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CUVÂNT ÎNAINTE

Misiunea administraţiei publice
locale Jibou este de a fi permanent în
slujba comunității locale pentru a rezolva
nevoile
acesteia,
asigurând
astfel
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor
orasului Jibou.
Dezvoltarea durabilă se derulează
pe fondul unor principii majore ce o
caracterizeaza:
■ preocuparea pentru echitate si
corectitudine intre tari si intre generatii;
■ viziunea de lunga durata asupra procesului dezvoltarii;
■ gandirea sistemica, interconexiunea intre economie, societate şi mediu.
Există multe teorii care se concentrează asupra celei mai bune metode de
a realiza dezvoltarea, insa cheia dezvoltarii durabile consta in „acceptanta
clientului” adica in satisfacerea necesitatilor pe care cetatenii le percep si in
solutionarea problemelor care le afecteaza viata. Prin urmare, daca prin definitie
dezvoltarea durabila este aceea care face legatura intre generatii inseamna ca
generatiile de azi vor hotari viitorul celor care urmeaza, iar ceea ce doresc
oamenii pentru urmasii lor nu putem realiza decit cu consultarea lor, cu
colaborarea lor si mai ales cu acceptul lor.
Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale
operaţionalizării Fondurilor Structurale şi se referă la pregătirea planurilor
multianuale de dezvoltare, care se realizează pe baza deciziilor luate în
parteneriat cu Statele Membre printr-o serie de etape succesive. Planurile
trebuie realizate de jos in sus pentru a cuprinde necesitatile reale, identificate
obiectiv.
În timpul elaborării strategiei de dezvoltare locală s-a pornit de la
necesitătile locale, care au fost impărțite pe domenii de interes cu scopul
delimitării domeniilor de cuprindere a strategiei care mai apoi să fie integrate în
strategiile de dezvoltare ale judeţului Sălaj.
Strategia de dezvoltare locală a orașului Jibou a fost elaborată în mod
participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social
demografice din comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea strategiei va
contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la
implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la
responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de
dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul
de dezvoltare a parteneriatului dintre administraţia publică locală, organizaţiile
comunitare şi businessul privat în direcţia soluţionării problemelor comunitare.
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Pornind de la analiza situației actuale din toate domeniile relevante, au
fost extrase şi sintetizate, prin intermediul unei analize SWOT, punctele tari şi
punctele slabe ale situaţiei socio-economice ale oraşului Jibou, precum şi
aspectele care ar putea favoriza sau amenința dezvoltarea ulterioară. În acest
fel, în conținutul strategiei, se valorifică punctele tari și se propun soluții de
rezolvare a deficiențelor, folosind oportunitățile și, în același timp, luând măsuri
de diminuare a riscurilor.
Ca iniţiatori ai documentului, Consiliul Local şi Primăria Orasului Jibou, ne
angajăm să depunem toate eforturile necesare evoluției orașului, pentru că
dorim să asigurăm condiţii mai bune de trai locuitorilor oraşului şi generaţiilor
viitoare. Implementând împreună strategia locală, dăm comunității posibilitatea
de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a fi actori activi
în procesul de evoluție a oraşului nostru.
Dan GHIURCO- Primarul Orasului Jibou

1. PROFILUL LOCALITĂȚII

Orasul Jibou face parte din categoria celor mai tinere centre urbane ale
tarii, fiind asezat in partea de nord-est a judetului Salaj, pe malul stâng al
Somesului, la confluenta acestuia cu Agrijul. Este strabatut de paralela de 47°
16' 5" latitudine nordica si de meridianul de 23° 16' 10" longitudine estica, în
componenta administrativa a orasului Jibou intra si patru sate: Cuceu, Husia,
Rona si Var. Ca unitate administrativa, se învecineaza cu comunele: Somes
Odorhei spre nord, Creaca spre sud, Mirsid spre vest si Surduc spre est.

Se gaseste la o distanta de 25 km nord-est de municipiu Zalau, resedinta
administrativa a judetului Salaj, de care este legat prin drumul national 1H si
drumul judetean 108 A, precum si de calea ferata. Aceasta pozitie geografica,
favorizata de intersectia unor importante cai ferate si rutiere, a contribuit si
contribuie si astazi la dezvoltarea sa pe multiple planuri: economic, social,
comercial, administrativ, cultural etc. Teritoriul orasului Jibou este asezat în
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sudul Depresiunii Guruslau. În cea mai mare parte se întinde pe terasa a doua a
Somesului, care este de fapt si cea mai mare ca întindere, dar si în lunca
Somesului si pe terasa a treia a acestuia. Satele Rona si Husia sunt asezate pe
niste poduri de terase, situate pe dreapta Somesului. Satul Cuceu s-a dezvoltat
de-a lungul Vaii Fânatelor, afluent pe stânga al Vaii Sarate, iar satul Var pe
terasa a doua si a treia a Somesului, dar o parte si în lunca acestuia.
Din punct de vedere fizico-geografic, orasul este marginit spre vest de
Dealurile Salajului (338 m altitudine în hotarul Cuceului), spre est de Culmea
Prisnelului (cu altitudinea de 438 m în Piscul Ronei - Rákóczi), spre sud de
Dealul Dumbrava (558 m altitudine), Depresiunea Agrijului si interfluviul AgrijAlmas, iar spre nord de sesul neted al Depresiunii Guruslau. Formele de relief
create ofera conditiile cele mai favorabile pentru circulatia marfurilor, atragerea
si stabilirea populatiei în aceasta zona.
Prin pozitia sa, orasul Jibou se încadreaza în sectorul cu clima continentala
moderata, caracteristic regiunilor vestice si nord-vestice ale tarii si este supus
unei circulatii vestice predominante, în timpul iernii predomina invaziile de
natura maritim-polara dinspre nord-vestul continentului, iar vara, aerul cald
dinspre sud-vest, în cadrul activitatii ciclonice nord-mediteraneene deplasate
spre nord. Ca urmare, climatul orasului Jibou se caracterizeaza printr-un
potential termic ridicat, amplitudini termice relativ scazute si cu precipitatii
bogate. Rolul apei în dezvoltarea asezarii a fost deosebit de complex, în trecut
apa se folosea pentru satisfacerea nevoilor de apa potabila a locuitorilor, pentru
dezvoltarea unor activitati mestesugaresti, cum au fost topitul inului si a
cânepii, dar si pentru transportul unor marfuri pe plute, mai ales a sarii, de la
Dej la Satu-Mare înca din anul 1610. Odata cu dezvoltarea economico-sociala a
orasului Jibou,. dar si a municipiului Zalau, apele Somesului au devenit o sursa
importanta pentru alimentarea cu apa a platformelor industriale din cele doua
orase. Puturile situate in lunca Somesului asigura satisfacerea cerintelor de apa
potabila ale locuitorilor Jiboului.
Orasul Jibou este situat într-o zona de subsidenta locala, care a
determinat convergenta unor râuri, cum ar fi: Almasul, Agrijul, Valea Sarata,
unica pe teritoriul judetului Salaj, constituind unul din factorii care au favorizat
formarea si dezvoltarea orasului. Izvoarele minerale care se gasesc in partea
sud-vestica a orasului sunt cunoscute înca din anul 1906 din Monografia
Salajului scrisa de Petry Mór si valorificate din anul 1966. Din punct de vedere
floristic si faunistic, zona orasului Jibou se încadreaza în provincia centraleuropeana carpatica, în repartitia elementelor biotice se remarca o slaba
zonalitate verticala, nota caracteristica fiind data de intercalarea suprafetelor
paduroase cu cele de pajisti secundare si derivate sau cu terenuri agricole.
Stabilirea în acest loc a populatiei nu a fost întâmplatoare, ci mai ales rezultatul
varietatii de specii vegetale si animale necesare atât pentru hrana, cât si pentru
activitatile gospodaresti ale populatiei.

Aşezarea localităţilor
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Localizarea, structura, textura şi funcţiile aşezărilor răspund pe deplin
condiţiilor naturale specifice unui bazin clasic: concentrarea în lunci şi terase,
dar şi pe versanţi sau interfluviile extinse, structură alungită sau textură
răsfirată și/sau adunată.
Panta terenului este în funcţie de poziţia ocupată de construcții în context,
astfel în zonele de luncă şi terasă terenul este plan, aproape orizontal, iar în
zonele de pe versanţi, străzile se prezintă în pantă, uneori foarte accentuată, de
multe ori cu suprafaţă caracteristică învălurită.
- Oraşul Jibou cu aspect de culoar depresionar, este aşezat pe terasa de 6
– 10 m. de pe malul stâng al Someşului şi la contactul acesteia cu dealurile
Sălajului, învecinate (foto. Nr. 1.);
- Localitatea Cuceu: cu aspect microdepresionar, se găseşte pe malurile
văii Fânaţelor, afluent de stânga al văii Apa Sărată (Firiza);
- Localităţile Husia şi Rona: sunt aşezate pe platoul terasei a IV-a (35
m.) a Someşului de pe malul drept (foto. nr. 2 şi 3). Localităţile sunt traversate
de mai multe pârâiaşe, majoritatea cu debit intermitent, torenţial, care se
adâncesc în suprafaţa plană a terasei;
- Localitatea Var: se întinde pe malul stâng al Someşului, la
confluenţa cu Pârâul Almaşu. Este o aşezare alungită pe terasa inferioară şi pe
un afluent de stânga al Someşului, la contact cu dealurile limitrofe.

Clima regiunii
Zona se inscrie în tipul climatului transcarpatic, continental, de dealuri,
care este influenţat evident de relief (topoclimate de adăpostire ori expoziţie
favorabilă, având iarna un climat de adăpost).
Temperatura aerului:
- media anuală: +8 +9 0C
- variaţia medie lunară –3 0C +18 0C = 210C
Precipitaţii atmosferice:
- media multianuală = 600 – 800 mm
- maxima în 24 ore =112 mm /24h (Jibou la 30.06.1994.)
Faptul că cea mai mare parte a precipitaţiilor cade în perioada de
primăvară, scurgerea de primăvară este predominantă: 40 – 45 % din
scurgerea anuală, faţă de cea din timpul verii (20%) şi din timpul toamnei (5 –
10%).
Clima constituie un element esenţial în cadrul sistemului geografic,
influenţând prin elementele climatice o mare diversitate de peisaje, o dinamică
diferenţiată a proceselor morfogenetice şi nu în ultimul rând, o ocupare şi o
valorificare mozaicată a teritoriului. Clima, în special prin caracterul
precipitaţiilor (torenţialitatea) şi oscilaţiile termice diurne, la care se adaugă
persistenţa stratului de zăpadă în sezonul rece, influenţează în mod direct,
procesele de versant. Clima poate constitui atât un factor de favorabilitate cât şi
unul de restrictivitate, fiind unul din agenţii externi cei mai dinamici, care
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determină modificări esenţiale în mecanismul şi dinamica proceselor naturale de
modelare a reliefului (alunecări).

FOND FUNCIAR

Situaţia fondului funciar al orașului Jibou, al treilea oraș ca întindere al
jud. Sălaj, înregistrează actualmente următoarele valori: 6.466 ha total teritoriu
administrativ, 3.624 ha teren agricol, adică 56,04 % din total iar 1.853 ha teren
arabil (28,65 %).
Alte folosinţe ale terenului administrativ sunt după cum urmează: 14,76
% păşuni (955 ha), 12,01 % fâneţe (777 ha), 30,45 % păduri (1969 ha), 3,01
% ape (195 ha), 2,16 % drumuri (140 ha), 4,34 % curţi construcţii (281 ha) şi
3,97 % neproductiv (257 ha). Se observă procente mai mari decât mediile
județene pentru suprafețele de păduri, (30,45 % față de media de 27,68%) și
cele de ape (3,01 % față de 1,49 % indice mediu pentru județul Sălaj), aspect
care dovedește o dată în plus frumusețea naturală a teritoriului administrativ
studiat, străbătut de râul Someș.

SĂNĂTATE

Pe teritoriul orașului Jibou funcţionează un spital orășenesc cu un număr
de 105 paturi, 16 medici și 49 persoane cu pregătire medie. La acesta se
adaugă un dispensar medical, un cabinet medical școlar și două laboratoare de
analize medicale. Cele 7 cabinete medicale de familie, individuale autorizate şi
evaluate, furnizează servicii în domeniul asistenţei medicale primare în
conformitate cu prevederile O.G. nr.124/1998, în baza unor contracte incheiate
cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj.
Activitatea medicală stomatologică are loc în cele 6 cabinete de profil
existente pe raza orașului. Din cele 4 farmacii existente, una cu 2 farmaciști
angajați, este publică iar 3 cu 7 farmaciști sunt private. Tot în domeniul medical
privat unde profesează în total un personal medical de 19 oameni, regăsim și un
laborator pentru tehnică dentară.

ÎNVĂŢĂMÂNT

Jiboul îregistrează prezența a 4 unități școlare cu 2329 copii și elevi și 176
cadre personal didactic. Învățământul preșcolar are înscriși 449 copii de care se
ocupă 31 educatoare, cel primar și gimnazial 1014 (cu valori sensibil egale
pentru învățământul primar-508 elevi și respectiv gimnazial-506) și 81 cadre
6
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didactice. Elevii din licee totalizează 835 persoane și 64 cadre personal didactic
iar învățământul profesional și de ucenici are 31 de elevi.
În ceea ce privește spațiile de învățământ, Jiboul totalizează un număr de
62 săli de clasă, (din care 43 sunt în licee) 13 laboratoare școlare, 3 săli de
gimnastică (d.c. 2 la licee), 3 ateliere școlare și 3 terenuri de sport (d.c. 2 în
incintele celor 2 licee).
De asemenea, la Jibou functioneaza Centrul de Cercetări Biologice Jibou,
instituție cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației
Naționale. Centrul de Cercetări Biologice Jibou s-a înființat în anul 1968, ca și
grădină botanică școlară, pe
lângă liceul din localitate, la inițiativa
profesorului de biologie Vasile Fati.
În anul 1974 a devenit instituție de
sine
stătătoare, sub denumirea
Stațiunea Tinerilor Naturaliști.

de

Actualmente se intinde pe o
suprafață de 27 ha, având ca
principale sectoare de activitate:
grădina botanică, cu sere care
găzduiesc
colecții
de
plante
ecuatoriale, tropicale, mediteraneene și de deșert; laboratoarele de cercetare
în domeniul biologiei vegetale; sectorul ornamental, care cuprinde colecții de
plante ornamentale reprezentate de plante anuale, bienale, arbori și arbuști;
sectorul economic, cu colecții de pomi și viță de vie; sectoarele de exterior
mai includ sectorul sistematic, rozariul, grădina japoneză, flora României,
alpinariul, sectorul plantelor medicinale; compexul de acvarii, care cuprinde
25 acvarii cu specii de pești exotici, de apă dulce și marini; parcul zoologic,
cu căprioare, porci mistreți și o volieră cu păsări.
Domeniul de specialitate, conform clasificării CAEN, este 7211, misiunea
instituției fiind orientată pe următoarele direcții:
- dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative din
domeniul biologiei vegetale, cooperarea națională şi internaţională, precum
şi implementarea rezultatelor în viaţa economică şi socială;
- activitate de microproducţie vegetală, comercializarea de flori tăiate
şi la ghiveci;
- desfăşurarea de activităţi instructiv-educative în domeniul ştiinţelor
naturii pentru învăţământul de toate gradele şi pentru publicul vizitator;
- întocmirea unor bănci de date şi organizarea de manifestări ştiinţifice
- servicii specifice turismului.
Direcţiile de cercetare- dezvoltare şi inovare sunt următoarele:
- activităţi de cercetare în domeniul culturii plantelor, micropropagării
‘in vitro’ şi conservării plantelor cu importanţă fitogeografică din cormoflora
României;
- formare şi specializare profesională în domeniul biologiei vegetale
aplicate prin coordonarea de lucrări de licență și masterate, practică de
laborator şi teren pentru studenţi şi elevi;
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- editare şi tipărire de publicaţii ştiinţifice şi de materiale de instruire şi
educaţie a publicului;
- activităţi didactice pentru studenţii naturalişti (pe bază de convenţii
cu universităţile solicitante);
În cadrul activitatii de cercetare, până în anul 2016, s-au finalizat 2
proiecte din cadrul PN II, unul de cercetare fundamentală intitulat“Diversitatea
funcțională a proteinelor D1 din Fotosistemul II la cianobacterii” și unul de
cercetare aplicativă, în parteneriat cu Universitatea de Stiințe Agricole și
Medicină Veterinară a Banatului Timișoara intitulat„Screeningul toleranței la
salinitate a unor populații locale de legume in vederea conservării potențialului
genetic și al biodiversității”. Din fonduri proprii, CCB Jibou a demarat un
proiect de salvare a soiurilor de pomi fructiferi din judetul Salaj și nu numai,
prin care isi propune sa creeze o colecție cu soiurile identificate, care vor fi
cuprinse și într-o bază de date, pusă la dispoziția celor interesați.
Pentru menținerea și îmbogățirea colecțiilor de plante, Grădina Botanică
"VasileFati" editează în fiecare an publicația Index Seminum, pe baza căreia se
face schimbul anual de semințe cu grădini botanice din întreaga lume.
Centrul de CercetăriBiologice Jibou este vizitat anual de peste 75000
vizitatori, pentru care se organizează diferite manifestări educative, științifice
și culturale. Din 2013 se organizează Școala de vară a artiștilor plastici clujeni
"Artaîngrădină", finalizată în fiecarea n cu un vernisaj deschis publicului.
Pentru elevi se organizează anual activități educative in cadrul săptămânii "
Școala altfel", cu ocazia Zilei Fascinației Plantelor, organizată la nivel mondial
de EPSO (European Plant Science Organization) a cărei membru este și CCB
Jibou.
Pagina web a instituției, www.ccbjb.ro si cea de facebook, sunt vizitate de
peste 20.000 vizitatori virtuali anual. Aici menținem actualizate noutățile si
evenimentele din timpul anului.
Pentru dezvoltarea autofinanțării instituției, s-a achiziționat o linie de
producere a sucurilor naturale, unde se prelucrează fructele din producția
proprie și pentru clienții privați. Această activitate, alături de realizarea de
amenajări peisagere și producția de plante ornamentale, contribuie la
realizarea de fonduri proprii, atât de necesare menținerii și modernizării
instituției. Pentru aceasta se depun eforturi susținute, încercând să satisfacem
dorința publicului de a descoperi ceva nou an de an.

POPULAŢIE, LOCUIRE, CULTE

Existența locuirii pe meleagurile râului Someș se pierde în negura
vremurilor.
Zona aceasta, situată relativ limitrof în raport cu limitele aproximative ale
fostei Mări Panonice care se știe că exista peste partea de nord-vest a României
în perioada Miocen, a oferit condiții prielnice vânătorilor nomazi încă din
8
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perioada paleoliticului superior. Lângă Cuciulat, localitate limitrofă Someșului,
pe teritoriul satului Băbeni, au fost descoperite picturi rupestre cu reprezentări
naturaliste animaliere, vechi de peste 12.000 de ani, până nu de mult timp
socotite cele mai vechi de acest gen din zona de est a Europei.
Bogatele materiale arheologice din neolitic, epoca bronzului, epoca
romană, etc. găsite pe teritoriul orașului, rămân o dovadă vie a prezenței
umane iar cele mai vechi informații referitoare la orașul Jibou, aparțin atestărilor
documentare care sunt de la începutul secolului XIII.
Primele date mai clare asupra numărului de locuitori ne parvin din
perioada de început a sec. XVIII, recensăminte de la care, comunitățile devenite
ceva mai puțin încercate de năvălirile migratoare (cînd deseori localnicii se
ascundeau sau chiar luau calea pribegiei), încep să se dezvolte constant.
Constatăm astfel că majoritatea comunităților încep să cunoască cea mai
intensă dezvoltare în perioada imediat următoare, când numărul de locuitori în
șase decenii devine de aproximativ patru ori mai mare în Jibou și Var spre
exemplu. Următorul secol mărește în mod constant efectivele populației, anul
1850 consemnând deja și aici valori mari.
Creșteri remarcabile se constată și la numărul de case, dar ceva mai
tâziu. Conform tabelului de mai jos, tragem concluzia că începând cu anul 1900,
în peste 100 de ani, numărul de case a crescut de peste două ori.
Redăm mai jos valorile numărului de locuitori și cel aferent caselor (în
măsura în care ele există) pentru anii 1850, 1900, 1930, 1956, 1966, 1977,
1992 și 2002, care sunt extrase din evidenţele păstrate de la recensămintele
populaţiei și locuinţelor la Direcţia judeţeană de statistică Sălaj. Prezentăm și
valorile comunicate pentru Recensământul 2011.

nr. locuitori/nr. case
(locuințe)

1900

195
6

196
6

1977

3453/
830

452
7/-

496
8/-

6544/
642

10198/
1399

9632/3
209

-/-

944/2
16

1134/
249

110
6/-

972
/-

859/3
07

539/26
1

506/26
2

-/-

344/7
6

403/9
7

469
/-

423
/-

354/1
15

276/10
3

294/10
5

-/-

An
Rece
ns.

1850

Jibo
u

1029/
129

2544/
452

Cuce
u

836/1
72

Husi
a

285/4
1

1930

1992

2002 2011
Date
proviz
orii
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Rona

343/6
0

404/7
5

447/1
02

515
/-

528
/-

450/1
39

425/13
4

371/13
9

-/-

Var

296/5
2

389/8
2

558/1
30

651
/-

616
/-

634/1
70

551/17
5

503/18
5

-/-

Total
oraș
Jibo
u

2789
/454

4625 5995/
/901
1408

726
8/-

750 8841/
7/1373

11989
/2072

11306
/2202

10407
/2398

Nr.
medi
u
loc./
casă
(clăd
ire)

6,14

(3900) (4229)

5,13

4,25

-

-

6,43

5,78

5,13

4,33

Creșterea numărului de locuitori datorată industrializării din perioada
comunistă, aduce chiar o criză de locuințe, observăm că numărul de
locuitori/casă era în 1977 mai mare decât nivelul anului 1850, fenomen atenuat
și echilibrat însă ulterior în timp și adus la valori comparabile cu mediile
județene de la 2011.

