul ei desfăşurându-se activităţi  turistice, agricole, precum şi industriale. Pentru asigurarea premiselor
dezvoltării localităţilor comunei în anii care urmează se propun următoarele modificări la nivelul unității administrativ teritoriale.
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3.7.1. Modificări propuse pentru intravilanele localităţilor
Comuna Jucu, amplasată aproape de limita nordică a zonei metropolitane Cluj-Napoca, a devenit pe

parcursul  ultimului  deceniu  o  posibilă  locaţie  pentru  reamplasarea  zonelor  industriale  din  interiorul
municipiului Cluj-Napoca.

Ca urmare a modificărilor propuse prin prezentul P.U.G., noua suprafaţa a intravilanului comunei
Jucu este de  1982,51 ha .

Intravilanul localităţilor comunei Jucu se modifică după cum urmează:
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3.7.2. Bilanţul teritorial şi intervenţii în zonele funcţionale ale localităţilor
La nivelul zonelor funcţionale nu se fac modificări majore, preponderent  se încearcă clarificarea lor

şi acolo unde este cazul extinderea.

3.7.3. Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilan

Reşedinţa de comună Jucu de Sus  este un sat  de dimensiuni mari.  Are un
potenţial de dezvoltare ca zonă turistică, industrială şi agricolă. 
În completarea funcțiunilor existente, prezentul PUG propune:

• Realizarea podului peste Someșul Mic, care urmează sa facă legătura cu Jucu de Mijloc și care va
rezolva o disfuncționalitate majoră a circulației rutiere. De asemenea, se propune realizarea nodului
rutier cu drumul Someș Expres care urmează a fi realizat în partea estică a localității;

• Exploatarea  zonei  de  sărături  prin  amenajarea  unei  zone  de  agrement  sau  a  unei  stațiuni
balneoclimaterice;

• Amenajarea pistei de biciclete de-a lungul Someșului Mic pentru a dezvolta turistic zona și pentru a
oferi posibilitatea petrecerii timpului în aer liber pentru localnici.

Bilanțul teritorial pentru localitatea Jucu de Sus este:
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Satul aparţinător Vișea este  un  sat  de  dimensiuni  mai  mici,  amplasat  izolat  în  nord-estul
reședinței de comună Jucu de Sus. 
În completarea funcțiunilor existente, prezentul PUG propune:

• Realizarea unui complex sportiv
• Realizarea unor zone de agrement și turism

Bilanțul teritorial pentru localitatea Vișea este:
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Satul  aparţinător Gădălin este  un  sat  de  dimensiuni  mai  mici,  amplasat  izolat  în  estul
reședinței de comună Jucu de Sus. 
În completarea funcțiunilor existente, prezentul PUG propune:

• Exploatarea  zonei  de  sărături  prin  realizarea  unei  zone  de  agrement  sau  a  unei  stațiuni
balneoclimaterice

Bilanțul teritorial pentru localitatea Gădălin este: 
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Satul aparţinător Jucu de Mijloc este un sat de dimensiuni mari, amplasat la est
de drumul național DN1C. 
În completarea funcțiunilor existente, prezentul PUG propune:

• Reabilitarea și amenajarea gării și a zonei publice din proximitatea acesteia 
• Îmbunătățirea  serviciilor  prin  realizarea  unei  piețe  agro-alimentare  și  prin  apariția  de  noi  unități

comerciale
• Realizarea unei piațete centrale care să dea identitate localității
• Amenajarea de locuri de parcare 
• Completarea localității cu dotări de învățământ: grădiniță, școală, liceu
• Realizarea unor zone de agrement și a unui parc sportiv
• Reabilitarea lacului existent și transformarea lui într-un lac de agrement
• Completarea localității cu unități de alimentație publică.

Bilanțul teritorial pentru localitatea Jucu de Mijloc este: 
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Satul aparţinător Jucu Herghelie este un sat de dimensiuni mijlocii, amplasat de-
a  lungul  drumului  naţional  DN1C între  Apahida  şi  Gherla,  ceea  ce   îi  asigură  premisele  dezvoltării  ca
localitate industrială. Terenurile fertile din lunca Someşului sunt propice dezvoltării agriculturii.
În completarea funcțiunilor existente, prezentul PUG propune:

• Reabilitarea și amenajarea gării și a zonei publice din proximitatea acesteia 
• Realizarea unui Centru de Cercetare și Conferințe
• Îmbunătățirea  serviciilor  prin  realizarea  unei  piețe  agro-alimentare  și  prin  apariția  de  noi  unități

comerciale
• Realizarea unei piațete centrale care să dea identitate localității
• Amenajarea de locuri de parcare 
• Realizarea Incubatorului de Afaceri Techville by CBC
• Realizarea unor zone de agrement și servicii terțiare
• Amenajarea pistei de biciclete de-a lungul Someșului Mic pentru a dezvolta turistic zona și pentru a

oferi posibilitatea petrecerii timpului în aer liber pentru localnici
• Realizarea  podului  peste  Someșul  Mic  situat  în  partea  de  nord  a  satului,  care  urmează  sa

înlesnească accesul în Parcul Industrial Tetarom III.

Bilanțul teritorial pentru localitatea Jucu Herghelie este:
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3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Pe terenurile  agricole în  pantă se vor  lua măsuri  pentru  o exploatare raţională a acestora,  prin
întreţinerea agroteraselor şi evitarea suprapăşunatului.  În toate zonele unde se constată astfel de fenomene
se vor efectua lucrări de stabilizare a versanţilor,  cu ziduri de sprijin şi terasări,  în special în apropierea
drumurilor. Se vor întreţine în mod adecvat drumurile de exploatare agricolă pentru evitarea creării de ogaşe.

Zone inundabile
Conform noului intravilan propus prin acest PUG, localităţile comunei Jucu sunt afectate de risc la

inundaţii după cum urmează:
• reşedinţa de comună Jucu de Sus 

▪ risc mare de inundații 1,2 ha
▪ risc mediu de inundații 7,96 ha
▪ risc redus de inundații 13,98 ha

• satul aparținător Jucu Herghelie
▪ risc mare de inundații 150,63 ha
▪ risc mediu de inundații 270,38 ha
▪ risc redus de inundații 326,53 ha

• satul aparținător Jucu de Mijloc
▪ risc mare de inundații 2,72 ha
▪ risc mediu de inundații 62,14 ha
▪ risc redus de inundații 111,83 ha

În zonele indicate pe planşe ca fiind cu risc la inundaţii construirea este permisă doar cu condiţia
obţinerii în prealabil a avizului A.N.  Apele Române Sucursala Someş-Tisa.