În anul 1992 datele statistice confirmă la orașul Jibou, prezența a 11.989
locuitori, valoarea statistică cea mai mare atinsă în istoria acestuia,
(motivată în principal de dezvoltarea industriilor), spre deosebire de alte entități
administrative de tip urban și rural care consemnau cele mai mari valori în anii
1941-1956, perioadă după care a început din diverse motive fenomenul de
depopulare continuă în special la sate, în favoarea dezvoltării orașelor care au
cunoscut o puternică industrializare însoțită de atragerea forței de muncă.
Datorită industrializării produse la nivelul județului, interesul populației
domiciliate în apropierea localităților urbane pentru locurile de muncă oferite de
orașe, a crescut. După evenimentele din 1989, migraţia forței de muncă și spre
ofertele apărute din afara țării, a provocat o dată în plus diminuarea numărului
populației și la nivelul urban care a scăzut și el destul de vertiginous, fenomen
înregistrat însă la Jibou, ceva mai târziu. În anul 2011, datele provizorii
consemnează deja o populație de doar 10.407 locuitori ( mai puțin cu 1.582
locuitori față de 1992, deci o scădere de aprox. 13,20 % în 20 de ani, mai
accentuată în ultimul deceniu) și respectiv 4.299 locuințe, existente în 2398
clădiri ceea ce conduce la o medie de 2,35 de locuitori/ locuință și respectiv 4,33
de locuitori/ clădire. Între cele două recensăminte au apărut 196 noi clădiri de
locuit, o medie de aproximativ 22 clădiri noi/an.
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Din totalul celor 2.223 de clădiri existente pe raza orașului la
Recensământul 2002, clădiri de locuit erau 2.202. Majoritatea clădirilor erau
individuale, cu o locuință aflată în proprietate privată, în număr de 1948 clădiri,
iar de tip bloc, un număr de 80 de edificii. Din totalul celor 3.900 de locuințe,
3.813 erau în proprietate privată, 71 erau de stat, 7 erau private de grup și 9
aparțineau cultelor religioase.
În ceea ce priveşte indicele statistic al suprafeţei locuibile pe o persoană,
la Recensământul 2002, media judeteană a acestui indicator era de 15,30
mp/persoană cu 2,7 mp mai mult faţă de recensământul anului 1992 iar cea
aferentă mediului urban din județul Sălaj era de 12,40 mp/locuitor, indice
valoric evident mai mic.
La Recensământul 2002 orașul Jibou înregistra o medie de 14,60 mp.
suprafață locuibilă/persoană, sub indicele mediu judeţean dar mai mare decât
media urbană, mediu afectat încă de problemele locative derivate din exod și
industrializare. Pentru o locuinţă medie, la orașul Jibou, valoarea care revenea
era de 41,20 mp suprafaţă locuibilă; și acest indice fiind net peste valorile
județene de 38,70 mp. și respectiv cele din mediul urban de 37,80 mp.
În 2011, pe teritoriul orașului, populația era majoritar de naționalitate
română, 8210 locuitori, 78,88 %, maghiarii fiind 1192 persoane în procent de
11,45 % iar romii 584 de locuitori reprezntau 5,61 %.
În domeniul cultelor, se înregistrează o preponderență ortodoxă - 7153
locuitori (68,73 %), urmată de 1088 reformați, 746 penticostali, 402 baptiști,
220 martorii lui Iehova și 127 greco catolici.
Potrivit evidenţelor existente la nivelul Prefecturii Sălaj, pe teritoriul
orașului se găseau în 2009 un număr de 603 persoane de etnie romă, din
acestea 323 erau femei iar 314 erau copii. Dintre aceste persoane 267 au
absolvit cel puţin 4 clase primare la acea dată. Menţionăm că la recensământul
2011 un număr de 584 persoane şi-au declarat apartenenţa la această
comunitate, neînregistrându-se aici creșteri ca în majoritatea situațiilor analizate
în mediul rural. Potrivit datelor furnizate de Direcția județeană de statistică
Sălaj, la sfârșitul anului 2013 era o populație stabilă de 11.207 locuitori. Dintre
aceștia, un număr de 1.327 persoane (11,84%) erau cu vârsta de peste 65 de
ani. Un număr de 83 locuitori (din care 33 bărbați și respectiv 50 femei)
trecuseră de vârsta de 85 de ani.

Elemente ale cadrului natural

Informaţii importante privind cadrul natural au fost obţinute și prin studiul
geotehnic al orașului Jibou care a reactualizat informaţiile (şi din studiile
geotehnice executate anterior realizării PUG, pe teritoriul orașului) asupra
disfuncţionalităţilor şi riscurilor actuale şi totodată a realizat zonarea teritoriului
intravilan actual din punct de vedere al construibilităţii.
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Din punct de vedere geologic Jiboul şi localităţile aparţinătoare se găsesc
în nord – vestul Depresiunii Transilvaniei, în culoarul Someşului, iar structural
aparţine anticlinalului Jibou – Someş Odorhei.
Fundamentul depresiunii este alcătuit din şisturi cristaline (ce revin Seriei
de Someş) care aflorează în zona centrală a Munţilor Meseş.
Transgresiv peste fundament se dispune sedimentarul monoclinal
paleogen, care este alcătuit din sedimente atribuite Paleocenului, Eocenului şi
Oligocenului, formate din gresii, calcare, marne şi argile. Stratele de gresie de la
Var conţin intercalaţii de cărbune brun (stratele 1, 2, 3 şi 4) care au fost
exploatate în trecut.
În unele locuri stratul de bază apare la suprafaţă.
Peste aceste depozite, care formează din punct de vedere geotehnic „roca
de bază”, s-au depus în pleistocen şi cuaternar aluviunile Someşului şi
afuenţilor, precum şi deluviile de pantă şi depozitele conurilor de dejecţie ale
torenţilor şi văilor care coboară din dealuri, care împreună formează „depozitele
acoperitoare”
În zonele de luncă „depozitele acoperitoare“, aluvionare au grosimi mari
şi conţin foarte frecvent lentile de mâl, argile şi prafuri cu consistenţă reduse,
sau de nisip şi praf cu grad de îndesare mic. Aceste strate apar la adâncimi
foarte variabile (uneori la suprafaţă, alteori la adâncimi de peste 3 m.).
În zonele de versanţi, unde predomină formaţiuni acoperitoare deluviale
argiloase-prăfoase, în care datorită pantei, uneori foarte mari, sau altor cauze
(supraumezire), există risc moderat, sau mare la procese de alunecare.
Versanţii cu risc actual moderat la procese de alunecare sunt afectaţi de
alunecări stabilizate, care ocupă treimea inferioară sau cel mult jumătatea
inferioară a versantului. Fenomenul de instabilitate caracteristic este curgerea
lentă. Vegetaţia este predominant de fâneaţă şi livezi, dar anumite areale pot fi
ocupate de culturi agricole.
Versanţii cu risc actual mare la procese de alunecare sunt caracterizaţi
printr-o dinamică mare a proceselor de alunecare, determinate în primul rând
de valorile mari ale declivităţii. În majoritatea cazurilor se manifestă şi procesele
de eroziune la baza versantului precum şi ravenele, care pot afecta mai mult
decât jumătatea suprafeţei alunecate.
Hidrografia regiunii
Cursul principal de apă este râul Someş, care în zona oraşului Jibou
primeşte patru afluenţi de stânga: Pârâul Almaşului la est de Var, Pârâul
Agrijului la limita sudică a oraşului, Pârâul Apa Sărată (zis şi Firizei) care
traversează centrul oraşului şi Pârâul Şoimuş care curge la limita nordică a
oraşului.
Regimul hidric se caracterizează prin ape mari de scurtă durată, cu
creșteri de debite mai ales la sfârșitul iernii și începutul primăverii (datorită
topirii stratului de zăpadă, asociat cu căderi de precipitaţii), dar și în timpul
viiturilor de vară (determinate de căderi de precipitaţii bogate într-un timp
relativ scurt).
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În sectoarele lipsite de vegetaţie forestieră, unde gradul de folosinţă a
terenurilor este mai ridicat, capacitatea de stocare a apei este redusă și au loc
creșteri rapide de nivel și chiar viituri (în cazul unor averse puternice), resimţite
pe afluenţi ai Someşului.
Orașul Jibou se găseşte în partea mijlocie a cursului Someşului, într-o
zonă de subsidenţă locală, care a determinat un fenomen unic pe teritoriul
judetului Salaj. Convergenta unor râuri, (Almașul, Agrijul, Apa Sărată şi valea
Roşie) constituie unul din factorii care au favorizat formarea și dezvoltarea
orașului.
În 1970 o parte a oraşului a fost inundată de apele Someşului şi a văii Apa
Sărată. În anii următori au fost luate măsuri pentru combaterea inundaţiilor
Someşului, astfel că s-au produs inundaţii numai datorită văii Apa Sărată.
Ulterior şi această vale a fost regularizată.
La inundaţiile din anul 1970, în 13 mai, pe râul Someş, la staţia
hidrometrică Răstoci, s-a inregistrat nivelul maxim istoric de 1123 cm, debitul
corespunzător nivelului fiind de cca 28 ori mai mare decât cel multianual,
înregistrându-se inundaţii catastrofale pe Someş (şi Apa Sărată).
Prin executarea acumulărilor în bazinul superior al Someşului Mic (Cald),
s-a eliminat riscul de repetare a pagubelor înregistrate în anul 1970, debitul din
aval fiind controlat prin exploatarea coordonată a acumulărilor existente, de
către Dispeceratul Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa.
Pentru atenuarea viiturilor de pe valea Apa Sărată, la Cuceu s-a realizat
un polder (acumulare nepermanentă în albia majoră a cursului de apă cu scopul
reducerii vârfului viiturii), cu un volum de acumulare de 700.000m3,
regularizări de maluri şi indiguiri pe o lungime de 5,2 km. Obiectivul realizat
îndeplineşte funcţia de regulator de debite pe valea Apa Sărată. (Vezi Foto nr.
4)
Pe Someş şi afluenţi în zona Jiboului s-au executat îndiguiri şi regularizări
de maluri pe 6,4 km. Aceste lucrări au condus la înlăturarea riscului de inundaţii
în aval de acestea.
Cu toate acestea, în urma unor precipitaţii torenţiale abundente, unele
străzi din oraş (str. Traian, str. Cloşca, partea joasă a str. Parcului, str.
Stejarului sau str. Stadionului) sunt din când în când inundate, aşa cum a fost în
iulie 2008, mai 2010, iunie 2013 şi mai 2015.
Apa subterană
Zona de luncă şi de terasă
Apa subterană apare sub formă de pânze acvifere în acumulările
aluvionare în lungul teraselor, găsindu – se la adâncimi variabile între –1,50 –
5,00 m., având caracter ascensionar, nivelul stabilizându – se la – 0,50 – 2,00
m. sub cota terenului natural. Aceste diferenţe se datorează neuniformităţii
depozitelor din punct de vedere litologic, formate din alternanţe de depozite
permeabile şi impermeabile.
Din punct de vedere chimic apele subterane prezintă o agresivitate foarte
variată, astfel la elaborarea studiilor geotehnice se impune executarea de
analize chimice.
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Odată cu dezvoltarea economico-socială a orașului Jibou, apele Someșului
au devenit o sursă importantă pentru alimentarea cu apă a platformelor
industriale din localitate. Frontul de captare al apei subterane de la Jibou
asigură cerința de apă potabilă a orașului Jibou și împrejurimi și
este constituită din 14 puţuri forate în lunca râului Someş.
Izvoarele minerale care se găsesc în partea sud-vestică a orașului, zona
numită de localnici ca „Băile Jibou”, sunt amintite și în anul 1906 în Monografia
Sălajului scrisă de Petry Mór. Apele sunt valorificate din vechime, ceva mai
serios din anul 1966, dar după 1990 dotările Băii Jibou au fost din ce în ce mai
neglijate, iar în 2000 au fost închise. În anul 2004, Băile Curative de la Jibou au
fost preluate de o persoană fizică, care a investit în reabilitarea pavilioanelor de
tratament şi în construirea unei pensiuni. (Vezi foto nr. 5)
Microstaţiunea balneară, este cunoscută pentru efectele terapeutice ale
apelor sulfuroase, sulfate și clorurate în tratarea afecţiunilor hepato-biliare,
gastro-intestinale şi reumatismale, pentru toate acestea având calităţi
semnificative.
În localitatea Var, la baza versanţilor, sub pereţii de gresie apar mai
multe izvoare cu apă foarte bună, apreciată de localnici (vezi foto nr. 20.)
Zona de versanţi
Configuraţia morfologică şi litologică (lentile de nisip şi praf, diaclazarea şi
oglinzile de fricţiune) a versanţilor permit infiltrarea şi circularea apelor în teren,
fără să se formeze o pânză freatică continuă, astfel nivelul apei în aceste zone
este foarte variabil, sau lipseşte.
Existenţa fisurilor, a suprafeţelor de dislocare, precum şi a intercalaţiilor
de praf şi de nisip favorizează migrarea apelor freatice în fântâni şi forajele
adâncite în pamânturi, în marea lor majoritate, impermeabile.
Relaţii în teritoriu

Orașul Jibou este situat în zona de nord - est a părții centrale a judeţului
Sălaj şi se învecinează cu 7 UAT-uri după cum urmează:
NORD
Comuna Someș Odorhei
NORD-EST
comuna Năpradea
EST
comuna Băbeni
SUD- EST
comuna Surduc
SUD
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comuna Creaca
SUD- VEST
comuna Mirșid
NORD-VEST
comuna Dobrin

Principala arteră de circulație care străbate pe o distanță de aproximativ
10,15 km. teritoriul orașului este D.N. 1H care face legătura cu localitățile Zalău
și Dej, trecând prin localitățile Jibou și Var. DJ 108 A ce străbate Jiboul, face
legătura spre Baia Mare și Românași cu legătură la D.N. 1F.
În Planul de dezvoltare județean 2007 - 2013 orașul Jibou figurează ca
făcând parte din Unitatea Teritorială de Planificare „Valea Someșului” cu alte 17
comune vecine.
Sunt menţionate și valori de patrimoniu arheologic în conformitate cu
evidențele Repertoriului Arheologic Național materializate prin 12 situri datate
din neolitic, epoca romană și până în cea medievală. În LISTA MONUMENTELOR
ISTORICE 2010 aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului
Național nr. 2361/2010 sunt aprobate la ora actuală un număr de 21 de poziții.
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi - republicată în iulie 2006 stipulează condiţiile minime obligatorii care trebuie să le îndeplinească
localităţile de rang IV reședinţa de UAT cât şi satele de rang V având peste 200
de locuitori.
Din acest punct de vedere, pentru toate satele orașului, se impune sub
aspect medical, prezența unor puncte sanitare pentru asigurarea unor nevoi
curente, puncte care pot să fie realizate în sistem privat prin amenajarea
acestora chiar și în imobile existente.

Activităţi economice

Important centru economic polarizator din cele mai vechi timpuri,
important nod de cale ferată al județului și nu numai, viaţa economică a orașului
a fost influenţată la rândul ei de-a lungul istoriei, de prezența râului Someș și de
căile rutiere aferente văii. Perioada comunistă a fost una de continuare a
dezvoltării și reviriment economic evident.
Schimbările post decembriste și apoi recesiunea extrem de severă care a
urmat anilor 2006-2008, ani marcați de o relativă prosperitate la nivelul întregii
țări și-au spus apoi și ele cuvântul.
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Orașul Jibou beneficiază de dotările şi de principalele instituţii, servicii şi
agenţi economici necesari și totodată specifici unei localități urbane. Este firesc
să regăsim şi aici funcțiuni precum sediul de primărie, instituții financiare, poliţia,
unități sanitare, farmacii, case de cultură, biblioteci etc. În cadrul primăriei
există deasemenea și un compartiment de asistență socială, ocupat cu protecția
persoanelor defavorizate.
Potrivit datelor furnizate de către reprezentanții primăriei și după
realizarea analizei evidențelor și informațiilor legate de firmele neradiate
înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj (20142016), pe teritoriul orașului își desfăşurau activitatea un număr de 293 unități
economice, dintre care 284 sunt SRL-uri. Ca distribuție în teritoriu constatăm
că în Jibou se regăsesc un număr de 285 agenți economici, în satul Cuceu 3, la
Husia localitate mai retrasă nici unul, în Rona 1, iar în Var 5. Sub aspectul
statutului juridic, doar 7 unități sunt SA, două SNC și respectiv 3 societăți
cooperatiste, moștenitoare ale fostelor unități de meșteșugari, care oferă servicii
în domeniul confecțiilor de îmbrăcăminte („Meșteșugarul”-21 angajați), cel al
alimentației publice de tip comerț alimentar, cofetărie, restaurant, etc.
(„Cooperativa de consum”-21 angajați), și cel al fabricării de mobilă
(„Progresul”-21 angajați),.
Este interesantă evoluția creată de declararea orașului Jibou ca „zonă
defavorizată”. Oferirea unor facilități fiscale și alte avantaje de ordin economic
de către stat, a sporit interesul investitorilor pentru oraș.
In perioada 2000-2005, a fost creata infrastructura de afaceri prin
infiintarea unui parc industrial, orasul Jibou obtinand finantare europeana prin
programul PHARE 2000.

Astfel, in anul 2002 a fost constituita societatea SC Parc Industrial SRL la
nivelul Consiliului Local Jibou in vederea obtinerii titlului de PARC INDUSTRIAL,
pentru a putea oferi facilitati rezidentilor parcului industrial, precum si pentru
sprijinirea investitiilor in zona in vederea dezvoltarii economice a orasului.
Parcul Industrial are o suprafata totala de 22 ha si localizarea lui permite
un acces foarte usor catre mai multe cai de transport si comunicatie:
- 0.5 km pana la drumul judetean DJ 108A;
- 19KM pana la drumul european E81;
- 1,5 km acces la calea ferata;
- 80 km pana la aeroport.
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Parcul industrial are retea proprie de drumuri interioare si detine
posibilitatea alimentarii tuturor parcelelor puse la dispozitie locatarilor cu
utilitatile necesare desfasurarii activitatilor productive si de servicii ( energie
electrica, gaze, apa, canalizare, salubritate, retea de cumunicatii ).
Prin realizarea si dezvoltarea acestei infrastructuri de afaceri s-au creat
conditii pentru desfasurarea de diverse activitati economice care sa
valorifice potentialul zonei . Investitorii pot gasi o locatie cu utilitatile de care au
nevoie si beneficiind de facilitati fiscale, conform Legii 186/2013, art. 20 si
Ordinului 2980/2013 al MDRAP:
a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau
pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului
aferent
parcului
industrial,
potrivit
prevederilor
art. 464-(1) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac
parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456-(1) din
Legea227/2015 privind Codul fiscal;
d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata
oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire
şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din
infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei
publice locale.
Administrarea parcului este asigurată de societatea administrator SC Parc
Industrial SRL care are unic asociat Consiliul local Jibou, si care urmareste
atragerea a cat mai multi investitori in zona si mentinerea celor existenti .
In momentul actual parcul gazduieste un investitor roman si cativa
investitori straini , acesta fiind ocupat in proportie de 90 %.
SC ARC GRUP SRL , investitor roman, detine o suprafata in parcul
industrial de 1,2 ha si produce mecanisme si extensii metalice pentru
canapele si paturi. In prezent societatea isi desfasoara activitatea in 2 hale de
productie si are un numar de 65 angajati. In anul 2016 s-a inceput construirea
celei de-a 3-a hale care va fi data in folosinta in anul 2017.
SC GROVINVEST SRL, investitor belgian, produce mobilier pentru spitale
si case de ingrijire. Cu o suprafata de 5 ha si 130 angajati, acesta este
investitorul care detine cea mai mare suprafata in parcul industrial. Achizitia de
utilaje si construirea unei alte hale sunt investitii pe care societatea si le
propune sa le faca in viitorul apropiat si care vor genera o crestere a numarului
de angajati.
SC ROCA SRL este un alt investitor strain, belgian, care poduce mobilier
tapitat in stil vintage pe care il exporta in majoritatea tarilor din Europa. Are un
numar de 45 de angajati si o suprafata detinuta in parcul industrial de 2.7 ha.
SC SESSIO SRL , investitor belgian, cu o suprafata in parcul industrial de
1.5 ha, produce mobilier pe care il exporta in Europa. La sfarsitul anului 2016
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societatea avea 100 de angajati si investitii importante in utilaje si in linia de
productie.
SC VERBELCO SRL producator de mobila belgian, cu o suprafata detinuta
in parcul industrial de 3.6 ha. Societatea isi propune dezvoltarea investitiilor
existente intr-un viitor apropiat.
SC FRAVEN SRL investitor italian, cel mai recent rezident al parcului, are
obiectul de activitate confectiile metalice. Detine o suprafata de 2.8 ha in parcul
industrial cu 2 hale industriale construite.

Potrivit datelor furnizate actualmente regăsim pe teritoriul Jiboului 61 de
agenți economici care activează în domeniul comerțului nealimentar și 37 în
comerțul alimentar și al serviciilor de alimentație publică de tip restaurant, bar
etc. Adăugăm în acest domeniu, cele 5 firme specializate pe producerea de
produse de panificație și patiserie unde amintim agentul economic Soriad Com
SRL cu 25 de angajați și cele 3 axate pe morărit.
În domeniul transportului rutier sunt înregistrate și activează 28 de
societăți cu răspundere limitată, deservite la rîndul lor cu servicii de reparații
auto de către 5 agenți economici iar în sectorul de construcții și activități conexe
regăsim 23 de SRL-uri dintre care amintim firme cât și puncte de lucru ale unor
firme înregistrate la Zalău precum: Prod Fizeș, Alufil, Consinit, Arcada Con,
Tinca, cât și Drumuri și Poduri SA. Exploatări forestiere execută un număr de 8
agenți economici înregistrați la Jibou iar ca activitate de prelucrare lemn
regăsim alți 8. Interesantă este și activitatea desfășurată de către SC Big Fungo
SRL care folosind forța de muncă necalificată și din rândul unei comunități locale
cu grave probleme sociale, colectează din păduri produse derivate precum
ciuperci și fructe de pădure. Tot în cadrul folosirii forței de muncă a unor
persoane necalificate din amintita categorie socială, se încadrează și activitățile
de recuperare materiale refolosibile, reciclabile sortate, realizate de către 2
agenți economici.
Un sector cu mare tradiție pe teritoriul orașului este și cel al confecțiilor de
îmbrăcăminte, cu 16 SRL-uri. Amintim aici Samtex SA cu 183 de angajați, FVL
Intern cu 47, Uniconf cu un punct de lucru, CAAFS Profi cu 59 de angajați,
Interforme Textile cu 21, Confecția SRL cu 28, Confecții Jibou SA cu 9, o firmă
specializată pe haine echipament de lucru cu 29 angajați la Var, etc. Tot
înregistrată în satul Var, regăsim un agent economic specializat pe împletituri
din nuiele, activitate cu mare și veche tradiție în părțile locului, practicată aici și
de multe persoane fizice autorizate.
4 SRL-uri desfășoară activități din domeniul mecanicii, dintre care
nominalizăm: Fraven SRL cu 51 angajați, Arc Grup SRL cu 34 și un punct de
lucru al Comfrig SRL.
Societatea Energobit Prod SRL, Membra a EnergoBit Group, care
desfasoara activitati in domeniul energetic, a fost infiintata in anul 1998 si
dispune azi de unitati de productie la Jibou, judetul Salaj si Cluj-Napoca.
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Produce posturi de transformare, celule de medie tensiune, tablouri
electrice si de automatizare, firide de distributie, sisteme de
teleconducere, baterii de condensatoare si alte echipamente de medie si joasa
tensiune.
In momentul de fata societatea are peste 120 angajati, care isi desfasoara
activitatea in productie si la birourile care coordoneaza activitatea la ClujNapoca si Jibou.
Cele 3 hale de productie de la Jibou, judetul Salaj, se intind pe 5000 metri
patrati, fiind structurate pe categorii si linii de productie. La Cluj-Napoca fabrica
se intinde pe circa 1000 mp.
Un alt sector care tinde să prindă tradiție în Jibou este cel al produselor
destinate ambalării. Se produc produse din mase plastice de către 5 agenți
(amintim aici Foliraf SRL cu 11 angajați), produse din carton la 3 unități ( de ex.
Absolut SRL cu 88 de angajați).
Regăsim după cum este și firesc și reprezentanți din domeniul agricol,
câte 4 agenți economici în sectorul de creștere al animalelor și respectiv cel al
cultivării plantelor, la care se adaugă 3 ferme mixte, 2 fabrici de prelucrare a
laptelui și 2 unități cu activitate în acvacultură.
Gama serviciilor se completează cu domeniul sanitar veterinar, unde
activează 4 firme.
În domeniul sănătății umane Jiboul are 9 unități în care activează în
sectorul privat o serie de medici, farmaciști, tehnicieni și alte cadre medicale.
Semnalăm deasemenea prezența unor diverse activități, precum:
contabilitate- 5 SRL-uri, agenții imobiliare- 4 SRL-uri, brokeri de asigurare- 4,
consultanță, creditare, intermediere în afaceri, închirieri- 12 SRL-uri,
telecomunicații și informatică- 7 SRL-uri, tipografie, bijuterie, coafor, etc.
Un domeniu care pare să ia amploare în ultimul timp este și cel al
pariurilor și al jocurilor de noroc. Firma Electro DSL SRL, din totalul celor 113
puncte de lucru deschise în județul Sălaj, se regăsește și pe teritoriul orașului
Jibou cu un număr de 3 locații iar Est Card Electronics din cele 45 de puncte de
lucru are 5 pe teritoriul orașului Jibou.
Terenul este fertil în zonele de luncă și deal și atractiv pentru creşterea
animalelor în zonele ceva mai înalte.
Suprafeţele agricole oferă populaţiei cele necesare traiului de zi cu zi,
existând și producători agricoli care oferă produse agricole proaspete
comunităților urbană și rurale adiacente.
În baza programelor de dezvoltare durabilă a avut loc modernizarea
drumurilor orășenești și comunale, întocmirea documentaţiilor de alimentare cu
apă, canalizare, salubrizarea, transportul public ş.a.
O parte din aceste
obiective au fost înfăptuite şi vor continua pe măsura posibilităţilor de finanţare.
Ultimele date oficiale privind producția agricolă sunt cele care
sintetizează datele din anul 2013. Comparaţia cu informaţiile ce aparțin
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recensământului din anul 2002 ilustrează elocvent trendul sectorului agricol şi
implicit multe realităţi economice ale orașului.

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2002
Tab. 1. Exploataţii agricole dupa statutul juridic al exploataţiilor
agricole, pe judeţ şi localităţi
- număr Unitati cu personalitate
juridica
Judet/
Localita
ti

Exploat
atii

Societ
ati/

Societa
ti

Unitati
ale

agricole

asocia
tii

comerc
i-ale

admin.

individu
ale
Sălaj

Alte
tipuri

Total
unitati cu
personalit
ate

publice

juridica

agricol
e

75896

TOTAL

8

82

163

311

564
76460

Jibou

2014

-

6

7

3

16
2030

Tab. 2. Exploataţii agricole pe categorii de folosinţă a suprafeţei agricole
utilizate, suprafeţei agricole neutilizate şi alte suprafeţe, pe judeţ şi localităţi
- număr
Suprafaţa agricolă utilizată
Suprafaţa agricolă neutilizată
Jude
ţ/

Tere
n

Grădini

Local
ităţi

arabil familiale

Păşuni
şi
fîneţe
natura
-le

Culturi
perm
a
nent
e

Total

Supra
faţa
agr.
folosit
ă
pt.
activ.
recrea

Alte
Total
suprafe
ţe
agricol
e

Alte

Total

supra
feţe

nautili
zate
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ţional
e
Sălaj

6656
3

Jibou

5353
9

47615

2583
5

1718

707

254

1565

7512
6

1534
3
15246

103
5

6575 7598
6 5

336

2008

1846
341

2028

Tab. 3. Exploataţii agricole care deţin animale, după statutul juridic al
exploataţiilor agricole, pe judeţ şi pe localităţi

- număr Unități cu personalitate juridică
Jude
ţ/

Exploat
a-ţii

Societăţ Sociei/
tăţi

Loca
li

agricole

asociaţii comer
-ciale
agricole

tăţi

individu
-ale

Unităţi
coopera
-tiste

Alte
tipuri

Total
unităţi cu

Total

personali
-tate

publice

juridică

Salaj

1
56789

Jibo
u

Unităţi
ale
admin.

23

-

32
-

1698

71

56860

6

1704

15
3

-

-

3

Tab. 4. Efectivele de animale, după statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe
judeţ şi localităţi

Judeţ/
Localităţi

Bovin
e

Porcin
e

Ovine

Caprin
e

Păsări

Cabalin
e

Famili
i
albine

capet
e

capete

capet
e

capete

capet
e

capete

numă
r
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SALAJ
Exploataţii
agricole
individuale

57505

Unităţi cu
personalitat
e juridică

165385

1076

10886
9

11351

1970

89627
4

11814

-

18786
8

35

131

30082

209

766

25935
77

Jibou
Exploataţii
agricole
individuale

864

Unităţi cu
personalitat
e juridică

142

4135

740

464

288

-

-

-

-

5

Tab.5. Exploataţii agricole care utilizează maşini şi echipamente
agricole, dupa statutul juridic al exploataţiilor agricole, pe judeţ şi pe
localităţi
- numar Unitati cu personalitate juridica
Judeţ Exploatat Societa
/
ii
ti/
Local
i
tăţi

Sălaj

agricole
individua
le

62718

Societ
ati

asociati comer
i
c.

Unitat
i ale
admin
.
public
e

agricol
e
6

78

Unitat
i
coope
ratiste

1461

-

6

tipur
i

Total

person
alitate

242

4

Total
unitati
cu

juridic
a

62
Jibou

Alte

3

13

388 63106
6
1474

Maşinile şi echipamentele agricole care au fost utilizate pe teritoriul orașului
Jibou la acelaşi recensământ agricol sunt evidenţiate mai jos.
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Tab. 6. Numărul de maşini şi echipamente agricole utilizate, pe tipuri,
pe judeţ şi localităţi

Judeţ/

Tractoa
re

Localităţi

Motocu
l

Pluguri,
cultivat.

toare

combina
t.
grape,
sape

Semănăt Maşini
ori
pentru
cu
imprăşti
tractiun at
e
ingrăşămecanic
minte
a

Maşin
i
pentr
u
erbici
dat şi
execu
tat
trata
m.

SALAJ
Exploataţii
agricole
individuale

3886

234

4729

893

78

274

261

9

290

91

45

84

Exploataţii
agricole
individuale

52

5

51

33

2

12

Unităţi cu
person. jur.

26

1

32

12

6

8

Unităţi cu
personalitate
juridică
Jibou

Tab. 7. Suprafaţa agricolă utilizată, după modul de utilizare a terenului,
pe judeţ şi localităţi
hectareModul de utilizare a
terenului
Judeţ/
Localit
ăţi

Cereale
pentru
boabe

Plant
e
legu
minoas

Plante
industr
i-ale

Cartofi

Sfecl
a de
zahăr

Rădăc
inoase
pentr

Legume Flori şi
proasp
ete

plante
ornam
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Sălaj

57436,8
8

e

u

pentr
u
boab
e

nutreţ

pepeni
şi

entale

căpşuni

180,7
8

3024,67

4071,0
5

108,5
3

43,54

527,51

0,05

75,70

80,40

38,89

0,23

10,53

Jibou

3,43

1886,75

0,41

continuare
- hectare Modul de
utilizare a terenului
Judeţ/
Localită
ţi

Plante Plante
de
pentru
producer
nutreţ ea

Alte
cultu
ri în
teren

de
seminţe
şi
semiceri
Sălaj
Jibou

Teren
arabil
in
repaus

TOTAL

Grădini

TEREN

familial
e
fanete

ARABI
L

Paşuni
si

naturale

arabi
l

6914,8
1

96,07

44,38

-

46,48
-

21196,1 93649,9
5
0 2695,03
70,75 2208,09

104,75

111577,
17
1472,57

continuare
- hectare Modul de utilizare a
terenului
Judet/

Plantaţii

Arbusti

Localitati

pomicole

fructiferi

Vii

Pepinie
re

Alte
culturi
permane
nte

Sălaj

2973,87

0,50

1877,77

76,20

Total
culturi
permanen
te

81,90
5010,24

Jibou

9,38

-

12,20

0,10

0,15
21,83
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În ceea ce privește numărul de construcții agricole existente pe raza
orașului la același recensământ, remarcăm următoarele: 708 grajduri pentru
bovine și cabaline, 1714 adăposturi pentru porcine, 36 saivane pentru ovine și
caprine, 1718 adăposturi pentru păsări, 70 magazii pentru cereale, 9 sere, 144
mori, și 1071 pătule, șure sau fânare.
Există cabinete sanitar veterinare în oraș și sate, iar principalele efective
de animale de pe raza orașului potrivit ultimelor date furnizate de către primărie
sunt următoarele:
Localitatea

bovine

ovine
+caprine

cabalin
e

Jibou

69

699

4

Cuceu

15

1.509

-

Husia

58

456

4

Rona

82

1.059

4

-

-

-

161

8.044

12

Var
Total oraș

Se observă faptul că în satul Var nu mai apar deloc aceste efective de
animale iar față de anul 2002 a scăzut drastic numărul total de cabaline și
bovine. Numărul de ovine și caprine, per total a crescut însă de aproape 10 ori.
În domeniul turismului se înregistrează prezența a 5 structuri de
primire, unități de cazare, dintre care menționăm un hotel cu 50 locuri, 3
pensiuni turistice urbane cu 55 locuri și o căsuță turistică cu 14 locuri, toate în
orașul Jibou.
Cele 4 sate sunt total lipsite de infrastructură turistică, deși beneficiază de
amplasamente deosebit de pitorești și un bogat potențial în dezvoltarea
turismului local. În această zonă deosebit de bine reprezentată cu valori
naturale și culturale aparte, domeniul turismului oferă un potențial excepțional,
dar din păcate actualmente este mai puțin dezvoltat.

În cadrul orașului Jibou din totalul populaţiei active, de 4584 persoane, la
Recensamântul din 2002, 3958 persoane erau ocupate, 4093 erau salariaţi, 83
erau patroni, lucrători pe cont propriu erau 115, 40 erau lucrători familiali în
gospodăria proprie iar 626 erau şomeri, din care 437 bărbați, iar șomeri în
căutarea primului loc de muncă erau 229.
La finele anului 2013, potrivit datelor statistice centralizate primite, se
înregistrau un număr mediu de salariați de 2.707 persoane. Din totalul celor 276
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șomeri aflați în evidențe, 180 erau bărbați și 96 erau femei, ceea ce ne duce cu
gândul la necesitatea găsirii unor activități specifice pentru persoanele de sex
masculin, aflați în număr de două ori mai mare decât femeile, în această situație
delicată.

Populaţia

Prezentăm câteva date care ilustrează evoluţia în timp a populaţiei cât şi
particularităţile specifice orașului din anul 2002. Datele ultimului Recensământ
al Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 informații la nivel de oraș fiind
prezentate anterior :

Total
Localitate
a
Jibou

pop.

Ortodoxă

Rom
-cat.

Grec
o

Refo
r-

Cat.

mată tistă

9.633

6.580

153

Cuceu

506

386

1

0

Husia

294

262

5

Rona

371

367

Var

503
11.30
6

Total oraș

156 1.502

Bap-

Adve
n

Penticostal
ă

Făr
ă
reli
g.

tiști

390

516

11

6

0

84

33

1

0

8

16

0

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

449

3

9

2

26

9

0

0

8.044

162

175 1.520

500

560

12

6

Prezentăm deasemenea şi câteva date care ilustrează evoluţia în timp a
populaţiei și apartenența etnică cât și date legate de locuințe:

DENUMIRE
LOCALITATE

Total oraș
Jibou

POPULAȚIA LA
RECENSAMÂNTUL DIN
2002
TOTAL

MASCULIN

FEMINI
N

11.306

5.516

5.790

POPULAȚIA LA
RECENSAMÂNTUL DIN 2002
comparativ cu 1992
TOTAL
-683

MASCULIN
-390

FEMININ
-293
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Jibou

9.632

4.685

4.947

-566

-318

-248

Cuceu

506

249

257

-33

-10

-23

Husia

294

164

130

+18

+13

+5

Rona

371

179

192

-54

-32

-22

Var

503

239

264

-48

-43

-5

CLADIRI DE LOCUIT, CLADIRI CU ALTA DESTINATIE IN CARE SE AFLA
LOCUINTE SI CLADIRI CU UNITATI DE LOCUIT IN COMUN
CLADIRI DE
LOCUIT
MUNICIPI
U
ORAS
COMUNA

NUMAR
UL

TOT
AL

INDIVI
DU
ALE CU
O

TOTAL
AL

LOCUI
NTA

CLADIRI
LOR

CU
DOUA
SAU MAI

TIP
BLOC

MULTE

CLADIRI
CU
ALTA
DESTIN
ATIE

CLADIRI
CU UNITATI
DE LOCUIT
IN COMUN

IN CARE
SE

LOCUIN
TE

AFLA

INSIRUI
TE,

LOCUIN
TE

CUPLAT
E
TOTAL
JUDEȚ
JIBOU

72178

7194
3

913
70120

2.223

2202

2068

54

910

105

130

80

6

15

Recensământ 2011

ETNIA
ORAȘ
JIBOU

TOTALU
L
POPULA
TIEI

Rom
âni

Maghi
ari

Romi

Germ
ani

Slovaci
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10.137

8.314

1.204

582

-

3

Situația privind populația judetului Sălaj și a orașului Jibou la
Recensămintele Populației și Locuințelor din anii 1977, 1992, 2002 și 2011, este
dată de următorul tabel din care reiese procesul de populare al orașului, urmat
de unul de depopulare, ritm mult diferit de cel județean:

1977

1992

2002

2011

-persoane-

264.56
9

266.79
7

248.01
5

217.895

% față de 1977

100,00

100,85

93,74

82,35

8.841

11.989

11.306

10.137

100,00

135,60

127,88

114,65

Total județ

Oraș Jibou
-persoane% față de 1977

În intervalul 1992-2002 populația orașului a scăzut, așa după cum reiese
și din tabelul de mai jos, pe sate, situația este diferită.

1992

2002

2002 față de 1992

persoane

persoane

%

11.989

11.306

94,30

Jibou

10.198

9.632

94,44

Cuceu

539

506

93,87

Husia

276

294

106,52

Rona

425

371

87,29

Var

551

503

91,28

Total oraș

Situația privind nivelul școlii absolvite și cea legată de statutul profesional este
redată mai jos.
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POPULAȚIA DE 10 ANI ȘI PESTE DUPĂ NIVELUL ȘCOLII
ABSOLVITE
LOCAL INVATA
I
MANT
TATE
SUPERI

INVATA INVA
TA
MANT
MAN
SUPERI T

OR DE
LUNGA

OR DE

TOTAL

POST
LI

SCURT
A
DURAT
A

DURATA

8673

INVAT
AMANT

INVAT
A

INVA
TA-

MAN
T

MANT

MAN
T

PROF
ESIO
NAL
SI DE
UCEN
ICI

CEAL
SI DE
MAIS
TRI

SECUN
DAR
PRIM
AR
INFER
IOR

JUDEȚ
437

37

FARA
SCOAL
A
ABSOL
VITA

GIMN
AZIAL

710

44125
5610

Jibou

LICEA
L

INVA
TA

426

44479 33524
2557

1805

68805

14281

2618

1651

538

POPULATIA DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL
LOCAL
I

POPU
LA

TATEA

TIA

POPULATIA ACTIVA
TOTAL

TOTA
LA
JUDET
UL
SALAJ
JIBOU

OCUP
ATA

24801
5

96721

84168

11306

4584

3958

SOME
RI

POPULATIA
INACTIVA

TOTA
L

12553 15129
4
626

6722

ELEVISTUDE
NTI

PENSI
ONARI

ALTE
SITUAT
II

65818

43654

2592

1883

41822

2247

POPULATIA ACTIVĂ DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL
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MUNIC
IPIU
ORAS
COMUN
A

POPU
LATIA
CURE
NT

SA PATRO LUCRA
LA
NI
TORI
RI
ATI INTRE PE
PRIN- CONT
ZATOR PROP
I
RIU

ACTIV
A

SOCIE
TATILOR
AGRIC
OLE

PRIVA
TI

TOTAL

MEMB
RI AI

LUCRAT ALTA
OR
SITU
FAMILI ATIE
AL

SOMERI
IN

IN
GOSPO
-

PRIMULU
I

CAUTARE
A

LOC DE

DARIA

MUNCA

PROPR
IE
JUDETU
L
96721
SALAJ
JIBOU

4584

MUNI
CIPIU

POPUL
AȚIA

ORAȘ

OCUPA
TĂ

COMU
NĂ

138
650
57

2031

10996

409
3

83

115

4

4757
12769

973

40

20

STATUTUL PROFESIONAL
SA
LA
RIAT
I

PATRO
NI
INTREP
RIN-

LUCRA
TORI

MEMB
RI AI

LUCRAT
OR

PE
CONT

SOCIE
TATI-

FAMILI
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Circulaţia

a. Căi de comunicație rutieră
Principala arteră de circulație, de curând reabilitată, care străbate pe o
distanță de peste 10 km teritoriul administrativ al orașului, (între pozițiile
kilometrice 90+920 m și 101+200 m.) este D.N. 1H care face legătura cu
localitățile Zalău și Dej din județul Cluj, trecând prin Jibou și Var. DJ 108 A ce
străbate numai localitatea Jibou, face legătura la sud prin com. Creaca spre
localitatea Românași și D.N. 1F iar spre nord spre mun. Baia Mare. Legătura
satului Cuceu cu orașul se face prin intermediul drumului comunal D.C. 20 care
duce mai apoi spre satul Dobrin. Celelalte două sate aparținând UAT Jibou, sunt
Rona și Husia, legate de localitatea Jibou prin intermediul drumului D.C. 18 A,
care spre comuna Năpradea, face legătura cu satul Someș Guruslău.
Limita construcțiilor și imprejmuirilor existente se încadrează în
prevederile tehnice ale O.G. 43/1997. Pe planșele de reglementări ale fiecarei
localități au fost figurate profilele transversale ale fiecărei categorii de drum care
se regăsește pe teritoriul respectiv.
În plan, elementele geometrice existente, oferă o viteză de proiectare
variabilă, de la 40 km/h, la 25 km/h în unele porțiuni. În profil transversal
lățimea platformelor, este între 6,00 – 7,00 m iar a carosabilului de 5,00 – 6,00
m. Este nevoie de unele modernizări pentru atingerea parametrilor prevăzuți în
norme. Drumurile prezentate în multe porțiuni necesită reparații.
Pe porțiunile din intravilan drumurile constituie arterele principale ale
rețelei de străzi din localități.
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Multe dintre străzile existente au o stare de viabilitate mediocră, având
trasee întortocheate, lăţime carosabilă necorespunzătoare pentru circulaţia în
ambele sensuri, declivităţi pronunțate, vizibilitate redusă și îmbrăcăminte
necorespunzătoare, toate acestea conducând adesea la o circulaţie greoaie.
Deși nu sunt probleme mari privind capacitatea de circulaţie se pot
evidenţia unele aspecte negative privind confortul și siguranţa circulaţiei:
- un trafic intens traversează anumite zone ale orașului (care a realizat
doar o parte din rețeaua ocolitoare preconizată prin PUG-ul anterior) și
a satelor;
- nu toate intersecţiile sunt amenajate corespunzător;
- o serie de străzi au profil transversal necorespunzător și sunt
nemodernizate;
Locuitorii nu dispun de transport in comun organizat la nivel local, dar
orașul are legături prin curse zilnice de autobuze, care tranzitează localitățile.
B Circulația feroviară

Orașul Jibou este traversat de calea ferată fiind unul dintre cele
mai importante noduri de circulație de acest gen, cu legături spre
municipiile Baia Mare, Dej și Zalău.
Transporturile feroviare au avut un rol major în evoluţia social-economică
a orașului şi continuă să joace un rol deosebit de însemnat, localitatea fiind de-a
lungul anilor, în centrul de interes al primei revoluţii industriale de la sfârşitul
secolului XVIII şi în aproape tot secolul XIX.
Prima linie de cale ferată din judeţul Sălaj a fost cea pe traseul Jibou –
Zalău – Sărmăşag – Tăşnad - Carei, fiind realizată în perioada anilor 1881-1918
și reprezentând și acum principala conexiune feroviară a Sălajului cu nord-vestul
României. Reţeaua de cale ferată din judeţul Sălaj care însumează 308,7 km.
(din care 233,639 km cale simplă şi 74,814 km cale dublă), este din păcate
până în prezent, în totalitate neelectrificată.
Ambele linii de cale ferată existente, Linia de cale ferată principală Dej – Jibou
– Baia Mare – Satu Mare și respectiv Linia de cale ferată secundară: Jibou –
Zalău – Sărmăşag – Carei, trec după cum lesne se poate observa prin orașul
Jibou, cu toate beneficiile care decurg. Proprietatea acestui tradițional mijloc de
transport este clar delimitată de restul vecinătăților, este întăbulată și a fost
preluată din evidențele OCPI Sălaj, pentru figurarea pe planșele din PUG. Zonele
de siguranță de 20 m. și respectiv de protecție de 100 m. din ax au fost
deasemenea riguros figurate pe planșele de Reglementări urbanistice ale
localităților, fiind menționate totodată cu restricțiile prevăzute de lege și în
Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. Jibou. În aceste perimetre, prin
documentația prezentă, nu s-au făcut propuneri de obiective noi, altele decât
cele specifice domeniului de activitate al CFR.

Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
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Planul Urbanistic General al orașului Jibou a fost aprobat prin Hotărîrea
Consiliului Local Nr. 3 / 2001. Intravilanul existent este cel aprobat în baza unui
plan urbanistic general întocmit de catre firma S.C. Art Proiect - proiect nr.
261/2001. Intravilanele celor 5 localități, includ localitățile propriu-zise şi o serie
de trupuri reprezentînd funcţiuni şi unităţi izolate. Acestea sunt reprezentate pe
planşele cuprinzând Situaţia existentă şi în bilanţul teritorial anexat prezentului
memoriu general care cuprinde şi bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă pe
întreaga suprafaţă a teritoriului administrativ.
Cele cinci localităţi au structuri ale ţesutului urban construit dictate de
evoluţia în timp a localităţilor respective raportată la spaţiul geografic aferent.
Forma satelor este diferită fiind dependentă de topografia terenului și relația
apărută în timp în raport cu principalele căi de acces și rețeaua de localități.
Dacă inițial comunitățile aveau tendințe de tip adunat cu o dezvoltare
oarecum areolară, în scopul protejării membrilor lor în fața diverselor pericole și
atacuri, evoluția generală ulterioară a cunoscut dezvoltări variabile, grație
motivelor inițial invocate.
Specific teritoriului este regimul de înălţime tip parter, completat în
ultimii ani de case cu regim predominant P+M sau P+1. O prezentare mai
detaliată a tipurilor de construcţii face obiectul analizei de specialitate dar
majoritatea constructiilor mai vechi sunt de tip parter, în general din materiale
durabile, cu mici excepții înregistrate la nivelul unor case de locuit sau mai des
la nivelul anexelor gospodărești, care la rândul lor sunt din lemn sau cărămidă.
Construcțiile noi și anexele acestora sunt din materiale durabile și moderne.
Fronturile, cu excepția unor zone, sunt compacte și nu se înregistrează prea
multe terenuri libere în zonele intravilan existente. Nevoile crescânde pentru noi
construcții urmează să fie soluționate prin extinderi de intravilan.
Parcelele de teren vor fi cuprinse integral pe cât posibil, în teritoriul
intravilan, potrivit recomandărilor venite din partea oficiului de cadastru şi
publicitate imobiliară judeţean şi totodată au fost cuprinse în intravilan toate
constructiile existente, rezervându-se amplasamente cu acest statut şi pentru
serviciile și dotările tehnico-edilitare pe care le va avea în viitor orașul în cele
cinci localități (staţii de alimentare cu apă, rezervoare de apă, staţii de epurare,
etc.)
Echipare edilitară

Alimentarea cu apă potabilă

În prezent, localitatea Jibou și localitățile aparținătoare (Cuceu, Rona,
Husia și Var) dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă.
Localitățile Jibou, Var și Cuceu sunt alimentate din aceeași sursă de apă iar
localitățile Rona și Husia dispun de o sursă separată de alimentare.
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Sursa de apa a localității Jibou este pânza freatică de mică adâncime,
captată prin intermediul unor puțuri săpate la adâncimi de 11-12 m. Sunt
realizate un număr de 14 puțuri, conectate într-un puț colector principal, de
unde apa este pompată spre rezervoarele de înmagazinare din localitate. Statia
de pompare și puțurile existente sunt imprejmuite, având asigurată zona de
protecție sanitară necesară.
De la stația de pompare, apa este transportată spre rezervoarele de
înmagazinare prin intermediul conductei de aducțiune realizată din polietilenă ID
cu diametrul de 315 mm.
Apa este stocată în două rezervoare de acumulare, fiecare având
capacitatea de 2500 mc. Rezervoarele sunt împrejmuite în zona de protecție
sanitară necesară. Tratarea apei se realizează prin clorinare la stația de
pompare și la rezervoare.
Rețelele de distribuție din localitatea Jibou au fost reabilitate în ultimii ani,
fiind realizate în întregime din conducte din material plastic PEID. Acestea sunt
echipate cu cămine de vane și hidranți de incendiu exteriori. Alimentarea
utilizatorilor se realizează prin branșamente individuale.
Din rețeaua de distribuție a localității Jibou sunt alimentate cu apă
localitățile Var și Cuceu, prin conducte din PEID cu diametrul de 110 mm.
Pentru localitatea Var distributia este realizata prin presiunea disponibila
in Jibou. Pentru localitatea Cuceu este prevazută o stație de pompare și un
rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 125 mc, de unde apa este
distribuită gravitațional în localitate.
Sursa de alimentare cu apă pentru localitățile Husia și Rona este
constituită dintr-o captare de izvoare subterane colectate într-un bazin de
acumulare realizat de către localnici. Bazinul a fost echipat cu stație de pompare
a apei prevazută cu sistem de dezinfectare prin clorinare. Rețelele de distributie
sunt realizate în ambele localități din conducte de polietilenă cu diametre între
32 si 110 mm.

Sistemele de distributie a apei din localități sunt de tip ramificat. Acestea
sunt exploatate prin operatorul regional al serviciului public de alimentare cu
apă și canalizare Compania de Apă Someș SA sucursala Sălaj. Rețelele de
distribuție sunt realizate din conducte de polietilenă de înaltă densitate cu
diametre cuprinse între 110 și 32 mm, cu montaj îngropat sub adâncimea
minimă de îngheț specifică zonei. La intersecții de rețele, în zonele joase și cele
înalte sunt realizate cămine cu armături de închidere, golire și aerisire.
Conform Normativelor I9 si P66/2001, în vigoare la data realizării
rețelelor, în fiecare localitate s-au prevăzut hidranți de incendiu exteriori,
amplasați în intersecții și la distanțe de min. 500 m.
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Conform normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor
de protecţie sanitară şi hidrogeologică, în zonele rezervoarelor de
înmagazinare se instituie zona de protecție sanitară severă de 20 m. de la
zidurile exterioare ale clădirilor, pentru captările care exploatează acvifere
freatice 50 m. amonte, 20 aval și 20 lateral, iar pentru conducte de aducțiune și
pentru stații de pompare de 10 m. de la extremitățile acestora.
Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea
fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi
instalaţiei de alimentare cu apă.
În zonele de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise:
a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei şi a instalaţiilor;
b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării
sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina
pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante;
d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu
excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În
aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de
canalizare.
e) utilizării îngrăşămintelor naturale şi chimice;
f) utilizării substanţelor fitosanitare;
g) irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;
h) amplasării grajdurilor şi coteţelor de animale şi a depozitării de gunoi
animalier;
i) păşunatului şi însilozării nutreţurilor;
j) amplasării de sere şi de iazuri piscicole.

Componența sistemelor de alimentare cu apă existente/propuse:

Localitate

Rețea apă
existentă
[m]

Rețea apă
propusă
[m]

Branșamente
[buc]

Hidranți
de
incendiu

Gospodarie
de apă
[buc]

[buc]
Jibou

40504

-

1933

98

9335

-

186

3

1
Var
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Cuceu

11665

-

183

4

Rona

10630

-

138

3

-

94

4

1
Husia

Canalizarea menajeră

În prezent, localitatea Jibou dispune de un sistem centralizat de colectare,
evacuare și tratare a apelor uzate menajere. Localitățile aparținătoare Cuceu,
Rona, Husia și Var, nu dispun de sisteme centralizate de canalizare menajeră.
Sistemul de canalizare menajeră din localitatea Jibou este constituit dintro rețea de conducte din PVC și beton, cu evacuarea preponderent gravitatională
a apelor uzate. În zonele joase din localitate și la ieșirea spre stația de epurare
sunt prevazute stații de pompare a apelor uzate, realizate în chesoane săpate
până la adâncimi de 6 m. Stațiile sunt utilizate pentru reducerea cotei de pozare
a conductelor, avand conducte de refulare pe distanțe reduse. Stația de
pompare principală a localității este amplasată pe strada Ronei, de unde apele
sunt transportate gravitațional spre stația de epurare. Stația a fost recent
reabilitată și este functională, realizând epurarea apelor uzate la parametrii
impuși prin normele NTPA.
Rețelele de canalizare existente nu asigură colectarea apelor uzate
menajere din întreaga localitate. Pentru întregirea sistemului de canalizare în
intreaga localitate sunt necesare lucrări de extindere a rețelelor menajere pe
diferite strazi. Extinderile vor fi realizate prin conducte din PVC cu diametre de
200 si 250 mm.
Pentru localitatile aparținătoare (Var, Cuceu, Rona si Husia) nu sunt
întocmite recent studii sau proiecte de execuție a rețelelor de canalizare a
apelor uzate menajere. Dintre soluțiile de asigurare a sistemelor de canalizare
menajera s-a analizat varianta de realizare a câte unui sistem separat pentru
fiecare localitate, compus din rețeaua de conducte cu evacuare gravitatională și
prin pompare, ministații de pompare, cămine de vizitare pe rețele și stații de
epurare individuale.

Sistemele de evacuare si epurare a apelor uzate menajere propuse sunt
constituite dintr-un ansamblu de conducte colectoare realizate din material
plastic (PVC), camine de vizitare, de intersecție, de racord, stații de pompare
subterane și stații de epurare compacte.
În zonele in care configuratia terenului nu permite scurgerea apelor uzate
in mod gravitational se vor utiliza stații de pompare compacte echipate cu
pompe submersubile cu tocător, amplasate in camine vizitabile, comandate prin
intermediul unor traductoare de nivel. Conductele de refulare ale pompelor vor
fi din polietilenă cu d.n. 63 mm.
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Panta de montaj a conductelor va urmări panta terenului şi va asigura
transportul apei uzate la o viteză minimă de autocurăţire de 0,7 m/s pentru un
grad de umplere de maxim 85%. In cazul in care, datorită pantei prea mari de
montaj a conductei, se depăşeşte viteza maximă admisă de 4 m/s se vor
prevedea cămine de rupere de pantă. Diametrul conductelor din reţeaua de
canalizare va fi de minim 200 mm.
Statiile de epurare propuse sunt de tip compact, containerizate, realizate
din module, cuprinzand urmatoarele obiecte tehnologice: - treapta de epurare
mecanica primara, -bazin de egalizare, omogenizare, - bazin de pompare, treapta de epurare mecanica finala, - treapta de epurare biologica, - unitate de
dezinfectie cu ultraviolete, - unitate de stocare si dozare coagulant, - bazin de
pompare apa epurata, - bazin colectare si pompare sediment, - unitate de
deshidratare, - platforma depozitare containere deseuri. Calitatea apei epurate
deversate la emisar va respecta prevederile din NTPA 001/2002.

Sistemele de evacuare a apelor uzate menajere existente / propuse sunt
următoarele:

Localitatea

Jibou

Rețea de
canalizare
existentă
[m]

Rețea de
canalizare
propusă
[m]

Cămine de
vizitare
[buc]

Stații de
pompare
[buc]

Stații de
epurare
[buc]

30465

7000

700

4

1

Var

-

5100

102

-

1

Cuceu

-

7200

144

-

1

Rona

-

4500

90

-

1

Husia

-

2700

54

2

1

Alimentarea cu gaze naturale

În prezent doar localitățile Jibou și Var dispun de sisteme centralizate
de alimentare cu gaze naturale. Sistemul este realizat dintr-o rețea de conducte
din otel, pozate aparent și îngropat și stații de reglare. Gazul este asigurat din
magistrala de transport Jibou-Șimleu. Teritoriul orasului Jibou este străbătut de
magistralele de înaltă presiune TransGaz, pe traseele Mediaș-Sărmaș DN 700,
Răstoci-Zalău DN 250 și Jibou-Șimleu DN 250.
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În localitățile apartinătoare, Cuceu, Rona și Husia, nu sunt realizate
sisteme de distribuție a gazelor naturale, deoarece locuitorii din aceste zone nu
au prezentat deloc interes în acest sens. Pentru prepararea hranei locuitorii
utilizează aparate încalzite prin combustibil solid, electricitate sau butelii de gaz
petrolier lichefiat, iar încălzirea este realizată prin generatoare de caldură
alimentate cu combustibil solid.

Sistemul existent de alimentare cu gaze naturale este următorul:

Localitate Rețele
Rețea
Stații de
existente propusă reglare
[m]
[m]
exist.
[buc]
Jibou

29.500

-

7

5.300

-

-

Cuceu

-

-

-

Rona

-

-

-

Husia

-

-

-

Var

Alimentarea cu energie termică

În zona studiată nu există reţele de energie termică pentru asigurarea
apei calde menajere şi încălzirea locuinţelor. Nu se doreşte folosirea energiei
termice în sistem centralizat.

Reţele de telefonie

Oraşul Jibou are în dotare o centrală telefonică automată SIEMENS de
3100, iar dintre satele aparținatoare, satele Cuceu și Var beneficiază de o
centrală telefonică automată digitală.
Legăturile telefonice între utilizatori şi centrala telefonică se realizează
prin canalizaţii telefonice subterane, respectiv aeriene.
Reţelele telefonice aeriene sunt montate în mare parte pe stâlpii liniilor
electrice de joasă tensiune sau pe stâlpi de lemn proprii.
Reţelele electrice existente acoperă necesarul de telefonie fixă.
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Amplasamentul centralelor telefonice, traseul canalizaţiilor subterane şi
aeriene sunt dispuse conform reprezentărilor din planşele anexate
documentației.
Pentru telefonizarea localităţilor Rona şi Husia este montat un cablu telefonic de
distribuţie de 150 perechi, pozat aerian intre Jibou şi Rona, pe stâlpi de lemn
proprii iar între Rona şi Husia un cablu de 50 perechi. În localităţile Rona și
Husia, cablurile telefonice sunt montate aerian pe stâlpii reţelelor electrice de
joasă tensiune.
- Reţelele telefonice în localităţile Cuceu şi Var sunt soluţionate prin cabluri
telefonice autoportante montate aerian pe stâlpii reţelelor electrice de joasă
tensiune.
- Semnalul de telefonie mobilă este bun în toate localitățile orașului.
- Pentru deservirea abonaţilor de receptoare radio - TV, oraşul Jibou dispune in
prezent de reţele de televiziune prin cablu realizată de diferite firme de
specialitate.
Reţeaua de cablu TV este realizată prin cabluri speciale autoportante, montate
aerian pe stâlpii reţelei electrice de joasă tensiune, respectiv pe clădiri şi pe
blocuri de locuinţe.
Alimentarea cu energie electrică
Situaţia energetică existentă :

În prezent oraşul Jibou este alimentat cu energie electrică din sistemul
energetic naţional (SEN) din Staţia Jibou de 110/20 kV - 50 MVA. Această
staţie este alimentată prin LEA 110 kV din Staţia Tihău şi din Staţia Sălaj.
Staţia de transformare livrează energie electrică
industriali, terţiari, agricoli, casnici, la tensiunea de 20 kV.

la

consumatorii

Reţelele de distribuţie urbană de medie tensiune, din punct de vedere al
construcţiei lor, se împart în două tipuri, LEA 20 kV, respectiv LES 20 kV;
Reţelele aeriene de medie tensiune sunt pozate pe stâlpi de beton, aflaţi
în stare satisfăcătoare.
Pentru construcţia liniilor de distribuţie urbană de medie tensiune s-au
folosit diverse secţiuni, în funcţie de încărcare, destinaţie şi construcţia lor.
Predominante în reţeaua LES 20 kV, sunt conductoarele de aluminiu
3x150 mmp şi 3x120 mmp, iar la rețeaua LEA 20 kV regăsim conductoare de tip
Ol Al 3x75 mmp, respectiv 3x50 mmp.

Sistemul de distribuţie urbană a energiei electrice prin reţelele de
joasă tensiune
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Reţeaua de joasă tensiune existentă în orașul Jibou este formată din
reţele de distribuţie aeriană şi subterană pentru alimentarea cu energie electrică
a consumatorilor şi iluminatul public, la tensiunea de distribuţie de 380/220 V
c.a.
Reţeaua electrică aeriană (LEA 0,4 kV) este pozată pe stâlpi de beton, pe
care sunt montate atât circuitele pentru alimentarea consumatorilor casnici şi
edilitari, precum şi cele pentru iluminatul public, iar pe unele trasee și cele de
telefonie.
Reţelele electrice aeriene existente sunt executate preponderent cu
conductoare clasice şi în proporție mai mică cu conductoare torsadate.
Lungimea totală a reţelelor de joasă tensiune (LES 0,4 kV + LEA 0,4 kV)
este de 82,9 km din care:
•
•

LES 0,4 kV cu l = 32 km în oraş;
LEA 0,4 kV cu l = 50,9 km din care:
- în Jibou
l = 29 km
- în Cuceu

l = 8,4 km

- în Var

l = 5,5 km

- în Rona

l = 4,4 km

- în Husia

l = 3,6 km

Alimentarea reţelelor electrice aeriene de joasă tensiune se face în general
radial, din posturile de transformare cu conductori având secţiuni de 35 ÷ 70
mmp.
În reţeaua de joasă tensiune în cablu subteran s-a urmărit de regulă să se
creeze bucle între două posturi de transformare, funcţionarea fiind radială.
Cablurile din LES 0,4 kV sunt de construcţie ACYABY cu secţiuni intre 50 ÷ 240
mmp.
Alimentarea reţelelor urbane de distribuţie se face din 42 posturi de
transformare de 20/0,4 kV după cum urmează:
- P.T.Z. - posturi în cabină de zidărie

- 14 buc.

- P.T.Ab.- posture în anvelope de beton

-

8 buc.

- P.T.M. - posturi în cabine metalice

-

2 buc.

- P.T.A. - posturi aeriene

- 18 buc.

Redăm nominalizarea posturilor și capacitatea acestora, în tabelului
următor:
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Nr.
crt.

Denumire post transformare

Capacitatea
(kVA)

0

1

1 P.T.Z. - Depou

2
400+ 630

2 P.T.Z. - Sălăjana

630

3 P.T.A. - A.C.R.

400

4 P.T.Ab. - Blocuri I

400

5 P.T.Ab. - Blocuri II

250

6 P.T.Z. - Blocuri III

630

7 P.T.A. - III Jibou

250

8 P.T.M. - Brutărie

250

9 P.T.Z. - Liceu

250

10 P.T.Z. - P.T.T.R.

630

11 P.T.Z. - Complex comercial

400

12 P.T.Z. -Mestesugari

250

13 P.T.Z. - Complex scolar

400

14 P.T.A. - Băi

63

15 P.T.A. - C.L.F.

100

16 P.T.A. - Ciutărie

100

17 P.T.Z. - I.F.E.T.

250

18 P.T.M. - C.R.R.

250

19 P.T.Z. - Salajeana

2 x 630

20 P.T.A. - Balastieră

250

21 P.T.Z. - Integrata

4 x 1000

22 P.T.Z. - F-ca brânză telemea (FBT)

1x 250+1x100

23 P.T.A. - Epurare

100

24 P.T.A. - Moară

400

25 P.T.A. - Stejarul

100

26 P.T.Z. - Pompe I

250 + 400
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27 P.T.Z. - Statia epurare

250+100

28 P.T.A. - I.A.S.

250

29 PTA - Jibou 4

100

30 PTA - Fructe de Padure

63

31 PTA - Deco Flori

63

32 PTAb- Ocol Silvic

250

33 PTAb- Penny

250

34 PTAb - Fraven

630

35 PTAb - Parc ind.1

630

36 PTAb - Parc ind.2

630

37 PTAb - Grovinvest

630

38 P.T.A. - Cuceu

100

39 P.T.A - Gara

63

40 P.T.A. - Var

160

41 P.T.A. - Rona

100

42 P.T.A. - Husia

63

Amplasamentul posturilor de transformare și traseele
reţelelor de
distribuţie de medie tensiune sunt conform reprezentărilor din planşele de profil.
Pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor, în ultimii ani, au fost modernizate unele posturi de transformare
și au fost montate noi posturi de transformare aeriene (PTA Deco Flori, PTA
Jibou IV, PTA Târg) sau posturi în anvelope de beton (PT Ab Penny, PT Ab Ocol
Silvic-în oraș și PT Ab Parc ind.1 si 2, PT Ab Fraven și PT Ab Grovinvest în parcul
industrial).
In unele locuri, datorită restrângerii activității sau desființării unor
consumatori, au fost dezafectate posturile (PTZ Pompa 2, PTA Captare, PTA
Balastiera drumuri, PTZ IEELIF, PTZ Stația Tratare apă ind.).
În urma contrucției drumului de centură au fost sistematizate rețelele de
20 KV aflate în apropierea drumului. Pe unele porțiuni linia de 20 KV Cehu si
Benesat au fost montate subteran.

Gospodărie comunală
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Actualmente la nivelul orașului, colectarea şi depozitarea deşeurilor se
realizează zilnic, prin serviciul de salubritate existent pe lângă primăria Jibou.
Au fost închise toate depozitele de colectare a deşeurilor iar orașul Jibou,
alături de orașele Zalău și Cehu Silvaniei și celelalte comune vecine, participă la
proiectul comun privind dezvoltarea colectării selective a deşeurilor în
microregiune prin folosirea deponiei ecologice judeţene de la Dobrin.
Comunele arondate la acest proiect comun alături de cele trei orașe sunt
în număr de 14 și iar populaţia deservită este de aproximativ 116.000 de
locuitori.
Gospodărirea apelor
Disfunctionalităţile existente actualmente în gospodărirea apelor,
constau în principal în potențiala poluare a pânzei freatice în special în satele
orașului, datorită inexistenţei unor sisteme centralizate de canalizare a apelor
uzate pe toată raza localităților. Este obligatorie respectarea distanțelor minime
de protecție prevăzute de lege, față de cursurile de apă și față de toate
obiectivele din domeniul alimentării cu apă și canalizare, pe toate traseele și în
toate localitățile orașului. Aceste distanțe sunt amintite în Cap. 2.9 dedicat
problematicii de Rețele edilitare, în Anexa nr. 7 la prezentul Memoriu cât și în
Regulamentul local de urbanism și legislația de profil indicată în acesta.