Limitarea zonelor inundabile de pe teritoriul comunei, identificate în partea desenată  este posibilă
prin   decolmatarea periodică a văilor.  Pericolul  de inundaţii  se  poate îndepărta  prin  regularizarea văilor
conform soluţiei rezultate în urma unui studiu specializat.

Pentru remedierea acestor situaţii se impun următoarele măsuri:
• Regularizarea  malurilor  pârâurilor  conform  unui  proiect  specializat,  pentru  îndepărtarea

pericolului inundaţiilor.
• Întreţinerea îndiguirilor şi apărărilor de mal existente;
• Efectuarea în continuare a decolmatărilor periodice;
• Consolidarea sau înlocuirea podurilor necorespunzătoare

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.9.1. Gospodărirea complexă a apelor
Factorii administrativi ai comunei vor avea în vedere:  lucrări de amenajare a albiilor în zonele cu risc

inundabile,  lucrări de recablare și regularizare a albiilor și consolidare a malurilor pentru creșterea debitului
de apă captat pe cursurile râurilor - ocrotirea și îmbunătățirea calității apelor subterane prin măsuri specifice
care să elimine sursele de poluare care ar putea afecta pânza freatică. 

3.9.2. Alimentarea cu apă potabilă
Alimentarea cu apa a satului Jucu Herghelie se face prin branșamente din conducta de aducțiune

PREMO DN 600 CLUJ NAPOCA-GHERLA a COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ CLUJ. Rețeaua de alimentare și
distribuție a apei este realizată cu conducte din polietilenă de înaltă densitate PE 80, SDR 17, PN 10, cu
diametre cuprinse între 63.0 și 125.0 mm.
Reţelele  de  distribuţie  se  amplasează  pe  trama stradală  existentă  și  pe cea  propusă,  în  intravilanul  şi
extravilanul localităţilor din comuna Jucu. 

În perspectivă se propune realizarea branşamentelor de apă pentru fiecare consumator, branșament
care se defineşte ca legătura dintre reţeaua de apă stradală şi căminul de branșament echipat cu apometru
pentru măsurarea consumului de apă. 

Căminul de branșament se amplasează la limita proprietăţii consumatorilor. Instalaţia după căminul
de branșament se consideră instalaţie sanitară interioară. 

3.9.3. Canalizarea
În satele Vișea și Gădălin se propune introducerea canalizării.
Schema tehnologică propusă pentru staţia de epurare 
Fluxul tehnologic se compune din următoarele obiecte: 
A) Treapta de epurare mecanică compusă din: 

• rezervor  cu  sitare  grosieră,  acumulare,  omogenizare,  mixare  şi  pompare  apă  uzată;
-instalaţie automată de flotaţie cu aer dizolvat, cu sitare fină, separare grăsimi, suspensii şi
nisip; 
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• reactor de reducere, stocare şi separare grăsimi; 
• reactor de reducere substanţe organice, stocare şi separare nisip; 
• separator apă- nisip, stocare, stabilizare şi deshidratare nisip. 

B) Treapta de epurare biologică compusă din: 
• modul biologic cu nitrificare şi denitrificare; 
• aerare cu bule fine cu dispozitive amovibile şi traseu de minim 7m; 
• decantor cu staţie de pompare nămol recirculat în exces; 
• pompă de transfer nămol; 
• staţie de suflante. 

C) Treapta de tratare a nămolului: 
• reactor de stocare, îngroşare, pompare automată nămol în exces; 
• maşină automată de deshidratat cu melc şi sită specială; 
• bazin de stocare, pompare apă epurată pentru spălare; 
• pompă de înaltă presiune pentru apă de spălare; 
• transportor cu melc pentru nămol deshidratat; 
• platformă pentru stocare nămol deshidratat şi saci material reţinut de la sitare. 

D) Bloc de automatizare staţie de epurare. 
Sistemul de canalizare menajeră se va executa din ţevi din PVC-KG SN 4, cu diametre cuprinse

intre 250.0 și 315.0 mm, cu regim de curgere gravitaţională. Se vor realiza și porțiuni de canalizare sub
presiune  prin  intermediul  stațiilor  de  pompare  ape  uzate,  în  zonele  unde  nu  este  posibila  realizarea
canalizării prin curgere gravitațională. 

Canalizarea menajeră propusă se va  amplasa pe trama stradală  a  zonei  studiate,  va  funcționa
gravitațional şi sub presiune.

Pe traseul acesteia vor fi prevazute cămine de vizitare din cămine de vizitare din polietilenă sau inele
prefabricate din beton armat, cu capac şi ramă din fontă cu balama, pe placă suport din beton armat.
Amplasarea  canalizării  menajere  se  va  face  pe  cât  posibil  în  afara  zonei  carosabile,  cu  respectarea
standardelor în vigoare. 

Se va urmări  totodată,  ca prin  stabilirea justă  a cotelor  pe verticală  în  profil  longitudinal,  să se
asigure racordarea tuturor consumatorilor existenţi şi de perspectivă; să se realizeze o pantă longitudinală
care să permită obţinerea unor viteze reale mai mari de v=0,70 m/s (viteză de autocurăţire) şi să se obțină
un volum cât mai redus de mișcări de terasamente, în timpul desfăşurării lucrărilor de execuţie. 

Execuția se va realiza pe tronsoane scurte pentru a nu afecta stabilitatea terasamentului drumului. 
Se va acorda atenție deosebită la pozarea în strat de nisip şi îmbinarea conductelor de scurgere din

PVC, pentru asigurarea pantei longitudinale prevăzute în proiect. 
Calitatea apei deversate către emisare respecta prevederile din NTPA 001/02

Apele pluviale din zona PUG JUCU vor fi colectate prin canale de scurgere, rigole sau şanţuri, apoi vor fi
transportate şi deversate în emisari.

3.9.4. Alimentarea cu energie electrică
În momentul de față toate satele comunei JUCU dispun de reţele de distribuţie a energiei electrice

care alimentează consumatorii imobilelor şi iluminatul public. 
În caz de nevoie se vor amplifica posturile de transformare existente sau se vor amplasa posturi de

transformare suplimentare şi se va extinde reţeaua existenta, cablurile urmând a fi montate subteran.
Se va avea în vedere extinderea iluminatului public.

3.9.5. Telecomunicaţii
De asemenea se propune amplasarea unor antene în  vederea îmbunătățirii  semnalului  GSM și

acoperirea acestuia, de către operatorii de telefonie mobile.