Probleme de mediu
Orașul Jibou se bucură de prezența râului Someș și a unor versanți
împăduriți ce oferă un potenţial natural deosebit. Clima este blândă, temperat
continentală. Menționăm că pe teritoriul orașului, se găsește pe o suprafață
restrânsă de 0,50 ha., Aria naturală protejată „Calcarele de Rona”.
Calcarele de Rona, (monument al naturii) este o arie protejată de
interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală, tip
geologic) situată pe teritoriul administrativ al orașului Jibou.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6
martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a - zone protejate) și prezintă depozite lacustre formate din
calcare albe-cenușii și bej-ruginii, alternând cu marne cenușii-albăstrui așezate
în strate monoclinale cu conținut numeros de resturi fosile de moluște, schelete
de pești ori reptile.
Suprafața ariei este de 0,50 ha. și a fost înființată în anul 2000.
Teritoriul Jiboului dispune deasemenea de Situri Natura 2000, (ce sunt
cuprinse și figurate la rândul lor în coordonate Stereo 1970 pe planșa de
Încadrare în teritoriul administrativ U01), în conformitate cu HG 971/2011 pt.
modificarea și completarea HG 1.284/2007.
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Indicativele aferente sunt : ROSPA 0114 desemnată pt. 20 de specii de
păsări din anexa I la OUG 57/2007 și ROSCI 0435 desemnată pentru speciile de
pești din anexa III a OUG nr. 57/2007.
Suprafața ROSPA aferentă orașului Jibou, este de 1117,77 ha.
Situl este desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o
stare de conservare favorabilă a florei spontane dar mai ales a faunei sălbatice,
precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei
protejate.

Disfuncţionalităţi

Asemenea zonelor locuite adiacente și orașul Jibou se bucură de condiții
naturale deosebite, dar există și aici unele neajunsuri care se cer cunoscute și
pe cât posibil remediate sau chiar înlăturate.
Uneori în trecut, principalele cursuri de apă au provocat inundații în luncile
aferente, fapt care, deși au fost efectuate importante lucrări de îndiguiri și
regularizări, obligă în cazul oricărei intervenții investiționale în zonă sau în
apropiere, la realizarea câte unui studiu de inundabilitate aferent fiecărei zone,
prealabil demarării investiției, întocmit de către un specialist atestat în domeniu
și avizat apoi de către Administrația Națională „Apele Române”- Direcția Apelor
”Someș Tisa” din Cluj.
La acest aspect se adaugă în zonele mai înalte, deluroase, în porţiunile cu
înclinări mari, fenomenele de şiroire care sunt pe alocuri însoţite de fenomene
de eroziune.
Combaterea acestor fenomene se va realiza prin înfiinţarea de şanturi de
scurgere pentru preluarea torenţilor de versant.
Serioase disfunctionalităţi pe linie de protecţia mediului semnalăm prin
lipsa existenţei lucrărilor pentru sistemele centralizate de canalizare la toate
gospodăriile din satele aparținătoare UAT oraș Jibou. Se impune în regim de
urgență proiectarea și realizarea acestora.
Un caz aparte este cel al comunității de romi din orașul Jibou unde se
impun măsuri suplimentare de rezolvare a problemelor sociale și economice cu
implicații majore în perpetuarea stării defavorabile.
Măsuri suplimentare de protecţie necesită şi siturile arheologice cât şi
clădirile valoroase existente pe teritoriul administrativ, mentionate în Studiul
istorico-urbanistic. Se recomandă întocmirea unor documentaţii tehnice
întocmite de către arhitecți, privind restaurarea, recondiţionarea şi punerea în
valoare a clădirilor, cu accent deosebit în cazul imobilelor valoroase (de către
arhitecți atestați de către ministerul culturii, în cazul monumentelor istorice și
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clădirilor propuse pentru clasare în Lista monumentelor istorice) cât şi accesarea
unor programe de finanţare potrivit legislaţiei specifice.
Din păcate constatăm și în cazul orașului Jibou, apariţia unor clădiri noi
sau realizarea unor lucrări de (așa zisă) renovare de o factură îndoielnică, cu
nerespectarea unor principii elementare în proiectarea de arhitectură şi
urbanism cât și necunoașterea calității materialelor, clădiri care în mod evident
sunt realizate fără aportul unor arhitecţi, rezultatul sub aspect funcţional şi
estetic fiind unul nefericit. Semnalăm faptul că acest gen de intervenţii
constructive mentionate şi in Studiul istorico-urbanistic, alterează unitatea
arhitecturală a localităţilor zonei. Apariţia unor clădiri ciudate, în mod evident
lipsite de armonie și bun simț, adoptarea unor culori stridente la unele imobile,
nespecifice locului și tipului de funcțiune, etc. sunt elemente survenite ca
urmare a lipsei de cunoaștere a unor reglementări de urbanism menite să
conserve specificul local al localităților. Unele clădiri social culturale sau imobile
private se cer a fi reabilitate sau renovate datorită uzurii survenite de-a lungul
anilor. Recomandăm întocmirea unor planuri urbanistice zonale pentru centrul
fiecărei localități, potrivit prevederilor din Legea nr. 350/2001, în vederea
soluționării aspectelor nerezolvate din acest contur important al fiecărei
comunități potrivit normelor tehnice de profil. Regăsim și aici, probleme aferente
căilor de transport rutier, care necesită lucrări urgente de reabilitare şi
modernizare în special în cazul drumurilor judeţene, locale şi vicinale, cât şi
realizarea unor lucrări noi necesare pietonilor și bicicliştilor.
Sintetizăm defalcat pe localităţi şi pe domenii în tabelul de mai jos,
principalele disfuncţionalităţi cât şi priorităţile generate de acestea.

Localitatea Jibou
Domenii

Disfuncţionalităţi
1. Starea nemodernizată a unor
drumuri și a unor porțiuni din oraș
și lipsa stațiilor de autobuz

Circulaţie

1. Reabilitarea și amenajarea
acestor zone și căi rutiere

2. Lipsa unui Drum de centură Sud

2. Construire Drum de centură
Sud

3. Străzi cu îmbrăcăminte asfaltica
degradate

3. Repararea porţiunilor
degradate

4. Colmatarea unor şanturi stradale

4. Masuri pentru intretinerea
şanţurilor

5. Lipsa trotuarelor în unele zone
6. Lipsa unor piste pentru biciclişti
7. Neamenajarea unor intersecţii și
lipsa iluminatului public și ambiental
în unele zone
Fond

Priorităţi

1. Lipsa unui centru pt. vârstnici, a
unor muzee și a unor centre de

5. Executarea trotuarelor
6. Executarea de piste pentru
biciclişti
7. Modernizarea acestora
1. Realizarea noilor investiţii
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construit

informare și consiliere a cetățenilor
și turistiștilor.

2. Repararea și modernizarea
dotărilor existente

2. Starea degradată a pieței agroalimentare, a gării și a altor
obiective și imobile din oraș

3. Oferirea de sprijin, suport
urbanistic și facilități pentru
comunitatea de romi și
respectiv investitorii din
3. Starea deplorabilă a gospodăriilor domeniul industrial care
din cartierul de romi și cea a unor
reabilitează spațiile degradate
spații industriale părăsite

Spații
plantate,
agrement,
sport,
turism

Probleme
de
mediu

Protejarea
zonelor

1. Lipsa sala de sport modernă la
Liceul tehnologic „O. Goga” și a
lucrărilor de modernizare la unele
terenuri
2. Lipsa unor parcuri amenajate
3. Infrastructura insuficientă in
turism,

1. Construire sală și
Modernizarea terenilor de sport
2. Amenajarea unor parcuri
intravilane
3. Amenajarea unui centru de
informare turistică şi a unor
funcţiuni cu profil turistic

1. Lipsa reţelelor de canalizare
menajeră pe unele strazi din
localitate, precum si lipsa totala a
canalizarii in satele apartinatoare;

1. Realizarea reţelelor de

1. Lipsa protecţiei faţă de traseul
reţelelor de utilităţi

1. Infiinţarea de zone de
protecţie

canalizare menajeră

2. Inexistenţa unor reglementări de 2. Respectarea reglementărilor
urbanism menite să soluționeze
de urbanism propuse
zona centrală și să conserve şi să
pună in valoare clădirile cu specific
local și vestigiile arheologice

Localitatea Cuceu
Domenii
Circulaţie

Disfuncţionalităţi
1.Starea deplorabila a zonei
centrale
2. Strazi cu imbracaminte asfaltica
degradate
3. Colmatarea şanturilor stradale

Priorităţi
1. Reabilitarea zonei centrale
2. Repararea portiunilor
degradate
3. Măsuri pentru intreţinerea
şanturilor
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Fond
construit

4. Lipsa trotuarelor

4. Realizarea trotuarelor

5. Intersecţii nemodernizate

5. Modernizarea intersecţiilor

1.Lipsa unui punct sanitar și nevoia
de reabilitare a căminului cultural

1. Realizarea acestora

Spaţii
plantate,
agrement,
sport,
turism

1.
Lipsa
terenuri
modernizate

de

sport 1. Amenajare
sport

Probleme
de

1. Lipsa rețelelor centralizate de 1. Infiinţarea sistemului
canalizare menajeră
centralizat

2. Lipsa unor parcuri amenajate
3. Insuficienţa
turism

infrastructurii

terenuri

de

2. Amenajarea unor parcuri
in 3. Realizarea unor investiţii în
turism

mediu
1. Lipsa măsurilor de protecţie faţă
de culoarele tehnice si sanitare
Protejarea
zonelor

2. Inexistenta unor reglementări de
urbanism menite să conserve si să
pună in valoare vestigiile
arheologice și clădirile cu specific
local identificate

1. Infiintarea zonelor de
protectie si luarea unor masuri
de reabilitare si punere in
valoare
2. Respectarea
reglementărilor de urbanism
propuse

Localitatea Husia
Domenii
Circulaţie

Disfuncţionalităţi

Priorităţi

1. Străzi cu imbrăcaminte asfaltica
degradate

1. Repararea porţiunilor
degradate

2. Colmatarea unor şanţuri stradale

2. Masuri pentru intretinerea
santurilor

3. Lipsa trotuarelor

3. Executarea trotuarelor

4. Intersecţii nemodernizate

4. Modernizarea intersecţiilor
Fond
construit
Spaţii
plantate,
agrement,
sport,
turism

1. Starea degradată a unor edificii și 1. Amenajarea
lipsa unui punct sanitar
sanitar
1.
Lipsa
terenuri
modernizate

de

unui

punct

sport 1. Amenajare şi modernizare
teren de sport

2. Lipsa unor parcuri amenajate

2. Amenajarea unor parcuri

3. Dotări insuficiente in domeniul 3. Construire pensiuni
turismului
turistice, parcări, etc.
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Probleme
de

1. Lipsa sistemelor centralizate 1. Infiinţarea sistemelor
pentru canalizare menajeră
centralizate

mediu
1. Lipsa măsurilor de protecţie faţă
de culoarele tehnice şi sanitare şi
faţă de fondul construit valoros.
Protejarea
zonelor

2. Inexistenţa unor reglementări de
urbanism menite să conserve şi să
pună in valoare monumentul istoric
și clădirile cu specific local
identificate

1. Înfiinţarea zonelor de
protecţie şi luarea unor măsuri
de reabilitare şi punere in
valoare.
2. Respectarea
reglementărilor de urbanism
propuse

Localitatea Rona
Domenii
Circulaţie

Disfuncţionalităţi

Priorităţi

1. Străzi cu imbrăcaminte asfaltica
degradate

1. Repararea porţiunilor
degradate

2. Colmatarea unor şanţuri stradale

2. Masuri pentru intretinerea
santurilor

3. Lipsa trotuarelor
4. Intersecţii nemodernizate

3. Executarea trotuarelor
4. Modernizarea intersecţiilor

Fond
construit

1. Lipsa unui punct sanitar
reabilitarea edificiilor, etc.

și 1. Reabilitarea și amenajarea
acestora

Spaţii
1. Amenajarea unor parcuri
plantate, 1. Lipsa unor parcuri amenajate
agrement, 2. Dotări inexistente in domeniul 2. Construire pensiuni
sport,
turismului
turistice, parcări, etc.
turism
Probleme
de

1.
Lipsa
sistemelor
centralizate 1. Infiinţarea sistemului
centralizat
pentru canalizare menajeră

mediu
1. Lipsa măsurilor de protecţie faţă de 1. Înfiinţarea zonelor de
culoarele
protecţie şi luarea unor
măsuri de reabilitare şi
Protejarea tehnice şi sanitare şi faţă de fondul
punere in valoare,
construit valoros.
zonelor
2. Respectarea
2. Inexistenţa unor reglementări de
reglementărilor de urbanism
urbanism menite să conserve şi să
propuse
pună în valoare siturile arheologice și
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clădirile cu specific local

Localitatea Var
Domenii
Circulaţie

Fond
construit

Disfuncţionalităţi
1. Străzi cu imbrăcaminte asfaltica
degradate

1. Reabilitarea drumurilor

2. Colmatarea şanţurilor stradale

2. Măsuri pentru intretinerea
șanțurilor

3. Lipsa trotuarelor

3. Executarea trotuarelor

4. Intersecţii nemodernizate

4. Modernizarea intersecţiilor

1. - Lipsa unui punct sanitar, 1. Reabilitarea edificiilor și
necesitatea reabilitării unor edificii, amenajarea funcțiunilor care
căminul cultural, etc.
se impun

Spaţii
plantate,
1. Dotări
agrement,
turismului
sport,
turism
Probleme
de

Priorităţi

inexistente

în

domeniul 1. Construire pensiuni
turistice, parcări, etc.

1.
Lipsa
sistemelor
centralizate 1. Infiinţarea sistemului
pentru canalizare menajeră
centralizat

mediu
1. Lipsa măsurilor de protecţie faţă de 1. Înfiinţarea zonelor de
culoarele tehnice şi sanitare şi faţă de protecţie şi luarea unor
fondul construit valoros.
măsuri de reabilitare şi
Protejarea
punere in valoare.
2. Inexistenţa unor reglementări de
zonelor
urbanism menite să conserve şi să
2. Respectarea
pună in valoare monumentul istoric și reglementărilor de urbanism
clădirile cu specific local identificate
propuse

Necesităţi și opţiuni ale populaţiei

Doleanţele populaţiei din cele 5 localități cât şi cele ale conducerii
primăriei sunt legate de ridicarea nivelului de trai prin soluționări ale priorităților
pe termen mediu și lung. Dezvoltarea armonioasă a comunităţilor din fiecare
localitate se dorește în strînsă corelare cu normele de mediu şi cerinţele unui
trai decent din toate punctele de vedere. Buna și corecta funcționare a serviciilor
locale în sistem centralizat, crearea de noi locuri de muncă pentru cetățenii
comunei prin folosirea oportunităților locale, apariţia unor activități legate de
turism și înființarea unor unităţi economice noi, ar fi deasemenea prioritare.
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Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin utilităţi şi servicii de bună calitate sunt
deziderate locale regăsite în mod constant. Potenţialul local în domeniul
industriei, agriculturii și cel al turismului nu este suficient exploatat.
Proiectantul este favorabil acestui demers în acest sens fiind formulate şi
propunerile din Planul Urbanistic General care urmăreşte totodată păstrarea
identităţii locale şi a peisajului natural şi antropic valoros potrivit legilor în
vigoare.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Studii de fundamentare

Studiile de fundamentare întocmite anterior prezentului PUG sunt Studiul
topografic, intocmit pe baza ortofotoplanurilor - baza cartografică digitală a
teritoriului orașului Jibou pe baza careia au fost figurate obiectivele nou apărute
(clădiri, drumuri, proprietăţi, etc.), Studiul hidrologic şi geotehnic al orașului şi
Studiul de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor
protejate care cuprind patrimoniu istoric (Studiul istorico-urbanistic). Stadiul
implementării soluțiilor propuse prin Studiul de circulație, efectuat anterior
prezentului PUG, a fost analizat și actualizat. Dezvoltarea economică a orașului
a fost analizată pe baza informațiilor oferite de reprezentanții primăriei și de
către cei ai Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj (20142016).

Evoluţie, priorităţi

Datorită unui bagaj natural de excepție și a potențialului istoric foarte
valoros, s-au făcut propuneri în domeniile de dezvoltare a infrastructurii, în
domeniul industriilor și în turism care sunt socotite domenii prioritare. Sunt
importante și aici și asigurarea condiţiilor optime de prelucrare şi desfacere a
produselor agricole şi zootehnice locale cât și cel al serviciilor către populație.
Alături de forța de muncă locală din domeniul industriei, care aici are deja
tradiție în sectoare precum cel de textile și confecții, prelucrarea mobilei,
mecanică, construcții, etc., menționăm și potențialul din agricultură și creșterea
animalelor. Există în localităţile orașului și forţă de muncă calificată care poate fi
angrenată în domeniile serviciilor și sectoarelor de activitate legate de turism,
inclusiv în centre de prelucrare a produselor, servicii diverse, etc..
Direcţiile de dezvoltare formulate au ţinut cont de prevederile formulate în
Planul de Dezvoltare Judeţean 2007-2013. Orașul aparţine de Unitatea
Teritorială de Planificare Zona „Valea Someșului”, alături de alte 14 comune
având pol de influenţă şi de dezvoltare localitatea Jibou. Zona dispune de o
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mulţime de puncte tari şi oportunităţi legate de resurse naturale si antropice,
forţa de muncă, tradiţii și mediu prielnic de afaceri in zonă.
Asemenea altor primării, s-au accesat deja programe de finanţare multiple
unele obiective fiind deja materializate, altele fiind încă în așteptare. Au fost
analizate cu reprezentanții primăriei și conducerea locală, modul de soluționare
al amplasamentelor pentru Portofoliul de proiecte anexat prezentului memoriu,
cuprinse și în Strategia de dezvoltare a orașului.

Optimizarea relaţiilor în teritoriu

Orașul Jibou datorită unei rețele importante de căi feroviare și rutiere, a
drumului național 1H de curând modernizat, cunoaște oportunități semnificative.
Oportunitățile de dezvoltare în anii viitori depind de o corectă stimulare și
direcţionare a investiţiilor şi a mediului de afaceri.
Prin noul plan urbanistic general se prevăd și obiective noi în majoritatea
sectoarelor, serviciilor, al utilităților, de îmbunătățire a economiei, sociale, de
locuire, de agrement şi cazare.
În consecinţă unele suprafețe din terenul extravilan vor capăta statut
intravilan prin funcţiunile amintite mai sus. La acestea se vor adăuga
suprafeţele ce se introduc în intravilan în scopul creării de utilităţi tehnico
edilitare şi amplasarea utilajelor aferente. S-au formulat propuneri care vor
alinia localitățile la nevoile prevăzute prin legislația de profil, la optimizarea
poziţiei acestora în context local şi judeţean.

Dezvoltarea activităţilor

În urma analizării situației existente în domeniul activităților de pe
teritoriul orașului, a rezultat necesitatea revigorării în sectoare industriale deja
existente și de tradiție la nivel local precum cel al confecțiilor și textilelor, cel al
prelucrării lemnului pentru mobilier, cel al mecanicii, precum cel al agriculturii
ecologice, al creșterii animalelor și cel al serviciilor.
Distingem aici și resurse în importanta ramură a turismului care ar avea
mari șanse pentru reușite viitoare și pentru care s-au materializat propuneri.
Dezvoltarea activităţilor de pe teritoriul studiat urmăresc alături de consolidarea
și dezvoltarea domeniilor existente cum este sectorul industrial, cel al serviciilor,
cel agricol, și crearea condiţiilor pentru o dezvoltare durabilă și sănătoasă a
întregului teritoriu, pentru care au fost formulate propuneri.
Resursele și oportunitățile locale exploatate în mod prietenos de către
agenții economici, sau în formule de asociere public-privat, au condus la
propuneri în acest domeniu în fiecare din localităţile componente.
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Obiective turistice
În domeniul monumentelor istorice, pînă în prezent pe teritoriul orașului
Jibou pe Lista monumentelor istorice aprobată prin O.M.C.P.N. nr.
2361/12.07.2010, figurează următoarele obiective istorice:
1.

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”, cod LMI 2010- SJ-II-mB-05065, situata in Sat aparținător HUSIA, orașului JIBOU la nr. 19A si
dataeaza de la 1800. A fost extinsă și restaurată în anul 1911, iar mai
apoi în anii 1975-1979, întărită cu legături de fier și contraforți de zid,
acoperită cu tablă, electrificată și apoi pictată.

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”
Ansamblul castelului Wesselenyi, cod LMI2010 - SJ-II-a-A-05075, situat in
orașul JIBOU, Str. Parcului nr. 14 si dateaza din 1779-1810 Este vorba
despre spaţiul ocupat şi de clădirile anexe ale castelului Wesseleny, se va
proceda la o zonă de protecţie care să cuprindă tot Ansamblul Castelului
Wesseleny:
Corp A, este cea mai veche structură existentă
Corp B
Corp C,
Corp D este clădirea fostului grajd al castelului. Pe latura sa nordică se mai
păstrează un relief în piatră cu blazonul familiei. Un altorelief reprezentând un
cal în trap.
Cripta familiei Wesseleny se află într-o stare avansată de degradare, pe dealul
de deasupra castelului.
Mânzărie. Clădirea independentă de castel, se află în dreapta drumului care
duce spre Rona. Clădirea care în urmă cu câțiva ani mai păstra acoperișul, a
avut rolul de a adăposti mânzii de rasă ai hergheliei familiei nobiliare. Clădirea
se află pe teritoriul comunei Someș Odorhei, satul Șoimuș.
2.

•
•
•
•

•
•
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Castelul Wesseleny (Muzeul Zempléni Szerencs-Ungaria)

Grajdul din ansamblul Castelului Wesseleny
(carte poștală Muzeul Zempléni Szerencs-Ungaria)
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3.

Jibou- Ansamblul Castelului Beldy, COD LMI: SJ-II-a-B-05076,
este constituit din castelul proproiu-zis și parcul castelului. Lucrările
aparțin începutului de sec. XX, se află într-o incintă izolată, în zona „Sub
Cert” situată în mijlocul pădurii, pe str. Stejarilor, nr. 287. Stejari seculari
se păstrează și azi aici, fiind necesară o abordare integrată a întregului
ansamblu în activitatea de reabilitare care se impune și aici. Zona de
protecție este delimitată de perimetrul incintei.

Castelul Beldy
castelului Beldy
4.

Stejar secular din incinta

Var- Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, COD LMI: SJ-IIm-B-05140, datează de la începutul sec. XVIII. Se impun măsuri de
reabilitare atât pentru biserică cât și pentru întreg ansamblul incintei unde
se găsesc o cruce din piatră, o răstignire din lemn și alte câteva cruci tot
din lemn.
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Biserica ortodoxă din satul Var

5.

Jibou- Biserica Reformată. Pomenită documentar pentru prima dată în
secolul al XV-lea. Păstrează corul cu închidere în trei laturi, pe latura sa de
sud se mai păstrează un ancadrament de fereastră gotică. Nava a fost
reconstruită în mai multe rânduri, ultima intervenție fiind făcută în secolul
al XVIII-lea. Odată cu construcția unei case de locuit la câțiva metri de

biserică au fost observate oseminte umane.
Imagine interbelică a bisericii reformate din Jibou

6.

Calcarele de Rona, (monument al naturii) este o arie protejată de
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interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație
naturală, tip geologic) situată pe teritoriul administrativ al orașului Jibou.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6
martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național - Secțiunea a III-a - zone protejate) și prezintă depozite lacustre
formate din calcare albe-cenușii și bej-ruginii, alternând cu marne
cenușii-albăstrui așezate în strate monoclinale cu conținut numeros de
resturi fosile de moluște, schelete de pești ori reptile.Suprafața ariei este
de 0,50 ha. și a fost înființată în anul 2000.
7.

Teritoriul Jiboul dispune deasemenea de Situri Natura 2000, (ce sunt
cuprinse și figurate la rândul lor în coordonate Stereo 1970 pe planșa de
Încadrare în teritoriul administrativ U01), în conformitate cu HG 971/2011
pt. modificarea și completarea HG 1.284/2007.

Indicativele aferente sunt : ROSPA 0114 desemnată pt. 20 de specii de
păsări din anexa I la OUG 57/2007 și ROSCI 0435 desemnată pentru speciile de
pești din anexa III a OUG nr. 57/2007.
Situl este desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o
stare de conservare favorabilă a florei spontane dar mai ales a faunei sălbatice,
precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei
protejate. și este instituit în concordanță cu actele normative. Aceste aspect au
fost tratate mai pe larg la Cap. 2.10 .Menționăm că în aceste perimetre nu au
fost propuse extinderi ale contururilor intravilan, zonele trebuind să se supună
restricțiilor legale prevăzute de legile menționate și în Regulamentul local de
urbanism.

Evoluţia populaţiei

La recensământul 2011 s-au înregistrat un număr de 10.137 locuitori și
2.409 clădiri, din care 2.398 cu locuințe.
Pe teritoriul orașului, populația este majoritar de naționalitate română,
procentul fiind de 82,01 %, iar în domeniul cultelor, aceasta este preponderent
ortodoxă. Fenomenul general și în cazul Jiboului este de diminuare a numărului
de locuitori, aspect valabil și la nivel județean și național, cauzele acestuia fiind
multiple și complexe.
Potrivit evidenţelor existente la nivelul Prefecturii Sălaj, pe teritoriul
Jiboului se găseau în 2009 un număr de 603 persoane de etnie rromă, din
acestea 323 erau femei iar 314 erau copii. Dintre aceste persoane 267 au
absolvit cel puţin 4 clase primare la acea dată și doar 19 erau angajate.
Menţionăm că la recensământul 2011 un număr de 582 persoane şi-au declarat
apartenenţa la această comunitate, și ar părea că fenomenul demografic în
cazul orașului Jibou, și pentru această etnie este unul de descreștere, dar
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realitățile infirmă datele statistice și ne conduce la concluzia că mulți membri ai
acestei comunități și-au ascuns apartenența cu ocazia recensământului 2011.
Cartierul locuit de aceștia, este unul aparte, cu multe probleme sociale,
urbanistice, economice, etc. Studii aparte și respectiv întocmirea unui P.U.Z. de
restructurare urbană, care să propună soluții pentru gravele și evidentele
disfuncționalități de aici, se impune a fi inițiat cu prioritate. Soluțiile nu vor
putea apărea imediat dar cu timpul se vor putea înregistra progrese care să
completeze eforturile realizate de primărie până în prezent.

Organizarea circulaţiei

Circulația rutieră

Principala arteră de circulație, de curând reabilitată, care străbate pe o
distanță de peste 10 km teritoriul administrativ al orașului, (între pozițiile
kilometrice 90+920 m și 101+200 m.) este D.N. 1H care face legătura cu
localitățile Zalău și Dej din județul Cluj, trecând prin Jibou și Var. DJ 108 A ce
străbate numai localitatea Jibou, face legătura la sud prin com. Creaca spre
localitatea Românași și D.N. 1F iar spre nord spre mun. Baia Mare. Drumul
comunal DC 18 face legătura spre satul Șoimuș aflat la 7 km. de Jibou (com.
Someș Odorhei) iar DC 18A leagă localitatea Jibou de satele Rona și Husia.

Prin grija conducerii orașului, s-au asfaltat o mulţime de străzi din oraș și
localitățile aparținătoare, care leagă zonele de locuinţe situate uneori chiar şi
periferic, aspect care a contribuit mult la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor.
În toate localităţile orașului, trama stradală nemodernizată a fost
propusă pentru modernizare prin lucrări de investiții şi reparaţii. Alături de
aceste lucrări se impune executarea de trotuare, şanturi şi rigole în vederea
evitării neajunsurilor cauzate de lipsa acestora cât şi modernizarea unor
intersecţii.
În zonele propuse pentru extinderea intravilanului, potrivit legislaţiei în
vigoare, construirea în aceste sectoare se va putea face numai pe baza unor
planuri urbanistice zonale care să propună şi trasee de străzi noi in funcţie de
situaţia concretă de pe fiecare amplasament şi proprietăţile asupra terenurilor.
Toate construcţiile din zona drumurilor vor respecta normele tehnice de
proiectare având grijă la păstrarea zonelor de protecţie a drumurilor conform
Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997.
Limita imprejmuirilor și a construcțiilor va păstra distanțele de min. 26 m.
pentru drumurile naționale, de min. 24 m pt. cele județene și respectiv 20 m pt.
drumurile comunale. Aceste distanțe sunt necesare pentru amplasarea tuturor
lucrărilor edilitare specifice mediului urban. Se va rezolva cu atenție scurgerea
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apelor prin rigole de protecție, circulația pietonală prin prevederea de trotuare și
acolo unde este posibil se vor prevedea și piste pt. bicicliști. Se vor respecta
deasemenea distanțele minime prevăzute în profilele transversale figurate pe
planșele de reglementări urbanistice ale localităților pentru fiecare categorie de
drumuri.
Pe traseul drumului național 1H se află orașul Jibou și satul Var, precum și
două mici vechi zone de locuit materializate prin două trupuri izolate existente.
Indicatoarele existente de intrare și ieșire din localitatea Jibou, F 46, 48 sunt la
pozițiile km. 93+ 170 m. și respectiv km. 96+ 750 m. În satul Var acestea sunt
F46 la poziția km. 99+ 355 m. și respectiv F48 la poziția km. 100+ 690 m.
Prin contururile intravilan propuse s-au operat foarte mici corecturi impuse
de situația reală din teren, după cum urmează:
Orașul Jibou pentru care potrivit cerințelor, s-au figurat corect loturile și
construcțiile existente își întinde în consecință conturul intravilan pe partea
nordică a drumului național, cu 440 m. spre vest pe direcția spre comuna Mirșid
limita intravilan fiind la poziția km. 93+ 080 m și cu .....m. spre est, limita
intravilan fiind la nord de drumul național chiar poziția indicatorului F 48 iar la
sud devenind pârâul Agrij, la km. 96+ 763 m. Centura de ocolire sud, este cea
veche din prevederile vechiului PUG, încă nerealizată de către autoritățile locale,
ea păstrează traseul unor drumuri deja existente ce trec prin parcul industrial al
orașului. Această centură, se leagă de drumul național 1H la poziția km. 93+
170 m. și respectiv de drumul județean DJ 108 A în zona str. Morii.
Indicatoarele existente de intrare și ieșire din localitatea Var, F 46, 48
sunt la pozițiile km. 99+ 355 m. și respectiv km. 100+ 690 m.
Satul Var își întinde conturul intravilan existent de la km. 99+ 355 m,
până la km. 101+ 070 m, iar perimetrul construibil propus este la pozițiile km.
98 + 633 m. și respectiv km. 101+ 200 m. (figurarea corectă a parcelei
existente). Și aici s-au impus micile corecturi în sensul în care s-au figurat, s-au
unit vechile trupuri și s-au cuprins în intravilan, casele existente, în partea de
vest a satului. extinderea fiind doar pe partea de sud a drumului național. Aici
accesul la gospodăriile amintite se realizează prin drumurile existente, altele
decât drumul național.
În cazul ambelor localități nu au fost propuse noi intersecții de drumuri,
dar s-au figurat deasemenea toate intersecțiile existente, modernizate
actualmente, o dată cu DN 1H.
Accesele auto existente care s-au păstrat în relație directă cu drumul
național sunt cele care se încadrează în prevederile Normativului C 173/1986.
Menționăm că pentru realizarea lucrărilor propuse prin PUG, va fi
necesară întocmirea unor documentații tehnice de profil care vor respecta toate
etapele de avizare și aprobare potrivit legii (în principal fiind necesară și
avizarea din partea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România S.A.).
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Circulația feroviară

Proprietatea acestui tradițional mijloc de transport este clar delimitată de
restul vecinătăților iar zonele de siguranță de 20 m. și respectiv de protecție de
100 m. din ax sunt figurate pe planșele de Reglementări urbanistice ale
localităților, fiind menționate totodată și în Regulamentul local de urbanism
aferent P.U.G. Jibou. În aceste perimetre, prin documentația prezentă, în
armonie cu prevederile O.U.G. nr. 12/1998 republicată, aprobată cu Legea nr.
89/1999 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea SN CFR, nu
s-au făcut propuneri de obiective noi, altele decât cele specifice domeniului CFR.
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG orașul Jibou, conține clar stipulate
„Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii aferente zonei de
siguranță și respectiv celei de protecție CFR”.
Sunt atașate deasemenea regulile privind amplasarea și autorizarea
construcțiilor în zona de protecție a infrastructurii feroviare și regulile de
utilizare a acestei zone (utilizări permise, utilizări permise cu condiționări și
utilizări interzise).
Terenurile CFR de pe raza orașului au fost preluate după întăbulările
furnizate de OCPI Sălaj.Tabelul cu terenurile CFR din intravilan și extravilan
ilustrează clar statutul urbanistic al acestora.
Totalul teritoriului intravilan propus pentru orașul Jibou este de
1.127,04 ha. Extinderile de intravilan ale localităților orașului sunt medii ca
amploare. Ele înregistrează un total de 534,57 ha. ceea ce pentru o UAT cu 5
localități reprezintă o valoare adecvată. Suprafețele suplimentare se referă la
corectarea formei și dispoziției loturilor care nu au fost din diverse motive
cuprinse deloc sau nu au fost figurate corect în cadrul fostului contur intravilan.
În domeniul locuirii şi funcţiunilor complementare s-au figurat corect (iar unele
puțin s-au extins) zonele existente de locuire prin cuprinderea integrală a
parcelelor existente avînd loc şi cuprinderea unor suprafețe de loturi noi pentru
care s-au formulat cereri.
Prevederea de spații aferente tuturor utilităţilor tehnico-edilitare în sistem
centralizat potrivit normelor europene şi cuprinderea acestora în intravilan cu
suprafeţele de teren necesare amplasării utilajelor aferente este o altă prioritate
de care s-a ţinut cont la fiecare localitate, similar cerințelor general valabile la
toate unitățile administrativ-teritoriale.
O dată cu reprezentarea corectă a conturului teritoriului administrativ furnizat
de Oficiul Județean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cît şi a contururilor de
proprietate delimitate potrivit ultimelor ortofotoplanuri a fost evident faptul că
sunt obligatorii unele corecturi care să urmărească situația reală. Perimetrele
localităților orașului Jibou au fost corectate în funcție de situația reală a loturilor
și a dispunerii acestora în coordonate Stereo 70. S-au scos din perimetrele
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intravilan o serie de terenuri nepropice lucrărilor de construire situate perimetral
pe aproape toate laturile vechilor contururi. S-au formulat propuneri corecte de
introducere în perimetrul construibil a loturilor existente în integralitatea lor,
deoarece se înregistraseră scăpări atât în zona de locuit a localității propriu-zise
cât și în cazul unor trupuri de case vechi izolate, care figurau doar parțial sau
deloc. S-au figurat deasemenea zonele destinate utilităților tehnico-edilitare
existente și mai ales cele mai multe propuse, ținându-se cont de nevoile impuse
de legislație și configurația terenului.
Prezentăm în continuare tabelele cu bilanţurile teritoriale propuse pentru
cele 5 localități şi bilanţul cu teritoriul intravilan propus pe trupuri.

Bilanţ teritorial pe categorii de folosinţă pentru terenurile din
intravilan
LOCALITATEA JIBOU
EXISTENT

PROPUS

Procent
ZONE FUNCTIONALE

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE

Supraf
ata
(ha)

% din
total
intravila
n

Procent
Suprafat
a
(ha)

% din
total
intravil
an

193,25

44,20

471,60

59,07

96,66

22,10

79,93

10,27

-

-

18,41

2,37

18,03

4,10

46,62

5,99

RUTIER

52,73

12,10

49,29

6,34

FEROVIAR

19,68

4,50

27,21

3,50

UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES
PUBLIC
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT
din care:
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SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECȚIE
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE

24,12

5,50

71,73

9,22

4,58

1,00

5,72

0,74

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

10,51

2,40

9,55

1,23

DESTINATIE SPECIALA

-

-

-

-

TERENURI LIBERE

-

-

-

-

3,22

0,70

9,98

1,27

PADURI

-

-

-

-

TERENURI NEPRODUCTIVE

-

-

-

-

437,2
8

100,00

790,04

100,0
0

APE

TOTAL INTRAVILAN

Extindere intravilan localitatea Jibou = 352,76 ha

LOCALITATEA CUCEU
EXISTENT

PROPUS

Procent
ZONE FUNCTIONALE

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE

Supraf
ata
(ha)

% din
total
intravila
n

Procent
Suprafat
a
(ha)

% din
total
intravil
an

47,80

75,00

104,41

78,03

0,57

0,90

0,37

0,29

UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

2,10

3,30

7,51

5,89

INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES
PUBLIC
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT
din care:

1,26

2,00

2,64

2,07

RUTIER

7,69

12,10

5,55

4,36

FEROVIAR

0,14

0,20

-

-
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SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECȚIE.
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE

1,15

1,80

7,81

6,14

-

-

-

-

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

2,88

4,50

2,34

1,83

DESTINATIE SPECIALA

-

-

-

-

TERENURI LIBERE

-

-

-

-

0,15

0,20

1,77

1,39

PADURI

-

-

-

-

TERENURI NEPRODUCTIVE

-

-

-

-

63,74

100,00

132,40

100,0
0

APE

TOTAL INTRAVILAN

Extindere intravilan localitatea Cuceu = 68,66 ha

LOCALITATEA HUSIA
EXISTENT

PROPUS

Procent
ZONE FUNCTIONALE

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE
UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES
PUBLIC
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT
din care:
RUTIER
FEROVIAR

Supraf
ata
(ha)

% din
total
intravila
n

Procent
Suprafat
a
(ha)

% din
total
intravil
an

17,47

71,30

36,72

85,95

-

-

-

-

-

-

-

-

0,39

1,60

1,15

2,69

0,90

3,70

1,62

3,79

-

-

-

-
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SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECTIE
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE

0,90

3,70

1,62

3,79

-

-

0,22

0,51

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

0,65

2,70

0,84

1,97

DESTINATIE SPECIALA

-

-

-

-

TERENURI LIBERE

-

-

-

-

0,02

0,10

0,16

0,38

PADURI

-

-

-

-

TERENURI NEPRODUCTIVE

-

-

-

-

24,34

100,00

42,72

100,0
0

APE

TOTAL INTRAVILAN

Extindere intravilan localitatea Husia = 18,38 ha

LOCALITATEA RONA
EXISTENT

PROPUS

Procent
ZONE FUNCTIONALE

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE

Supraf
ata
(ha)

% din
total
intravila
n

Procent
Suprafat
a
(ha)

% din
total
intravil
an

20,34

74,40

62,95

87,36

0,05

0,20

0,18

0,25

UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

0,80

3,00

0,78

1,08

INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES
PUBLIC
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT
din care:

1,47

1,70

0,59

0,83

3,76

13,80

3,08

4,28

-

-

-

-

RUTIER
FEROVIAR
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SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECTIE
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE

0,88

3,30

2,78

3,85

-

-

0,21

0,29

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

0,63

2,30

1,40

1,94

DESTINATIE SPECIALA

-

-

-

-

TERENURI LIBERE

-

-

-

-

0,02

0,10

0,09

0,12

PADURI

-

-

-

-

TERENURI NEPRODUCTIVE

-

-

-

-

27,30

100,00

72,06

100,0
0

APE

TOTAL INTRAVILAN

Extindere intravilan localitatea Rona = 44,76 ha

LOCALITATEA VAR
EXISTENT

PROPUS

Procent
ZONE FUNCTIONALE

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE

Supraf
ata
(ha)

% din
total
intravila
n

Procent
Suprafat
a
(ha)

% din
total
intravil
an

22,62

56,80

64,38

71,68

-

-

-

-

UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE

0,68

1,70

0,33

0,36

INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES
PUBLIC
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT
din care:

0,87

2,20

1,72

1,92

RUTIER

6,60

16,60

4,26

4,75

FEROVIAR

0,17

0,40

2,75

3,06
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SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECTIE
CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE

0,65

1,60

3,97

4,42

0,02

0,10

0,35

0,39

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

1,07

2,60

0,67

0,74

DESTINATIE SPECIALA

7,11

17,90

10,41

11,59

-

-

-

-

0,02

0,10

0,98

1,09

PADURI

-

-

-

-

TERENURI NEPRODUCTIVE

-

-

-

-

39,81

100,00

89,82

100,0
0

TERENURI LIBERE
APE

TOTAL INTRAVILAN

Extindere intravilan localitatea Var = 50,01 ha

Total extindere intravilan orașul JIBOU = 534,57 ha

Bilanț al teritoriului intravilan pe trupuri

LOCALITATEA JIBOU
SIMBOL

DENUMIRE TRUP

TRUP

SUPRAFATA
(ha)

A1

Localitatea propriu-zisă

764,78

A2

Castelul Beldy

5,13

A3

Stație de pompare apă potabilă

0,23

A4

Stație de epurare

A5

Stație de captare-pompare apă
industrială

11,36
0,20
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A6

Stație de betoane

1,89

A7

Stație de sortare D.N.

1,79

A8

Zonă de agrement

4,28

A9

Zona de locuit

0,38

TOTAL

790,04

LOCALITATEA CUCEU
SIMBOL

DENUMIRE TRUP

TRUP

SUPRAFATA
(ha)

B1

Localitatea propriu-zisă

B2

Ferma bovine

3,25

B3

Zona de locuit

4,19

B4

Zona de locuit

5.49

B5

Ferma ovine

4,47

B6

Rezervor apă

0,25

B7

Stație de epurare

0,23

TOTAL

114,52

132,40

LOCALITATEA HUSIA
SIMBOL

DENUMIRE TRUP

TRUP

SUPRAFATA
(ha)

C1

Localitatea propriu-zisa

C2

Zonă de locuit

4,72

C3

Stație de epurare

0,16

TOTAL

37,84

42,72

LOCALITATEA RONA
SIMBOL
TRUP

DENUMIRE TRUP

SUPRAFATA
(ha)
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D1

Localitatea propriu-zisă

71,02

D2

Zonă de locuit

0,83

D3

Stația de epurare

0,21

TOTAL

72,06

LOCALITATEA VAR
SIMBOL

DENUMIRE TRUP

TRUP

SUPRAFATA
(ha)

E1

Localitatea propriu-zisă

E2

Stație de epurare
TOTAL

89,47
0,35
89,82

Total intravilan propus orașul JIBOU = 1127,04 ha

Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentarea cu apă

Sistemele de distributie a apei din localități sunt de tip ramificat. Acestea
sunt exploatate prin operatorul regional al serviciului public de alimentare cu
apă și canalizare Compania de Apă Someș SA sucursala Sălaj. Rețelele de
distribuție sunt realizate din conducte de polietilenă de înaltă densitate cu
diametre cuprinse între 110 și 32 mm, cu montaj îngropat sub adâncimea
minimă de îngheț specifică zonei. La intersecții de rețele, în zonele joase și cele
înalte sunt realizate cămine cu armături de închidere, golire și aerisire.
Conform Normativelor I9 si P66/2001, în vigoare la data realizării
rețelelor, în fiecare localitate s-au prevăzut hidranți de incendiu exteriori,
amplasați în intersecții și la distanțe de min. 500 m.

Conform normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor
de protecţie sanitară şi hidrogeologică, în zonele rezervoarelor de
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înmagazinare se instituie zona de protecție sanitară severă de 20 m. de la
zidurile exterioare ale clădirilor, pentru captările care exploatează acvifere
freatice 50 m. amonte, 20 aval și 20 lateral, iar pentru conducte de aducțiune și
pentru stații de pompare de 10 m. de la extremitățile acestora.
Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea
fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi
instalaţiei de alimentare cu apă.
În zonele de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise:
a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei şi a instalaţiilor;
b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării
sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina
pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante;
d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu
excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În
aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de
canalizare.
e) utilizării îngrăşămintelor naturale şi chimice;
f) utilizării substanţelor fitosanitare;
g) irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;
h) amplasării grajdurilor şi coteţelor de animale şi a depozitării de gunoi
animalier;
i) păşunatului şi însilozării nutreţurilor;
j) amplasării de sere şi de iazuri piscicole.