3.9.6.  Alimentarea cu gaze naturale
Toate  satele  comunei  Jucu dispun de  rețea de alimentare cu gaze  naturale.  Pentru  noile  zone

propuse, rețeaua de distribuție va respecta următoarele prevederi:
În  conformitate  cu  prevederile  regulamentului  privind  stabilirea  categoriei  de  importanţă  a

construcţiilor,  aprobat prin Hotărârea Guvernului  României  nr.  766 din 21.11.1997, reţeaua de distribuţie
gaze naturale de presiune redusă se încadrează în categoria de importanţă C (importanţă normală).  În
consecința,  atât  beneficiarul  investiției,  prin  personal  specializat  sau  firme  specializate,  angajate  de
beneficiar  ca  diriginte  de  șantier  în  condiţiile  Legii  nr.10/1995  privind  calitatea  în  construcţii,  cât  şi
constructorul  lucrării,  vor  lua  toate  măsurile  necesare  îndeplinirii  tuturor  exigenţelor  de  calitate
corespunzătoare acestei categorii de importanţă a construcţiei. 

Lucrările de execuţie ale reţelei de distribuţie gaze naturale din polietilenă pot fi realizate numai de
societăți care au primit agreare tehnică (certificat de autorizare) din partea ANRE pentru astfel de lucrări. 
Pentru execuţia rețelelor de distribuţie gaze naturale s-a prevăzut utilizarea țevii  de polietilenă de înaltă
densitate  PEHD  100,  SR-ISO  4437,  realizată  din  materie  primă  nouă  (fără  reciclare),  cu  o  valoare  a
raportului dimensional standard egală cu 11 (SDR 11), agrementate în România conform legilor în vigoare.
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Ținând cont de prevederile art. 5.17 din NTPEE - pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale/2008 utilizând conducte, fitinguri şi armături din polietilenă de redusă densitate şi polietilenă
de înaltă densitate, în care se precizează că diametrele admise pentru conductele subterane sunt de regulă,
minim 40 mm.

Conductele de distribuţie gaze naturale de presiune redusă din polietilenă se vor monta în teritoriul
public, în soluție de montaj subteran, conform prevederilor art.6.2. din NTPEE/2008, la adâncimea de 0,9 m,
adâncime măsurată de la faţa terenului până la generatoarea superioară a conductei, conform art. 6.17 din
NTPEE/2008. 
         Se interzice montajul forțat (sub tensiune mecanică) al conductelor de gaze naturale.
Traseele  conductelor  de  distribuţie  gaze  naturale  de  presiune  redusă  din  polietilenă  precum  şi
amplasamentele  propuse  pentru  acestea  aparţin  domeniului  public,  acestea  fiind  pozate  pe  fiecare  din
străzile localităţii, în soluție de montaj subteran, conform prevederilor articolelor 6.1 şi 6.2 din NTPEE/2008. 
         Traseele conductelor vor fi rectilinii, marcate prin inscripții sau prin aplicarea de plăcute indicatoare pe
construcţiile şi stâlpii din vecinătate, în conformitate cu STAS 9750. 

3.9.7. Alimentare cu căldură
Întrucât  multe  locuințe  sunt  încălzite  cu  sobe  cu  combustibil  solid,  lemne  de  foc,  consumul  de

material lemnos este destul de important. Locuitorii trebuie convinși că sistemul de încălzire centrală este
mai avantajos (folosind diverse materiale drept combustibil).

De asemenea trebuie încurajată realizarea de sisteme de încălzire cu energie regenerabilă (panouri
solare, panouri fotovoltaice,  pompe de căldura, eoliene).

3.10. PROTECȚIA MEDIULUI

Protecţia mediului este o componentă esenţială a strategiei de dezvoltare a comunei. 
 Se va avea în vedere ca  noile unităţi  de producţie ce vor fi construite să polueze într-o cât mai mică
măsură. În acest scop se vor efectua studii de specialitate pentru unităţile de producţie cu potenţial poluant.

Depozitarea deşeurilor se va face doar în spaţiile special amenajate. Se recomandă implementarea
unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi responsabilizarea cetățenilor în privinţa protecţiei mediului.

Conform noului intravilan propus prin acest PUG, localităţile comunei Jucu sunt afectate de risc la
inundaţii după cum urmează:

• reşedinţa de comună Jucu de Sus 
▪ risc mare de inundații 1,2 ha
▪ risc mediu de inundații 7,96 ha
▪ risc redus de inundații 13,98 ha

• satul aparținător Jucu Herghelie
▪ risc mare de inundații 150,63 ha
▪ risc mediu de inundații 270,38 ha
▪ risc redus de inundații 326,53 ha

• satul aparținător Jucu de Mijloc
▪ risc mare de inundații 2,72 ha
▪ risc mediu de inundații 62,14 ha
▪ risc redus de inundații 111,83 ha

Pentru limitarea acestor suprafeţe se recomandă efectuarea unor studii de specialitate şi propunerea
unor soluţii  pentru îndepărtarea/reducerea riscului de inundaţii  (decolmatări,  diguri,  consolidări de maluri,
etc.)

Pentru protecţia apelor de suprafaţă se interzice realizarea de construcţii şi alte amenajări, precum şi
a lucrărilor agricole pe o distanţă de 5 m de o parte şi de alta a malurilor pârâielor. În interiorul intravilanului,
această zonă va fi plantată cu vegetaţie arboricolă specifică.

 De asemenea se instituie zone de protecţie de 50 m în jurul cimitirelor existente . În situaţia în care
acestea sunt situate prea aproape de zona de locuit nu se vor mai efectua înmormântări noi în interiorul
razei de protecţie.

Faţă de staţiile de epurare încapsulate din localitatea Jucu Herghelie se instituie o zonă de protecţie
sanitară de 50 m măsurată de la limita staţiei.

Faţă de unităţile de producţie agrozootehnică se propun zone de protecţie sanitară conform legii
119/2014 „Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei”.

Pe  teritoriul  comunei  se  regăsesc  două  zone  naturale  protejate  (SCI  =  situri  de  importanţă
comunitară):

• ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida
• ROSCI  0295 Dealurile Clujului Est

Scopul declarării acestor arii protejate este conservarea, menţinerea şi readucerea într-o stare de
conservare favorabilă a tuturor tipurilor de habitate şi a tuturor speciilor de floră şi faună, listate în Formularul
Standard Natura 2000 al sitului. 

Pe  întreaga  suprafaţă  a  ariilor  protejate  se  urmăreşte  excluderea  şi  prevenirea  activităţilor  de
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exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivelor de conservare, precum şi asigurarea
condiţiilor favorabile pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică. 

Se permit activităţi tradiţionale desfăşurate de proprietarii terenurilor, inclusiv recoltarea stufului, cu
avizarea acestora de către Custode. 

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

În intravilanul comunei Jucu sunt propuse următoarele categorii de zone funcţionale:
• zonă locuințe rurale
• zonă locuințe semicolective
• zonă locuințe colective
• zonă de instituții publice și servicii

◦ subzonă destinată lăcaşurilor de cult
• zonă mixtă de locuințe rurale și servicii
• zonă de turism și agrement
• zonă de activități economice cu caracter terțiar
• zonă mixtă de activități economice cu caracter terțiar și locuințe rurale
• zonă unități industriale și depozitare
• zonă unități industriale mici cu caracter nepoluant
• zonă mixtă de producție mică și servicii
• zonă unități economice agricole
• zonă verde cu rol de protecție și coridor ecologic
• zonă verde cu caracter sportiv
• zonă de gospodărie comunală
• zonă echipamentelor tehnico-edilitare
• zonă cu destinație specială (TDS-MApN)
• zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

În  procesul  de  delimitare  a  zonelor  funcţionale  mai  sus  amintite  s-au  avut  în  vedere  eventualele
compatibilităţi/incompatibilităţi precum şi oportunitatea intervenţiei.

TDS – MapN Zona cu destinație  specială  cuprinde terenurile aflate  în  administrarea MApN,  respectiv
imobilele nr. 1071 (2 incinte) și 2729 (4 incinte). În această zonă se va permite construirea numai cu avizul
Statului Major al Apărării. 
Imobilul 1071  cuprinde două terenuri având următoarele numere CF:

• CF nr. 51478 – cu suprafața de 36 350 mp (situat în intravilanul localității Jucu Herghelie, atât
în situația existentă cât și în situația propusă);

• CF nr. 51354 – cu suprafața de 400 mp (situat în intravilanul localității Jucu de Mijloc, situația
propusă)

Imobilul  2729  cuprinde 4 terenuri având următoarele numere CF:
• CF nr.  51479 –  cu  suprafața  de 2182 mp (situat  în  extravilanul  comunei  Jucu,  atât  în  situația

existentă cât și în situația propusă)
• CF nr. 51480 – cu suprafața de 470987 mp (situat în extravilanul comunei Jucu, atât în situația

existentă cât și în situația propusă)
• CF nr. 51481 – cu suprafața de 470965 mp (situat în extravilanul comunei Jucu, atât în situația

existentă cât și în situația propusă)
• CF nr. 51274 – cu suprafața de 1904 mp (situat în intravilanul localității Jucu Herghelie, atât în

situația existentă cât și în situația propusă)

Reglementări CFR
Se va respecta limita zonei CFR, nu se vor amplasa drumuri de acces pe aceasta.
Pentru lucrări ce urmează a fi executate în zona de protecție a căii ferate, adică 100 m de o parte și

de alta a  ultimei linii CF (construcții, rețele edilitare, drumuri, subtraversări de linii CF, etc.) se va cere avizul
CFR pentru fiecare obiectiv în parte.

Se interzice amplasarea de construcții permanente în zona de siguranță a căii ferate, adică 20 de m
de o parte și de alta a ultimei linii CF.

În  conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.  12/1998  privind  transportul  pe  căile  ferate  române  și
reorganizarea S.N.C.F.R. Aprobată prin Legea nr. 89/1999, se atrage atenția că zona până la limita a 20 m
de o parte și de alta față de axul căii ferate constituie zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice. În
această zonă, în cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri proprietate privată, pot fi efectuate
exproprieri pentru cauze de utilitate publică, în condițiile legii.

Beneficiarul  nu va folosi  la  iluminatul  exterior:  lumini  de culoare roșie,  galbenă, verde,  albastră,

84



PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ           2020

amplasate în direcția traseului feroviar, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară – conform
prevederile art. 26 din OUG nr. 12/1998.

Pentru construcții  în zona  în care există cabluri și  instalații  ale Sucursalei Regionale CF Cluj –
Divizia Instalații și a a Sucursalei Regionale de Telecomunicații Cluj, se impune ca beneficiarul, înainte de
începerea lucrărilor (de ex. Împrejmuire a terenului), să solicite asistență tehnică a reprezentanților acestora
pentru pichetarea și protecția cablurilor existente în zonă; beneficiarul fiind obligat să admită accesul pentru
intervenții și/sau lucrări la aceste cabluri. Vizibilitatea nu va fi afectată.

Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de
interes  naţional,  se  face  cu  avizul  conform al  Ministerului  Culturii  şi  Cultelor  şi  a  Ministerului  Lucrărilor
publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de
interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre de consiliu judeţean, se face cu avizul serviciilor publice
descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la alin. (1).

Autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  care  au  ca  obiectiv  cercetarea,  conservarea,
restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului
Culturii şi Cultelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministerului culturii şi cultelor.

Reglementări privind razele de protecție sanitară

Conform ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publica privind mediul de viata 
al populației, distantele minime de protecție sanitara intre teritoriile protejate și o serie de unități care produc 
disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt următoarele:
-Ferme de cabaline, intre 6-20 capete: 50 m
-Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m
-Ferme și crescătorii de taurine, intre 6-50 capete: 50 m
-Ferme și crescătorii de taurine, intre 51-200 capete: 100 m
-Ferme și crescătorii de taurine, intre 201-500 capete: 200 m
-Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m
-Ferme de păsări, intre 51-100 de capete: 50 m
-Ferme de păsări, intre 101-5.000 de capete: 500 m
-Ferme și crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete și complexuri avicole industriale: 1.000 m
-Ferme de ovine, caprine: 100 m
-Ferme de porci, intre 7-20 de capete: 100 m
-Ferme de porci, intre 21-50 de capete: 200 m
-Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete: 500 m
-Complexuri de porci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m
-Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m
-Ferme și crescătorii de iepuri intre 100 și 5.000 de capete: 100 m
-Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m
-Ferme și crescătorii de struți: 500 m
-Ferme și crescătorii de melci: 50 m
-Spitale, clinici veterinare: 30 m
-Grajduri de izolare și carantina pentru animale: 100 m
-Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
-Abatoare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: 500 m
-Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animala: 300 m
-Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale din exploatațiile zootehnice, platforme comunale: 500 m
-Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: 1.000 m
-Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m
-Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor): 200 m
-Stații de epurare a apelor uzate: 300 m
-Stații de epurare de tip modular (containerizate): 100 m
-Stații de epurare a apelor uzate industriale: 300 m
-Paturi de uscare a nămolurilor: 300 m
-Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m
-Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: 1.000 m
-Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase: 500 m
-Crematorii umane: 1.000 m
-Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m
-Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m
-Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m
-Depozitele de combustibil, fier vechi și ateliere de tăiat lemne: 50 m
-Parcuri eoliene: 1.000 m
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-Parcuri fotovoltaice: 500 m
-Cimitire și incineratoare animale de companie: 200 m
-Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m
-Rampe de transfer deșeuri: 200 m. 