Componența sistemelor de alimentare cu apă existente/propuse :

Localitate

Jibou
Var
Cuceu

Rețea
apă
existentă
[m]

Rețea
Branșamente
apă
[buc]
propusă
[m]

Hidranți de
incendiu

Gospodarie
de apă

[buc]

[buc]

40504

-

1933

98

9335

-

186

3

11665

-

183

4

1
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Rona

10630

-

138

3

-

94

4

1
Husia

Canalizarea menajeră

În prezent, localitatea Jibou dispune de un sistem centralizat de colectare,
evacuare și tratare a apelor uzate menajere. Localitățile aparținătoare Cuceu,
Rona, Husia și Var, nu dispun de sisteme centralizate de canalizare menajeră.
Sistemul de canalizare menajeră din localitatea Jibou este constituit dintro rețea de conducte din PVC și beton, cu evacuarea preponderent gravitatională
a apelor uzate. În zonele joase din localitate și la ieșirea spre stația de epurare
sunt prevazute stații de pompare a apelor uzate, realizate în chesoane săpate
până la adâncimi de 6 m. Stațiile sunt utilizate pentru reducerea cotei de pozare
a conductelor, avand conducte de refulare pe distanțe reduse. Stația de
pompare principală a localității este amplasată pe strada Ronei, de unde apele
sunt transportate gravitațional spre stația de epurare. Stația a fost recent
reabilitată și este functională, realizând epurarea apelor uzate la parametrii
impuși prin normele NTPA.
Rețelele de canalizare existente nu asigură colectarea apelor uzate
menajere din întreaga localitate. Pentru întregirea sistemului de canalizare în
intreaga localitate sunt necesare lucrări de extindere a rețelelor menajere pe
diferite strazi. Extinderile vor fi realizate prin conducte din PVC cu diametre de
200 si 250 mm.
Pentru localitatile aparținătoare (Var, Cuceu, Rona si Husia) nu sunt
întocmite recent studii sau proiecte de execuție a rețelelor de canalizare a
apelor uzate menajere. Dintre soluțiile de asigurare a sistemelor de canalizare
menajeră s-a analizat varianta de realizare a câte unui sistem separat pentru
fiecare localitate, compus din rețeaua de conducte cu evacuare gravitatională și
prin pompare, ministații de pompare, cămine de vizitare pe rețele și stații de
epurare individuale.

Sistemele de evacuare și epurare a apelor uzate menajere propuse vor fi
constituite dintr-un ansamblu de conducte colectoare realizate din material
plastic (PVC), camine de vizitare, de intersecție, de racord, stații de pompare
subterane și stații de epurare compacte.
În zonele in care configurația terenului nu permite scurgerea apelor uzate
in mod gravitational se vor utiliza stații de pompare compacte echipate cu
pompe submersubile cu tocător, amplasate in camine vizitabile, comandate prin
intermediul unor traductoare de nivel. Conductele de refulare ale pompelor vor
fi din polietilenă cu d.n. 63 mm.
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Panta de montaj a conductelor va urmări panta terenului şi va asigura
transportul apei uzate la o viteză minimă de autocurăţire de 0,7 m/s pentru un
grad de umplere de maxim 85%. In cazul in care, datorită pantei prea mari de
montaj a conductei, se depăşeşte viteza maximă admisă de 4 m/s se vor
prevedea cămine de rupere de pantă. Diametrul conductelor din reţeaua de
canalizare va fi de minim 200 mm.
Statiile de epurare propuse sunt de tip compact, containerizate, realizate
din module, cuprinzand urmatoarele obiecte tehnologice: - treapta de epurare
mecanica primara, -bazin de egalizare, omogenizare, - bazin de pompare, treapta de epurare mecanica finala, - treapta de epurare biologica, - unitate de
dezinfectie cu ultraviolete, - unitate de stocare si dozare coagulant, - bazin de
pompare apa epurata, - bazin colectare si pompare sediment, - unitate de
deshidratare, - platforma depozitare containere deseuri. Calitatea apei epurate
deversate la emisar va respecta prevederile din NTPA 001/2002.

Sistemele de evacuare a apelor uzate menajere existente / propuse:

Localitate

Jibou

Retea de Retea de
canalizare canalizare
existenta
propusa
[m]
[m]

Camine de
vizitare
[buc]

Statii de
pompare
[buc]

Statie de
epurare
[buc]

30465

7000

700

4

1

Var

-

5100

102

-

1

Cuceu

-

7200

144

-

1

Rona

-

4500

90

-

1

Husia

-

2700

54

2

1

Soluţii privind instalaţiile cu hidranţi de incendiu exteriori

Echipare tehnică
Pentru asigurarea cantităţilor de apă necesară combaterii incendiilor, se
propune realizarea instalaţiilor cu hidranţi de incendiu exteriori (potrivit
prevederilor Normativului NP 086 - 2005), adică reţeaua de distribuţie a apei
potabile va fi echipată cu hidranţi exteriori, care trebuie să asigure condiţiile de
debit şi presiune necesare stingerii incendiilor după caz.
Destinaţia zonei conform P.U.G., este pentru locuinţe individuale şi
colective mici, deci soluţia propusă satisface cerinţa de apă pentru combaterea
incendiilor. Pentru alte functiuni se vor prevedea conditii suplimentare pe baza
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unor Planuri urbanistice zonale si de detaliu.

Soluţii tehnice de realizare
Hidranţii de incendiu exteriori vor fi hidranţi supraterani, amplasaţi pe
conducte cu diametre de 100 mm.
Hidranţii se dotează cu accesorii, în funcţie de scenariile de siguranţă la
incendiu, intocmite pentru situaţiile cele mai nefavorabile, în conformitate cu
normele de dotare.
Jeturile de apă realizate cu ajutorul hidranţilor exteriori, trebuie să atingă
toate punctele combustibile ale clădirilor protejate, considerînd raza de acţiune
a hidranţilor în funcţie cu lungimea furtunului. Distanţa între hidranţii de
incendiu exteriori va fi de maxim 120 m, la reţelele la care presiunea apei
asigură lucru direct de la hidranţi.
Hidranţii, se amplasează la distanţă de minim 5 m de zidul clădirilor pe
care le protejează şi la 15 m de obiectivele care radiază intens căldură în caz de
incendiu.
Poziţia hidranţilor de incendiu exteriori şi a căminelor de vane pentru
instalaţii de incendiu se marchează prin indicatoare. Standardul de referinţă este
STAS 1478 - 1990.
Numărul hidranţilor exteriori se determină astfel incat fiecare punct al
clădirilor să fie atins de numărul de jeturi în funcţiune simultană, debitul
însumat să asigure debitul de apă de incendiu prescris pentru fiecare tip de
clădire.
Hidranţii exteriori de incendiu se vor amplasa la 2 m distanţă de bordura
părţii carosabile a drumului. Debitul specific al hidranţilor de incendiu exteriori
s-a considerat de 5 l/s.
Pentru asigurarea condiţiilor necesare privind executarea instalaţiilor de
stingere a incendiilor, conform indicativ NP 086 - 05, s-au prevăzut să se
monteze 112 bucăţi hidranţi supraterani, distribuiţi pe localităţi conform celor
precizate in tabelul de mai sus, dotaţi cu toate accesoriile pentru situaţiile cele
mai nefavorabile în situaţii de incendiu. Amplasarea lor se va face conform
planurilor anexate, cu respectarea condiţiilor tehnice de montare a acestora.

Alimentarea cu gaze naturale

În localitățile apartinătoare, Cuceu, Rona și Husia, nu sunt realizate
sisteme de distribuție a gazelor naturale. Locuitorii din aceste zone nu au
prezentat deloc interes în acest sens, iar datorită costurilor ridicate ale acestui
sistem, pentru prepararea hranei locuitorii de aici preferă utilizarea aparatelor
încălzite prin combustibil solid, electricitate sau butelii de gaz petrolier lichefiat,
71

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI JIBOU
pentru perioada 2016-2020
iar încălzirea spațiilor de locuit este realizată prin generatoare de caldură
alimentate cu combustibil solid.
În consecință nu s-au întocmit documentații tehnice în sensul introducerii
sau extinderii sistemului de distribuție al gazelor naturale.

Reţele de telefonie şi cablu TV

- Momentan nu sunt necesare echipamente noi pentru extinderea
telefoniei fixe și mobile.
- Necesarul de solicitări pentru noi abonaţi de televiziune prin cablu se va
asigura prin extinderea reţelei existente.
Dacă pe termen mediu şi lung vor exista noi solicitări, pe străzile existente
şi nou propuse prin Planul Urbanistic General sunt prevăzute reţele de telefonie
şi TV cablu prin reţele noi sau prin extinderi din reţelele existente.
Acestea se vor realiza pe baza unor documentaţii tehnice intocmite şi
avizate de organele abilitate în acest scop, realizând traseele prezentate în acest
proiect.
Pe străzile nou create şi pentru cele existente unde nu sunt reţele de
telefonie, este posibilă realizarea acestora ca reţele aeriene pe stâlpi.
O alta variantă, preferabilă în toate cazurile pentru realizarea reţelelor de
telefonie, mai ales în zona centrală și în cele cu valori de patrimoniu istoric, ar fi
realizarea acestora în variantă subterană în canale de beton prefabricate, în
condiţii de coexistenţă cu reţelele electrice de joasă tensiune, sau montarea în
subteran a reţelelor în ţeavă de protecţie. La aceste variante sunt necesare
montarea cutiilor de distribuţie în vederea racordării abonaţilor la reţea.
Dimensionarea şi executarea reţelelor de telefonie noi propuse se vor
face, prin proiecte tehnice, întocmite şi avizate de organele abilitate în acest
scop, potrivit legislației în vigoare.

Alimentarea cu energie electrică

Reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice de repartiţie

a) Reabilitarea reţelelor de transport la LEA 110 kV prin inlocuirea stâlpilor
şi conductoarelor cu grad de uzură peste 68% (stâlpi de beton, conductoare
nestabile termic).
b) Pregătire aparataj primar şi secundar pentru introducerea conducerii
operative informatizate.
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c) Staţii mobile de intervenţii.

Reabilitarea reţelelor de distribuţie de medie tensiune

a) Modernizarea şi reparaţia LEA 20 kV cu nivel de uzură prin introducerea
de conductoare din aliaje de aluminiu, izolatoare, din materiale
composite.
b) Inlocuirea cablurilor de distribuţie deteriorate .
c) Reparaţie si inlocuiri de echipamente in posturile de transformare.
Reabilitarea reţelelor de distribuţie de joasă tensiune

a) Înlocuirea stâlpilor LEA 0,4 kV ce prezintă un grad ridicat de uzură.
b) Inlocuirea cablurilor subterane LES 0,4 kV care au un grad de uzură
peste 80%.
c) Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public.
d) Reparaţie și înlocuiri de echipamente în posturile de transformare.
Dezvoltarea reţelelor de medie şi joasă tensiune se va face pentru
alimentarea noilor consumatori care vor apare.

Propuneri de amplificare a reţelelor de distribuţie necesare pentru
alimentarea noilor consumatori

Alimentarea cu energie electrică a noilor zone de locuit, a zonelor ce vor
cunoaşte o densificare a serviciilor, a dotărilor social culturale propuse, a noilor
zone industriale se va face prin extinderea reţelelor electrice de medie şi joasă
tensiune. Acestea vor urmări trama stradală, conform PUG-lui
Amplasarea posturilor de transformare se va face in centrele de greutate
ale zonelor pe care le vor deservi, amplasarea definitivă a noilor obiective
energetice propuse, precum şi a celor propuse a fi deviate se va stabili de către
proiectantul de specialitate de la S.C. Electrica S.A.
Principalele zone cu solicitări de spor de putere și de dezvoltare sunt
conform tabelului de mai jos:

Indicativ

Denumirea zonei
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a

Str.Progresului

b

Str.Stejarului

c

Zona de locuit - str Gh.Doja

d

Zona de locuit - str. Băilor

e

Zona industrială - Samtex

f

Zona industrială - Ferma taurine, Agromec

a. Str.Progresului
Avand in vedere dezvoltarea zonei este necesara devierea retelei de 20
KVComplex si de montarea unui post de transformare PTAb linga marginea
drumului.
Postul de transformare se va alimenta prin executarea unei retele
subterane montate pe marginea drumului si racordata Statia Jibou.

b. Str.Stejarului
Avand in vedere dezvoltarea zonei este necesara de demontarea retelei
de 20 KV si de mutarea postului de transformare lângă marginea drumului.
Postul de transformare se va alimenta prin executarea unei retele
subterane montate pe marginea drumului si racordata PTZ Brutarie.

c. Zona de locuit - Str. Gh Doja
Alimentarea cu energie electrică a locuinţelor propuse din această zonă se
va face prin extinderea reţelelor LEA 0,4 kV existente in zona şi construirea unui
post de transformare P.T.Ab. 250 kVA amplasat in centrul de greutate şi
construirea a noi linii LEA 0,4 kV, urmărind trama stradală.
Postul de transformare se va alimenta de la prin executarea unui racord
subteran de la LEA 20 KV Jibou Zalau.

d. Zona de locuit - str. Băilor
- Alimentarea noilor consumatori se va face prin reconsiderarea si
extinderea retelei de LEA 0,4 kV cu conductoare torsadate, urmărind
trama stradală;

e. Zona industrială - Samtex
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- Alimentarea noilor consumatori se va face prin reconsiderarea si
extinderea retelei de LEA 0,4 kV cu conductoare torsadate, urmărind
trama stradală;

f. Zona industrială - Ferma taurine, Agromec
- Alimentarea noilor consumatori se va face prin reconsiderarea și
extinderea rețelei de LEA 0,4 kV cu conductoare torsadate, urmărind
trama stradală.
Obiective de utilitate publică

Lista obiectivelor de utilitate publică prevazute în P.U.G. este următoarea:

Localitatea JIBOU
Nr
.
crt
.

Domenii (Denumirea)

Categoria de
interes
N
J
L

Supr
a
faţa

Lungi-

Observaţii

mea

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
-Construire Sala de sport,
Centre after school, Centru
pt. vârstnici, Muzeul orașului
și muzeul CFR, Centru de
informare a turiștilor și
Centru consiliere a
cetățenilor.

1.

-Modernizare piața agroalimentară, Gara și alte
obiective și imobile din oraș.

●
●

●

-Revitalizarea
unor
spații
industriale
existente
și
ecologizarea și modernizarea
cartierului de romi în bază
PUZ
-Reabilitarea unor clădiri de
patrimoniu istoric
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2.

Construirea unor hoteluri și
pensiuni agro-turistice

●

Initiative
particulare
sau publicprivate

●

GOSPODARIE COMUNALA
1.

Ecologizare rampa provizorie
de colectare deşeuri

●

2.

Amenajarea punctelor de
colectare selectivă a
deşeurilor

●

-

CAI DE COMUNICATIE

1.

-Terminarea
reabilitării
drumurilor
județene
și
comunale și amenajarea unor
stații de autobuz
-Realizarea
centură Sud

2.
3.

Drumului

●

●

de

Modernizarea îmbrăcăminţilor
rutiere existente

●

Executarea
rigole

●

de

trotuare

-

şi

4.

Modernizare intersecţiilor de
străzi

●

5.

Amenajarea unor piste pentru
biciclişti

●

INFRASTRUCTURA MAJORA
Alimentare cu apa
1.
2.
3.
4.

Extinderea
reţelelor
alimentare cu apă
Branșamente
Gospodărie de apă
Hidranți de incendiu

de

●

-

-

1933
buc.
1
98
buc.

Canalizare menajeră
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5.

Realizare reţea canalizare
menajeră

6.

Cămine de canalizare

7.

Stații de pompare

8.

Stație de epurare

●

7.000
m

●

700
buc.

●

4 buc.

Rețele
propuse

1 buc

1

6 zone

Rețele
propuse

Retele electrice si telefonie

9.

Realizarea unor extinderi de
rețele și montarea unor
posturi de transformare
aeriene

10
.

Reabilitarea și modernizarea
rețelelor electrice de
repartiție, de medie și joasă
tensiune

11
.

●

Rețele
existente

Extinderea retelei existente
de telefonie fixă

Pt. zonele nou
propuse
conform
solicitări

●

SALVAREA, PROTEJAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PARCURILOR
NATURALE, REZERVAŢIILOR NATURALE ŞI A MONUMENTELOR
ISTORICE

1.

Amenajarea parcurilor şi
terenurilor de sport,
restaurarea si punerea in
valoare a monumentelor
istorice existente, propuse și
a clădirilor cu identitate
locală valoroasă identificate.

Se vor intocmi
studii de
specialitate
●

●

●

SISTEME DE PROTECȚIA MEDIULUI
Se vor intocmi
studii de
specialitate

Infiinţarea de plantaţii și
diguri de protecţie faţă de:
1.

- zonele agro-industriale

●

- culoarele de transport
- cursuri de apă
2.

Dezvoltarea sistemului
colectare a deşeurilor

de

●

PCS
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APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANŢA NAŢIONALĂ

Localitatea CUCEU
Nr
.
crt
.

Categoria de
interes
N
J
L

Domenii (Denumirea)

Suprafata

Lungi-

Observatii

mea

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
1.

2.

-Amenajarearea unui punct
sanitar, reabilitare cămin
cultural și alte clădiri.
Construire
turistice

pensiuni

●

agro-

Iniţiative
particulare
sau publicprivate

●

GOSPODARIE COMUNALA
1.

Amenajare puncte de
colectare

●

selectivă a deşeurilor
CAI DE COMUNICATIE
1.

Reabilitarea
comunal

drumului

2.

Modernizarea imbrăcăminţilor
rutiere existente

●

3.

Realizarea
rigole

●

4.

Modernizare intersecţii străzi

de

trotuare

si

●

●

INFRASTRUCTURA MAJORA
Alimentare cu apa
1.

Rețea alimentare cu apă

●

Rețele de
distribuție
existente
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2.

Branșamente

3.

Construire sisteme locale de
hidranţi

4.

Gospodărie apă

●
●

183
buc.
4 buc.

-

-

-

Canalizare menajera
5.

Realizare sisteme locale de
canalizare menajeră

6.

Cămine de canalizare

7.

Stații de epurare

●

7200
m.

●

144
buc.

●

1

●

-

Se vor
întocmi
studii

Retele electrice si telefonie

8.

Realizare extindere rețele 20
kv și

-

SALVAREA, PROTEJAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PARCURILOR
NATURALE, REZERVATIILOR NATURALE SI A MONUMENTELOR
ISTORICE

1.

Amenajarea parcurilor si
terenurilor de sport,
protejarea, restaurarea și
punerea în valoare a clădirilor
cu identitate locală valoroasă.

Se vor
intocmi
documenta
ţii de
specialitate

●

SISTEME DE PROTECTIA MEDIULUI

1.

-Infiinţarea de sisteme de
protecţie fata de zonele agro.
existente,
culoarele de
transport rutier şi cursurile
de apă

2.

Dezvoltarea sistemului
colectare a deşeurilor

de

Efectuarea
lucrărilor
de
protecţie

●

●

●

PCS

APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ SI SIGURANŢA NAŢIONALĂ

Localitatea HUSIA
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Nr
.
crt
.

Domenii (Denumirea)

Categoria
de interes
N
J
L

Supra
fata

Lungi-

Observatii

mea

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
1.

2.

Amenajarea unui punct sanitar,
Reabilitarea căminului cultural,
amenajare terenuri
Construire
turistice

pensiuni

●

agro-

Initiative
particulare
sau publicprivate

●

GOSPODARIE COMUNALA
1.

Amenajare puncte de colectare

●

selectivă a deşeurilor
CAI DE COMUNICATIE
Reabilitarea drumurilor
1.
comunale

●

●

2.

Modernizarea imbrăcăminţilor
rutiere existente

●

3.

Executare de trotuare si rigole

●

4.

Modernizare intersecţii de străzi

●

INFRASTRUCTURA MAJORA
Alimentare cu apă
1.

Realizare reţele de alimentare
cu apă

●

-

2.

Branșamente

●

94 buc.

3.

Hidranţi

●

4 buc.

4.

Gospodărie de apă

1

Canalizare menajeră
5.

Inființare retea canalizare
menajeră

●

2.700
m

6.

Camine de vizitare canal

●

54 buc.
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7.

Stație de epurare

●

1

Retele electrice și telefonie
Extinderea rețelei existente de
energie electrică și telefonie
8.

Ext. pt.
zonele nou
introduse
in
intravilan

●

SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA IN VALOARE A PARCURILOR
NATURALE, REZERVAŢIILOR NATURALE ŞI A MONUMENTELOR
ISTORICE

1.

Amenajare parc şi teren de
sport; Realizarea investițiilor și
a măsurilor de protecție legate
de
monumentul
istoric,
reabilitarea și punerea în
valoare
a
clădirilor
cu
identitate locală valoroasă

●

●

Se vor
intocmi
documenta
ţii de
specialitate

●

SISTEME DE PROTECȚIA MEDIULUI
1.

Dezvoltarea
sistemului
colectare a deşeurilor

de

PCS

●
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Localitatea RONA
Nr
.
crt
.

Domenii (Denumirea)

Categoria de
interes
N
J
L

Supra
fata

Lungimea

Observatii

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
1.

2.

Amenajare punct sanitar,
reabilitarea căminului cultural

Construire
turistice

pensiuni

agro-

●

Recomand
abil un
punct
sanitar

●

Initiative
particulare
sau publicprivate
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GOSPODARIE COMUNALA
1.

Amenajare puncte de
colectare

●

selectivă a deşeurilor
CAI DE COMUNICATIE
1.

Reabilitarea
comunale

drumurilor

2.

Modernizarea imbrăcăminţilor
rutiere existente

●

3.

Executare de trotuare si rigole

●

4.

Modernizare
străzi

●

intersecţii

de

●

INFRASTRUCTURA MAJORA
Alimentare cu apă
1.

Realizare
reţelei
alimentare cu apă

2.

Branșamente

3.

Hidranţi

4.

Gospodărie de apă

de

●

-

●

138
buc.

●

3 buc.

-

-

Canalizare menajeră
5.

Infiintare retea canalizare
menajeră

●

4.500 m

6.

Camine de vizitare canal

●

90 buc.

7.

Stație de epurare

●

-

-

Retele electrice si telefonie

8.