Construirea de noi obiective în interiorul  zonelor de protecţie sanitară se va face doar cu avizul
Direcţiei de Sănătate publică.

Amplasarea de noi obiective în zona de protecţie a infrastructurii feroviare (fâşia de teren indiferent
de proprietar, cu lăţime de 100 m, măsurată de la limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de alta)
este  condiționată  de  obţinerea   în  prealabil  a  avizului  Ministerului  Lucrărilor  Publice,  Transporturilor  şi
Locuinţei. 

În cadrul zonelor inundabile identificate pe planşele aferente P.U.G. Este permisă dar cu condiţia
obţinerii avizului Administrației bazinale Someş-Tisa – Apele Române.

Reglementări privind obiectivele de patrimoniu 
MONUMENTE ISTORICE

Asupra imobilelor care sunt monumente istorice, înscrise în Lista Monumentelor Istorice din 2015, nu se vor
efectua nici un fel de intervenții, în afara celor permise de Legea 422/2001, republicată, și numai în condițiile
stabilite de aceasta, sub sancțiunea legislației  în vigoare, numai cu avizul Ministerul  Culturii  și  Identității
Naționale (MCIN) sau după caz Direcția Județeană de Cultură și Patrimoniu Național Cluj (DJCPN-Cluj).
Imobilele cu valoare ambientală, aflate în interiorul zonelor protejate propuse prin acest studiu, stabilite și
aplicate în Reglementările PUG-ului și Regulamentul aferent, vor putea suferi interventii, cu respectarea art.
11 , în condițiile stabilite de lege pentru intervenții în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele
construite protejate. Excepție fac acele intervenții care, prin natura lor, nu afectează aspectul arhitectural și
istoric al fațadelor clădirilor cu valoare ambientală.
Constructiile existente vor conserva structura morfo-spatială specifică arhitecturii vernaculare din zone și din
localitate, prin amplasarea lor în regim izolat cu front discontinuu (deschis, semi-deschis] pe aliniamentele
existente. Intervențiile de orice natură la construcțiile existente vor fi efectuate numai cu avizul MCIN. Nu
sunt  permise demolări  sau intervenții  care să modifice structura,  volumetria  sau aspectul  arhitectural  al
corpurilor  valoroase  din  punct  de  vedere  istoric,  în  special  al  celor  de  la  fațadă.  Extinderile  corpurilor
existente se vor admite la retragere minimă de 6 metri de la aliniamentul existent cu păstrarea corpurilor de
la frontul străzii și a organizării spațiale tradițională specifică zonei. Se vor păstra fronturile discontinue  sau
retragerile existente la stradă.
Se interzic elemente constructive și ornamentale care nu respectă specificul arhitectural al zonei.  Nu se
acceptă volume nespecifice, pante ale acoperișurilor care nu se integrează fondului construit, goluri atipice la
fațade, finisaje cu mortar pe bază de ciment, vopsitorii în culori stridente agresive, sau realizate în diagonală,
în moduri nespecifice arhitecturii tradiționale, a materialelor străine arhitecturii tradiționale (inox, policarbonat,
tâmplărie PVC albă, tablă ondulată, etc.), a elementelor arhitectonice atipice (balcoane la stradă s.a)
În proximitatea monumentelor istorice este interzisă amplasarea reclamelor luminoase de orice fel sau viu-
colorate.

ZONE DE INTERES ARHEOLOGIC
Regulament de exploatare pentru zonele de interes arheologic (cu potențial) respectiv siturile, ansamblurile
și  monumentele  arheologice  înscrise  pe  Lista  Monumentelor  Istorice,  punctele  de  interes  arheologic
identificate și zonele de interes arheologic
Siturile arheologice care sunt monumente istorice, înscrise în Lista Monumentelor Istorice publicate în 2015,
se află sub Incidența Legii 422/2001, republicată, fiind supuse reglementărilor și având servituți specifice în
conformitate cu legea invocată mai sus.
Pentru punctele de patrimoniu arheologic identificate înscrise în Registrul Arheologic National, orice fel de
intervenție  (exploatare  agricolă  sau  forestieră,  amenajare  funciară,  rutieră,  exploatare  a  solului  sau  a
subsolului, construcție și/sau amenajare a teritoriului) trebuie să fle condiționată de asistență arheologică
sau, după caz, de cercetare sau descărcare de sarcină arheologică. 
Zonele  de interes arheologic  se supun acelorași  reguli  ca  și  cele  de mai  sus,  dacă se constată,  după
supravegherea arheologică de către arheologi atestați MCIN, că sunt necesare, în interiorul lor, cercetări
arheologice preventive, de salvare sau sistematice;
Referitor  la  regimul  curent  de  exploatare  economică  a  terenurilor  din  extravilan,  în  măsura  în  care  se
desfășoară lucrări care nu afectează situl sau zona de interes arheologic, nu se pot impune restricționări.
Acestea vor interveni în momentul  în care se schimbă regimul de exploatare — defrișări,  exploatări  ale
solului (cariere de piatra sau argilă), exploatări miniere, îmbunătățiri funciare, formarea unor iazuri sau lacuri
de acumulare.  De  asemenea,  nu  se  pot  efectua  nici  un fel  de  construcții  sub  sau  supraterane  fără  o
cercetare arheologică prealabilă.
Cu privire la vegetație, pentru toate siturile sau zonele de interes arheologic, indiferent dacă sunt sau nu
înscrise  în  LMI  se  poate  accepta  orice  floră  specifică  zonei,  cu  respectarea  regimului  de  exploatare
menționat mai sus;
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Întocmirea Planurilor de Urbanism Zonale, în vederea introducerii în intravilan a suprafețelor cu situri
și  zone  cu  potențial  arheologic  de  toate  tipurile  nu  se  poate  face  fără  avizul  de  specialitate  al
Ministerului Culturii și Cultelor, conform legislației în vigoare.
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3.11.1. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

3.11.2. Proprietatea asupra terenurilor
Pe  teritoriul  administrativ  al  comunei  Jucu,  repartiţia  pe  proprietari  a  fondului  funciar  este
următoarea:

Reşedinţa de comună Jucu de Sus

Satul Vişea
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Satul Gădălin

Satul Jucu de Mijloc

89



PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ           2020

Satul Jucu Herghelie

3.11.3. Lista obiectivelor de utilitate publică propuse
Obiectivele de utilitate publică necesar a fi realizate în etapa pentru care a fost elaborat P.U.G. constituie
două categorii principale :

1. Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri de la bugetul central sau
local. Acestea sunt :
În reşedinţa de comună Jucu de Sus:
◦ Obiective privind modernizarea şi completarea reţelei stradale şi realizarea pistelor de biciclete.
◦ Construirea podurilor conform planşelor desenate;
◦ Obiective de protecţie a mediului: realizarea de amenajări ale râurilor şi pârâurilor de pe teritoriul

comunei pentru înlăturarea pericolului de inundaţii;
◦ Exploatarea  zonei  de  sărături  prin  realizarea  unei  zone  de  agrement  sau  a  unei  stațiuni

balneoclimaterice;
◦ Amenajarea pistei  de biciclete  de-a lungul  Someșului  Mic  pentru  a  dezvolta  turistic  zona și

pentru a oferi posibilitatea petrecerii timpului în aer liber pentru localnici.
În localitatea Jucu Herghelie
◦ Obiective privind modernizarea şi completarea reţelei stradale şi realizarea pistelor de biciclete;
◦ Construirea podurilor conform planşelor desenate;
◦ Reabilitarea și amenajarea gării și a zonei publice din proximitatea acesteia;
◦ Realizarea unui Centru de Cercetare și Conferințe;
◦ Îmbunătățirea serviciilor prin realizarea unei piețe agro-alimentare și prin apariția de noi unități

comerciale;
◦ Realizarea unei piațete centrale care să dea identitate localității;
◦ Amenajarea de noi locuri de parcare;
◦ Realizarea unor zone de agrement și servicii terțiare;
◦ Amenajarea pistei  de biciclete  de-a lungul  Someșului  Mic  pentru  a  dezvolta  turistic  zona și

pentru a oferi posibilitatea petrecerii timpului în aer liber pentru localnici.
În localitatea Jucu de Mijloc
◦ Obiective privind modernizarea şi completarea reţelei stradale;
◦ Reabilitarea și amenajarea gării și a zonei publice din proximitatea acesteia; 
◦ Îmbunătățirea serviciilor prin realizarea unei piețe agro-alimentare și prin apariția de noi unități

comerciale;
◦ Realizarea unei piațete centrale care să dea identitate localității;
◦ Amenajarea de noi locuri de parcare;
◦ Completarea localității cu dotări de învățământ: grădiniță, școală, liceu;
◦ Realizarea unor zone de agrement și a unui parc sportiv;
◦ Reabilitarea lacului existent și transformarea lui într-un lac de agrement;
◦ Completarea localității cu unități de alimentație publică.
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În localitatea Gădălin:
◦ Obiective privind modernizarea şi completarea reţelei stradale;
◦ Exploatarea  zonei  de  sărături  prin  realizarea  unei  zone  de  agrement  sau  a  unei  stațiuni

balneoclimaterice.
• În localitatea Vișea:

◦ Obiective privind modernizarea şi completarea reţelei stradale;
◦ Realizarea unui complex sportiv;
◦ Realizarea unor zone de agrement și turism.

2. Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri private.
Această  categorie  cuprinde  diferite  dotări  turistice  şi  de  agrement,  dotări comerciale, servicii, unităţi
productive, etc, pentru amplasarea cărora Consiliul Local va putea  fie  să   aprobe  documentaţia  tehnică
conform  prezentului  P.U.G.,  fie  să concesioneze teren din patrimoniul propriu.
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4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE  

Comuna Jucu beneficiază, datorită amplasării favorabile şi a numeroaselor valori locale, de multiple
posibilităţi de dezvoltare, în agricultură, industrie şi turism. Condiţii extrem de favorabile pentru dezvoltarea
agriculturii sunt în zona localităţilor Jucu de Sus și Jucu Herghelie, în lunca văii Someșului, care pe lângă un
teren fertil oferă posibilitatea realizării unui sistem de irigaţii.

După cum se poate observa şi în momentul actual, industria a început să se dezvolte de-a lungul
drumului naţional DN1C, în parcul industrial Tetarom III, de unde se poate asigura cu uşurinţă extinderea
reţelelor edilitare şi o repartiţie coerentă în teritoriu a diferitelor zone funcţionale.

Potențialul turistic este considerabil,  mai ales în localitatea Jucu de Sus, datorită sărăturilor care
oferă oportunitatea construcției unor centre SPA.

În contextul în care zonele urbane tind să se aglomereze din ce în ce mai mult până la punctul în
care devin incomode şi neplăcute pentru locuitori, zonele rurale din apropierea marilor oraşe devin din ce în
ce mai atractive, mai ales dacă pot oferi locuri de muncă şi o infrastructură edilitară completă: apă potabilă,
canalizare, electricitate, gaze naturale şi internet.

Vișea și Gădălin, pe de altă parte, au un caracter mult mai intim, cu un peisaj deluros împădurit, la
doar câţiva kilometri de Jucu de Sus. Din păcate populaţia este îmbătrânită şi îi lipseşte energia şi puterea
de a se mai implica în încercarea de a revitaliza această zonă. În situaţia actuală o posibilă variantă ar fi
dezvoltarea agro-turismului, dar pentru aceasta este nevoie de resurse financiare şi umane.
 
Propunerile Planului Urbanistic General

Măsurile  propuse  prin  PUG au  ca  scop  redresarea  ratei  de  creştere  a  populaţiei  localităților  și
îmbunătățirea  nivelului  de  trai.  Aceste  măsuri  se  pot  încadra  în  două  direcţii  principale:  propuneri  de
întreţinere  şi  dezvoltare  a  infrastructurii  şi  reglementări  urbanistice  pentru  protejarea  cadrului  natural  şi
construit.

Propunerile pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii sunt:
• Reabilitarea căilor de comunicaţie şi transport, mai cu seamă a drumurilor judeţene DJ 161 și

DJ109D şi a drumurilor comunale DC 40 și DC 41, pentru a facilita accesul către localităţile
aparținătoare;

• Asfaltarea şi modernizarea drumurilor de interes local;
• Realizarea  lucrărilor  de  întreţinere  periodică  a  albiilor  şi  de  prevenire  a  revărsării  apelor

curgătoare de pe teritoriul  administrativ al  comunei,  în  condiţiile  prevăzute de Regulamentul
Local de Urbanism (fără folosirea betonului pentru amenajarea albiilor).

• Realizarea şi implementarea unui proiect pentru amenajarea zonei centrale din Jucu Herghelie
precum şi dotarea acesteia cu mobilier adecvat, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Local
de Urbanism.

• Amenajarea  şi  facilitarea  acceselor  pentru  persoanele  cu  handicap  locomotor  în  zonele  de
circulaţie pietonală şi în obiectivele publice..

Principalele reglementări urbanistice pentru protejarea cadrului natural şi construit sunt:
• Stabilirea zonelor protejate construite (Z.P.C.) aferente monumentelor istorice incluse în L.M.I.

2010, în care orice  intervenţie este condiţionată de avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional;

• Stabilirea zonelor de protecţie a siturilor arheologice clasate sau neclasate monumente istorice,
în care orice intervenţie este condiţionată de supraveghere arheologică;

• Delimitarea  unităţilor  teritoriale  de  referinţă  (UTR)  şi  elaborarea  Regulamentului  Local  de
Urbanism aferent. 

Măsuri recomandate în continuare
În completarea reglementărilor de mai sus, în urma studiului situaţiei existente se fac şi următoarele

propuneri, ce nu fac obiectul prezentului PUG, însă pot fi preluate la următoarea reactualizare a Planului de
Amenajarea a Teritoriului Administrativ (PAT/PATA) şi a strategiei de dezvoltare a comunei:

• Valorificarea potenţialului  agricol  şi  zootehnic  al  comunei  prin  încurajarea asocierii  producătorilor
agricoli în ferme de producție comercială;

• Reîmpădurirea versanților; 
• Atragerea prestatorilor  de servicii  pentru  populaţie  (servicii  bancare,  medicale,  tehnice etc.)  prin

acordarea de facilităţi fiscale.

Întocmit, 
Șef Proiect: arh. Horațiu Răcășan
Redactat:    arh. Crina Petca

          arh. Teodora Pop

92



ANEXA 1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu           2020

ANEXA 1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu

(P1 și P14) Lista de coordonate   a zonei de protecție a   Castelului Teleki și
a fostei mori din Jucu de Sus
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X Y
407954,4910 595991,0950
407958,1830 596024,6320
407841,8260 596338,5820
407844,0430 596322,5700
407848,2600 596303,8900
407833,4250 596034,1770
407848,5970 596030,9040
407864,3400 596027,0310
407874,3600 596025,0200
407874,3830 596025,0140
408094,5381 596272,9212
408159,8000 596280,8900
408161,3417 596281,0788
408170,9280 596309,8830
408177,9190 596330,9200
408180,8720 596339,8070
408177,8070 596350,1410
408167,8200 596365,7950
407958,1831 596024,6320
407988,4776 596020,6997
408003,2868 596134,7821
408036,7768 596132,8260
408043,5951 596249,5574
408046,9899 596250,1817
408037,8440 596268,4990
408093,9680 596277,4330
407943,1330 596544,0050
407971,6520 596595,1840
407977,7550 596611,2590
407974,0790 596612,2480
407974,4980 596612,9190

Coordonate zona de protecție 
pentru Castelul Teleki și fosta 

Moară din Jucu de Jos 407911,3440 596634,1960
407868,9270 596634,9580
407834,9440 596618,9440
408148,4580 596390,0920
408126,1840 596437,2280
408100,4130 596462,8960
408054,7350 596483,7820
408012,5330 596513,9290
407988,9440 596529,5480
407966,9150 596538,1810
407957,2110 596541,7830
407841,1060 596461,8560
407848,6040 596453,4870
407862,0522 596441,1018
407854,8990 596428,4200
407844,7000 596402,5860
407838,1740 596376,4840
407831,2400 596355,2010
407826,8700 596340,2600
407811,0110 596595,7470
407764,7360 596533,4280
407780,8960 596520,5520
407811,0110 596595,7470
407769,9880 596505,9240
407778,5860 596494,8930
407801,1000 596484,1520
407821,0200 596484,2760
407874,0390 596020,9340
407872,3130 596000,0960
407880,1710 595999,1710
407912,8580 595996,4090
407918,0510 595996,0010
407950,8640 595991,9550
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P2) Lista de coordonate aferentă Conacului   Petrichevich-Horvath

(P3)  Lista de coordonate aferentă Bisericii reformate din Vișea

(P4)  Lista de coordonate aferentă Vilei Hubertus
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Coordonate limita de protecție
X Y

407946,6217 595481,9550
407952,5593 595507,0039
407952,5593 595507,0039
408020,5410 595455,7033
408026,4433 595489,6648
408033,4207 595476,0807

Coordonate limita de protecție
X Y

414035,9102 595665,9228
414099,8657 595665,7365
414163,7200 595653,1851
414163,7200 595653,1851
414160,9628 595597,7207
414171,3314 595560,3603
414074,3684 595522,4075
414059,9259 595566,2574
414017,9052 595556,5899
414002,5231 595647,7461

Coordonate limita de protecție
X Y

405803,5070 596923,4689
405968,1838 596906,5073
405840,2080 596632,4663
405840,2080 596632,4663
405733,2188 596675,3330
405774,3017 596786,9443
405770,9113 596822,0346
405783,1362 596874,9574
405782,4557 596899,0441



ANEXA 1 – Limite de protecție obiective de patrimoniu           2020

(P5) Liste de coordonate aferente sitului arheologic punct ”Staniște” 
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Img. D.4 Sit arheologic punct ”Staniște” (linia roșie) și zona sa de protecție (linia albastră)

Coordonate contur sit arheologic
X Y

408702,6221 597966,3314
408685,6566 597989,7612
408697,1392 598034,8948
408697,1392 598034,8948
408759,9078 598057,8433
408840,2822 598047,1340
408810,4298 597929,3272
408743,0134 597935,7090
Coordonate limita de potecție

X Y
408489,7544 597832,9090
408542,8714 598039,6034
408603,5243 598162,6588
408603,5243 598162,6588
409019,0305 598110,9773
408933,2715 597651,3605
408645,1377 597691,3973
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(P6)  Liste  de  coordonate  aferente  sitului  arheologic  punct  cimitirul
Bisericii Ortodoxe
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Img.  D.5 Sit arheologic punct cimitirul Bisericii  Ortodoxe (linia roșie) și zona sa de protecție (linia
albastră)

Coordonate contur sit arheologic
X Y

407925,3829 595074,3290
407915,9145 595076,5125
407922,1584 595089,8190
407922,1584 595089,8190
407933,8111 595086,5969
407932,8744 595078,4874

Coordonate limita de protecție
X Y

407919,7289 595145,8739
407973,4739 595083,0122
408001,5369 595080,8423
408003,8755 595060,3119
407995,6207 595001,3372
407881,7725 595025,1008
407878,0320 595002,1353
407852,3753 595023,7648
407883,3752 595077,7066
407919,7289 595145,8739
407949,6589 595136,2606
407983,8643 595123,9779
407854,7033 595089,1874
407856,5408 595092,0246
407833,8210 595107,2136
407857,8771 595121,0679
407859,3318 595153,6170
407923,2030 595157,6224
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(P7) Liste de coordonate aferente sitului arheologic punct ”Budălău Mic”
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Img.  D.6 Sit arheologic punct ”Budălău Mic” (linia roșie) și zona sa de protecție (linia
albastră)

Coordonate contur sit arheologic
X Y

408135,7545 592706,1234
408097,6185 592751,8594
408102,0622 592786,8713
408102,0622 592786,8713
408229,1819 592850,3942
408302,2830 592690,8776
408307,3682 592598,1338
408201,8580 592577,8070

Coordonate limita de protecție
X Y

408435,9589 592853,1888
408098,1054 592441,0616
407987,1840 592498,9347
407845,0707 592669,7823
407852,4107 592700,7561
407899,1512 592744,0348
407911,2691 593083,0962
407862,7152 593248,8294
408248,8440 593247,4749
408471,8462 592612,7307
408602,3409 592616,8064
408599,0918 592517,9120
408415,5830 592528,5084
408404,1645 592453,5182
408323,2076 592356,2904
408195,9765 592489,9691
408147,0409 592496,4898
408435,9589 592853,1888
408492,2365 592695,0570
408469,3995 592691,7967
408258,3275 593227,1641
408496,5336 593290,0024
408527,9113 593331,5726
408568,7765 593342,5119
408523,8844 593100,9867
408545,9911 592871,2373
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(P8)  Liste  de  coordonate  aferente  sitului  arheologic  punct  ”Budălău
Mare”
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Img. D.7 Sit arheologic punct ”Budălău Mare” (linia roșie) și zona sa de protecție (linia
albastră)

Coordonate contur sit arheologic
X Y

408433,8402 592958,9296
408545,3062 592987,8791
408659,0043 592958,2412
408659,0043 592958,2412
408670,4156 592872,0928
408504,2336 592838,0350
408443,4309 592861,7856

Coordonate limita de protecție
X Y

408221,8543 593051,9645
408527,9113 593331,5726
408568,7765 593342,5119
408614,9291 593111,8151
408841,0773 593013,1846
408894,5864 592862,0484
408875,9744 592855,0737
408900,4040 592714,4007
408585,1585 592616,7448
408221,8543 593051,9645
408246,9647 593225,8244
408496,5336 593290,0024
408556,3018 592643,4455
408308,3935 592617,0778
408304,3006 592639,8089
408267,4540 592644,3546
408212,4142 592706,1814
408217,5179 592906,0413
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(P9) Liste de coordonate aferente sitului arheologic punct ”Dealul Viilor”
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Img. D.8 Sit arheologic punct ”Dealul Viilor” (linia roșie) și zona sa de protecție (linia
albastră)

Coordonate contur sit arheologic
X Y

410045,4674 593757,1569
410093,8811 593783,0002
410172,8038 593835,3494
410172,8038 593835,3494
410229,8415 593856,5546
410232,4950 593804,8678
410168,8268 593736,6154
410083,9337 593702,1567
410030,2129 593716,0727

Coordonate limita de protecție
X Y

410095,8130 593346,7283
409848,0457 593715,6829
409787,5067 593873,8826
409861,3521 593884,5185
409882,6418 593972,9250
410072,9086 594071,9662
410101,5148 593970,2654
410272,6117 593998,4255
410496,1446 594003,7434
410095,8130 593346,7283
409964,4931 593403,9957
409946,5300 593502,3720
409876,6778 593559,5371
410504,8785 593962,1707
410533,4847 593710,9114
410445,5692 593711,1939
410348,4375 593647,3823
410264,6123 593616,1408
410311,5342 593479,4497
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(P10)  Liste  de  coordonate  aferente  sitului  arheologic  punct  ”Dealul
Crucii”
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Img. D.9 Sit arheologic punct ”Dealul Crucii” (linia roșie) și zona sa de protecție (linia albastră)

Coordonate contur sit arheologic
X Y

411812,1582 594538,2301
411843,3523 594484,9631
411818,3987 594463,4298
411818,3987 594463,4298
411777,5623 594407,8956
411738,9952 594455,4967
411674,3399 594488,9303
411672,6380 594564,8642
411707,2339 594614,1652
411764,5182 594587,5311

Coordonate limita de protecție
X Y

411945,4627 594367,6835
411923,5871 594290,2718
411879,5944 594311,8421
411879,5944 594311,8421
411719,2609 594195,3656
411710,0024 594177,9290
411564,6914 594153,3759
411491,6811 594149,4618
411535,2158 594429,3277
411622,7493 594476,0826
411454,0506 594653,8197
411506,4560 594721,7180
411568,6543 594679,1363
411685,6903 594825,1742
411867,0805 594670,3496
412016,5689 594565,6166
411998,3303 594452,3807
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(P11)  Liste  de  coordonate  aferente  sitului  arheologic  punct  ”Pădurea
Mineșului”
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Img. D.10 Zona de protecţie sit arheologic punct ”Pădurea Mineşului” (linia albastră)

Coordonate limita de protecție
X Y

411532,7289 590871,5421
411514,8977 591021,5731
411705,8797 591134,7338
411705,8797 591134,7338
411890,2021 591089,2482
411941,8748 590982,6959
411977,9882 590886,7200
411882,1833 590816,5383
411835,6205 590797,8423
411641,5287 590730,4459
411640,9156 590862,5610
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(P12)  Liste  de  coordonate  aferente  sitului  arheologic  punct  ”Râtul
Boilor” - Villa rustica
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Img.  D.11 Sit arheologic punct ”Râtul Boilor”  - Villa rustica (linia roșie) și zona sa de protecție
(linia albastră)

Coordonate contur sat
X Y

407960,7500 598617,5400
407997,1300 598604,6800
408022,4500 598669,4600
407988,9600 598680,1700

Coordonate contur cimitir
X Y

407340,3300 598483,9600
407337,4700 598526,1500
407435,7100 598548,8700
407414,8100 598466,1600
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