Extinderea rețelei existente
de energie electrica și
telefonie

●

Ext. pt.
zonele nou
introduse
in
intravilan
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SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA IN VALOARE A PARCURILOR
NATURALE, REZERVAŢIILOR NATURALE ŞI A MONUMENTELOR
ISTORICE

1.

Amenajare parc şi teren de
sport; punerea în valoare a
clădirilor cu identitate locală
valoroasă

●

Se vor
intocmi
documenta
ţii de
specialitat
e

●

●

SISTEME DE PROTECTIA MEDIULUI
1.

Dezvoltarea sistemului
colectare a deşeurilor

de

PCS

●

APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ SI SIGURANŢA NAŢIONALĂ

Localitatea VAR
Nr
.
crt
.

Domenii (Denumirea)

Categoria de
interes
N
J
L

Supra
fata

Lungimea

Observatii

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
1.

2.

- Amenajare punct sanitar,
reabilitarea căminului cultural

Construire
turistice

pensiuni

agro-

●

●

Initiative
particulare
sau publicprivate

●

-

GOSPODARIE COMUNALA
1.

Amenajare puncte de
colectare
selectivă a deşeurilor
CAI DE COMUNICATIE

1.

Reabilitarea
drumurilor
comunale de acces

●
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2.

Modernizarea imbrăcăminţilor
rutiere existente

●

3.

Executare de trotuare si rigole

●

4.

Modernizare
străzi

●

intersecţii

de

INFRASTRUCTURA MAJORA
Alimentare cu apă
1.

Realizare
reţele
alimentare cu apă

de

2.

Branșamente

●

186

3.

Hidranţi

●

3

4.

Gospodărie de apă

●

-

-

-

Canalizare menajeră
5.

Infiintarea rețelei centralizate
de canalizare menajeră

●

5100 m

6.

Camine de vizitare canal

●

102 buc

7.

Stație de epurare

●

1

-

Retele electrice si telefonie
8.

Extinderea retelei existente
de energie electrica și
telefonie

●

-

SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA IN VALOARE A PARCURILOR
NATURALE, REZERVAŢIILOR NATURALE ŞI A MONUMENTELOR
ISTORICE

1.

Amenajare parc şi teren de
sport; Realizarea investițiilor
și a măsurilor de protecție
legate
de
monumentul
istoric, reabilitarea și punerea
în valoare a clădirilor cu
identitate locală valoroasă

●

●

Se vor
intocmi
documenta
ţii de
specialitat
e

●

SISTEME DE PROTECȚIA MEDIULUI
1.

Dezvoltarea sistemului
colectare a deşeurilor

de

●

PCS
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APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANŢA NAŢIONALĂ

În funcție de configuraţia propunerilor concrete aprobate în aceste
documentaţii de urbanism vor rezulta caracteristicile dimensionale ale
principalelor obiective de utilitate publică necesare acestor zone (drumuri, reţele
tehnico-edilitare, etc.)
Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor se efectuează în
baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
(republicată) şi a setului de acte normative privind proprietăţile asupra
terenurilor.
Prin H.G. nr. 966/2002 (completată), privind atestarea domeniului public
al judetului Sălaj precum şi al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din
judetul Sălaj a fost aprobat și domeniul public al orașului Jibou care include cele
5 localități. În seria terenurilor proprietate publică de interes național amintim
suprafețele ocupate de drumurile naționale, de râuri şi afluenţi, iar de interes
județean terenurile aferente drumului județean.
În categoria terenurilor
proprietate publică de interes local intră drumurile comunale şi vicinale, piaţa
publică, reţelele de alimentare cu apă existente și propuse şi cele de canalizare
care urmează a se executa în viitorul apropiat pe terenurile ocupate de dotările,
instalaţiile şi construcţiile aferente, terenurile ocupate de instituţiile publice
locale precum primăria, biblioteca, casa de cultură și căminele culturale, spitalul,
gradiniţele şi şcolile, fântânile, etc.
În oraș sunt terenuri proprietate privată (a statului) de interes naţional şi
terenuri private ale administraţiei teritoriale de interes judeţean.
Marea majoritate a terenurilor aparţin proprietăţii private a persoanelor
fizice sau juridice.
Prin achiziţionarea unor suprafeţe din aceste categorii urmează a se
rezolva amplasarea unor dotări de utilitate publică precum căile de acces pentru
terenurile nou introduse in intravilan.
Menționăm că anumite categorii de obiective pot să fie realizate și cu
inițiative private putând face obiectul atenției unor investitori privați (puncte
sanitare, terenuri de sport şi agrement, etc.) context în care terenurile aferente
vor rămâne în această categorie.
Graniţele între incadrarea proprietăţilor pe viitor ca fiind particulare sau
publice pentru construcţiile propuse nu sunt foarte rigid trasate, ele trebuind să
se adapteze modificărilor economice şi sociale pe care le-a cunoscut şi le va
cunoaşte societatea.

METODOLOGIA DE ELABORARE
S-a urmărit ca metodologia de elaborare să respecte principiile menționate și sa axat pe 7etape de lucru, descrise în cele ce urmează:
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Nr.
Crt.
1.

ETAPE DE
ELABORARE
Identificarea
actorilor locali
care vor fi
implicaţi în
procesul de
elaborare a
strategiei

SCURTĂ DESCRIERE
Este important ca metodologia de elaborare a
strategiei locale de dezvoltare locală integrată să
respecte principiile dialogului, comunicării şi
consultării.
Realizarea strategiei este o muncă de echipă care
trebuie să angreneze eprezentanţii autorităţii locale
cât şi alţi actori ai comunităţii.
Astfel, s-au organizat grupuri de lucru la care au
participat persoane, reprezentând categoriile de
factori interesaţi de la nivel local (administrație
publică, mediul de afaceri, cultură, servicii
utilitare).
Planul de lucru presupune:
- stabilirea activităţilor ce vor fi derulate, inclusiv
cu calendarul activitatilor, cu durata estimativă a
fiecărei activităţi
- stabilirea întâlnirilor ce vor fi organizate,
resursele necesare, responsabilităţile echipei

2.

Constituirea
grupurilor de
lucru şi stabilirea
planului de
lucru

3.

Colectarea datelor
şi
realizarea
diagnosticului
teritoriului

4.

Elaborarea
analizei SWOT

5.

Elaborarea
propriu-zisă a
strategiei

Odată ce necesităţile au fost identificate, se vor
stabili obiectivele pe care Orasul Jibou va trebui să
le atingă într-o perioadă de 4-5 ani.
Pentru atingerea obiectivelor se va realiza un
portofoliu de proiecte prioritare, cu rezultate
cuantificabile.

6.

Supunerea
strategiei

Consultarea publică este necesară pentru
realizarea unei strategii care să ţină cont de

Scopul colectării informatiilor este de a realiza o
analiză a situaţiei existente din localitate, de a
identifica necesităţile, resursele necesare
viitoarelor proiecte de investiţii. Această etapă
implică:
- identificarea viziunilor actorilor locali cu privire la
aspectele prioritare ce trebuie abordate;
- culegere date statistice din anuare, monografii
etc.
- consultarea unor studii de fezabilitate,
prefezabilitate existente;
- analiza preliminară a informaţiilor colectate.
Se identifică punctele tari, punctele slabe,
oportunităţile şi ameninţările celor mai importante
sectoare ale vieţii
socio-economice a comunităţii.
Împreună cu actorii locali implicaţi, se vor stabili
domeniile de interes prioritare.
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7.

dezbaterii publice

problemele de pe agenda sistemică.
Metodele de lucru care se vor utiliza pentru
realizarea consultării publice vor fi:
- Analiza draft-ului de strategie în cadrul grupurilor
de lucru
- Publicarea draft-ului de strategie pe site-ul
Autorității Contractante
- Organizarea unei intalniri/dezbatere publică la
care să participe reprezentanți ai tuturor actorilor
locali identificați

Definitivarea
strategiei şi
aprobarea
acesteia de către
orasul Jibou

Ca urmare a sugestiilor primite în cadrul campaniei
de consultare publică, echipa de lucru va realiza o
centralizare a acestora. Modificările, concluziile și
recomandările înregistrate vor fi analizate și
încorporate în textul variantei finale a Strategiei de
Dezvoltare Locală.
Documentul Strategiei de dezvoltare în forma finală
va fi analizată în cadrul comisiilor de specialitate a
consilierilor locali in vederea aprobarii in sedinta de
Consiliu Local.

IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL
Etapa de implementare, monitorizare și control, reprezintă sistemul de realizare
a proiectelor, programelor și politicilor prevăzute în strategie și de colectare și
raportare a informaţiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și
impactului acestora relativ la dezvoltarea comunităţii.
Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei:
- evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat
- constatarea durabilităţii proiectelor implementate
Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor
locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia. În procesul
implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori:
- administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)
- agenţii economici și ONG-uri
- societatea civilă
Etapa de implementare, monitorizare și control cuprinde 4 etape:
1) Adoptarea
În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma
dezbaterilor se vor opera recomandările primite și strategia va fi înaintată
Consiliului Local în vederea aprobării.
2) Implementarea
În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul
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activităţilor necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în
proiect și partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare.
3) Monitorizarea
Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg, și a actiunilor concrete
urmărește realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a
resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în
timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte,
performanțele echipelor de implementare, etc.
În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță
majoră, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea participanților la
strategie sau proiect, etc., activitatea de monitorizare va genera acțiuni de
ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai
eficiente și raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau
proiectelor pe sensul de implementare prevăzut și, astfel, să se asigure
realizarea impactului așteptat.
4) Evaluarea rezultatelor şi impactului
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură Strategia și
proiectele componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și
intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
- Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al
acțiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de
decizie asupra oportunității proiectului/acțiunii.
- Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultele intermediare.
- Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/și după
anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute de
proiect. Această evaluare poate servi ca justificare pentru noi proiecte care să
consolideze sau să corecteze rezultatele realizate.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie, cât și la
nivel de acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres - la nivel de
strategie și indicatori de impact și de rezultat - la nivel de acțiuni concrete.
PORTOFOLIU DE PROIECTE UAT ORASUL JIBOU

Nr. Denumirea
Crt. proiectului
1. Cresterea eficientei
energetice a
blocurilor de locuinte
din orasul Jibou
2. Crestere eficientei
energetice a cladirilor
publice din orasul
Jibou si satele
apartinatoare:
• Sediul UAT

Responsabil/parteneri

UAT JIBOU/Asociatii de
proprietari

UAT orasul Jibou

Valoare
estimată
(mil.Euro)
2

20

Perioada

20162020

20162020
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3.
4.

5.

6.

7.

orasul Jibou
• Gradinita cu
program
prelungit
„Prichinel” Jibou
• Gradinita cu
program normal
nr.2 - Jibou
• Gradinita cu
program normal
nr. 3 - Jibou
• Scoala
gimnaziala
Lucian Blaga –
Jibou
• Lliceul
Tehnologic
„Octavian Goga”
– Jibou
• Liceul teoretic
„Ion
Agarbiceanu”Jibou
• Camin cultural
Var
• Camin cultural
Rona
• Camin cultural
Husia
• Camin cultural
Cuceu
• Cladire
gospodarie
anexa str. 22
Decembrie
Constructie Drum de
centura Sud Jibou
Extindere si
reabilitare canalizare
in Jibou
Construirea unei Sali
de sport al Liceul
tehnologic Octavian
Goga Jibou
Infiintare si dotare
centru de consiliere
pentru cetateni
Reabilitare strazi si
infiintare piste de

UAT orasul Jibou

10

20162020
20162020

UAT orasul jibou

10

UAT orasul Jibou

1

20162020

UAT orasul Jibou

5

20162020
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biciclisti
8. Extindere Parc
Industrial Jibou
9. Canalizare menajera
la satele
apartinatoare: Var,
Rona, Husia si Cuceu
10.Infiintare Centru de zi
pentru varstnici
11.Infiintare si dotare
muzeul orasului
12.Centru de informare
si pomovare turistica
13.Modernizare si dotare
spital Orasenesc Jibou
14.Moderniizare si dotare
sectia pneumologie a
spitalului orasenesc
Jibou si a
dispensarului TBC
Jibou
15.Modernizarea pietei
agroalimentare Jibou
16.Infiintare centru
medical de
permanenta
17.Infiintare centru After
school
18.Infiintare centru de
informare pentru
investitori
19.Achizitionare de
utilaje tehnicoedilitare pentru UAT
orasul Jibou
20.Decolmatari si corectii
de zone erodate
21.Dezvoltarea serviciilor
integrate pentru
persoanele cu
dizabilitati
22.Crearea unui centru
de educatie informala
la Jibou
23.Infiintarea unui
muzeu CFR la Jibou
24.Reabilitare Gara CFR
Jibou
25.Organizarea de

UAT orasul Jibou

3

UAT orasul Jibou

6

UAT orasul Jibou

3

UAT orasul Jibou

1.5

UAT orasul Jibou

1

UAT orasul Jibou

3

UAT orasul Jibou

2.5

UAT orasul Jibou

0.5

UAT orasul Jibou

1

UAT orasul Jibou

0.3

UAT orasul Jibou

0.2

UAT orasul Jibou

0.5

20162020

UAT orasul Jibou

0.5

UAT orasul Jibou/ONGuri

1

20162020
20162020

UAT orasul Jibou/ONGuri

2

20162020

UAT orasul
Jibou/Regionala CFR
UAT orasul
Jibou/Regionala CFR
UAT orasul Jibou/ONG-

2

20162020
20162020
2016-

6
1

20162020
20162020

20162020
20162020
20162020
20162020
20162020

20162020
20162020
20162020
20162020
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targuri si expozitii
pentru promovarea
valorilor traditionale si
a mestesugurilor
26.Extindere si
modernizare iluminat
public
27.ABORDARE
INTEGRATĂ A
SĂRĂCIEI ȘI
EXCLUZIUNII
SOCIALE ÎN
BENEFICIUL
ÎNTREGII
COMUNITĂȚI
28.SERVICII
COMUNITARE
INTEGRATE
PENTRU O VIATA
DE CALITATECIVIC

uri

2020

UAT orasul Jibou

2

20162020

ONG/UAT Orasul Jibou

3

20162020

ONG/UAT Orasul Jibou

3

20162020

ANALIZA SWOT
Din cercetarea efectuata in rindul cetatenilor orasului Jibou, au rezultat
domeniile de interes in vederea elaborarii planului de dezvoltare socioeconomica a localitatii si s-au evidentiat a fi urmatoarele: infrastructura si
dotarile edilitare, serviciile sociale, economia , resursele naturale si mediul
inconjurator.

INFRASTRUCTURA SI DOTARI EDILITARE

PUNCTE TARI
asezarea geografica ce
confera posibilitatea
deschiderii accesului spre
judetele limitrofe (DJ 108 A
– legatura cu judetul
Maramures, DN 1 H –
legatura cu judetul Cluj);
acces facil la calea ferata –
nod de cale ferata
exista forta de munca ce

OPORTUNITATI
- asocieri, parteneriate intre
autoritatea locala si institutii
publice si private cu scopul
dezvoltarii de proiecte comune;
- studii de fezabilitate deja
elaborate;
- programe cu finantare din
fonduri nerambursabile pentru
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poate fi antrenata in lucrari
de infrastructura;
surse de apa potabila
suficiente calitativ si
cantitativ;
este asigurata forta de
munca calificata prin
institutiile de invatamant
existent: 1 scoala
gimnaziale, liceu, grup
scolar, 3 gradinite;
surse de finantare pentru
alimentarea cu apa potabila;
surse de finantare pentru
drum de centura
identificate;
surse de finantare atrase
pentru scoli;
surse de finantare
identificate pentru
reabilitarea si modernizarea
casei de cultura;
Existenta drumului de
centura est Jibou

PUNCTE SLABE
buget local insuficient
pentru intretinerea si
dezvoltarea
infrastructurilor ;
lipsa canalizarii pe unele
strazi din oras ;
lipsa canalizarii in satele
componente ;
cladirea primariei veche si
neincapatoare;
dotare insuficienta a scolilor
si caminelor culturale
nu exista sali de sport
pentru toate institutiile de
invatamant;
nu exista spatiu suficient
pentru desfasurarea
procesului de invatamant;
nu exista utilitati pentru
scolile din satele

infrastructura de tranport,
edilitara, pentru sanatate, pentru
invatamant, pentru dezvoltarea
durabila a oraselor, pentru
dezvoltarea IMM-urilor;
- programe cu finantare din
fonduri nerambursabile pentru
infrastructura sociala, precum si
pentru serviciile sociale;
-

AMENINTARI
calamitati naturale
(inundatii, alunecari de
teren);
instabilitatea politica;
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apartinatoare orasului Jibou;
SERVICII SOCIALE

PUNCTE TARI

OPORTUNITATI

cadre didactice pregatite si
calificate in institutiile de
invatamant ;
coditii bune de studiu in
institutiile de invatamant din
oras, utilitati si dotari
necesare desfasurarii
procesului instructiv
educativ;
servicii de sanatate eficiente
(spital orasenesc cu
ambulatoriu de specialitate
si farmacie proprie, 5 medici
de familie si 3 farmacii);
convietuirea buna a 7
confesiuni religioase;
existenta unui serviciu social
specializat in cadrul
Primariei Jibou;
dispensar veterinar
functional;
PUNCTE SLABE

-existenta programelor de
finantare pentru unitatile de
invatamant;

oportunitati reduse de
ocupare a fortei de munca ;
lipsa posilitatilor de
petrecere a timpului liber si
de desfasurare de activitati
recreative;
nu exista locuinte de
serviciu si sociale;
fonduri insuficiente pentru
burse pentru elevi;
resurse insuficiente in
bugetul local pentru
sustinerea serviciilor sociale;
lipsa cursurilor de
reconversie profesionala;

- accesarea diverselor programe
de finantare (guvernamentale si
europene) in ceea ce priveste
categoriile de persoane aflate in
situatii de risc social (batrani,
copii, femei, persoane cu
dizabilitati, etc.)
- plasarea zonei ca prioritate in
strategiile nationale de dezvoltare
(regiunea NV)

AMENINTARI

- plecarea tinerilor la munca in
strainatate;
- servicii sociale insuficiente
pentru persoanele in varsta si cu
dizabilitati;
- servicii sociale insuficiente
pentru copiii aflati intr-o stare de
risc social si familiile acestora
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ECONOMIC

PUNCTE TARI

OPORTUNITATI

Existenta Parcului
Industrial-cu utilitatile
necesare pentru dezvoltarea
afacerilor;
Infrastructura de acces
favorizanta pentru
dezvoltarea mediului
economic, pozitionarea
localitatii pe DN 1H si
existenta caii ferate;
Exista un sector productiv
initiat;
Potential bun de forta de
munca ;
Materii prime locale (lemn,
piatra, balast, nisip);
Autoritati locale deschise
pentru atragerea si sprijinul
investitorilor;
Potential bun si traditie in
domeniul agriculturii;
Existenta Centrului de
Cercetari Biologice;
Existenta Bailor Curative.
PUNCTE SLABE

-Existenta programelor de
finantare destinate dezvoltarii
mediului economic;

Lipsa investitorilor mari cu
putere economica mare;
Lipsa terenurilor si spatiilor
din domeniul public care sa
poata fi puse la dispozitia
potentialilor investitori;
Infrastructura de transport
deficitara;

-Valorificarea superioara a
materiilor prime existente;
- Dezvoltarea functiei turistice;
- Extinderea terenului amenajat
pentru desfasurarea de activitati
economice (parc industrial)
- Existenta fortei de munca
calificata prin absolventii liceului
teoretic si a grupului scolar;

AMENINTARI
-Concurenta zonelor industriale
apropiate;
-Migrarea populatiei si in special a
tinerilor;

RESURSE NATURALE SI MEDIUL INCONJURATOR
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PUNCTE TARI

OPORTUNITATI

Fond forestier insemnat;
Resurse minerale ( nisip,
balast, pamant pentru
materiale de constructie)
- Potential silvic (vanat, fructe
de padure, ciuperci, etc.)

Mediatizarea potentialului si
resurselor localitatii;
Valorificare si promovarea
traditiilor si obiceiurilor
locale, folclorului local;

- Relief si ambient propice
dezvoltarii turismului, si
amenajarilor de agrement ;
- Potential agricol generat de
terenurile existente ;
-

Zona nepoluata ;

- Centrul de Cercetari
Biologice ;
-

Baile Curative

Rampa de gunoi
ecologizata ;
Existenta digului de
protectie a orasului
impotriva inundatiilor
Existenta drumului de
centura est Jibou
PUNCTE SLABE
- Drumuri de acces
nemodernizate care reduc
posibilitatile de valorificare a
resurselor naturale existente si a
potentialului local;

AMENINTARI
Calamitati naturale
(inundatii) din cauza vailor
Agrijului si Apei Sarate;
Alunecari de teren in zona
strazii Stejarilor;

- Resursele naturale existente
necesita costuri mari pentru a fi
exploatate si valorificate;
- exista depozite de gunoi prin
sate fara autorizatie;

PLANUL DE ACTIUNE 2016 -2020
Strategia constituie tabloul general al problemelor si aspiratiilor
comunitatii,a prioritatilor acesteia, un tablou neutru in raport cu promisiunile si
orientarile politice, dar care trebuie sa constituie sursa principala a programelor
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politice supuse electoratului, intrucat este intocmit de comunitate. Strategia
constituie carta de dezvoltare locala careia i se subscriu propunerile politice .
Acest document va asigura implicarea generala a actorilor locali, a
cetatenilor in elaborarea si implementarera planurilor de dezvoltare a orasului
Jibou pe termen mediu si lung si a proiectelor pe termen mediu si scurt care
deriva din aceste planuri.
Experientele castigate in planificarea multianuala a suportului public
(planul de investitii) in implementarea masurilor.
Ceea ce este necesar fata de primele doua elemente, este o strategie care
sa orienteze eforturile actorilor locali (publici, privati, comunitatea in sine),
resursele acestora catre un program prioritizat de interventie pe termen scurt si
mediu, pe baza unei viziuni si obiective de dezvoltare pe termen lung
Dezvoltarea locala se va baza pe aceste documente principale:
Strategia de dezvoltare

Planul multianual de investitii publice in sprijinul implementarii

Pe langa acestea, strategia va orienta programele sectoriale, ale
institutiilor si organizatiilor locale, va furniza informatiile necesare sectorului
privat si va implica pe reprezentantii acestuia in planificarea dezvoltarii
economice locale, va sigura fundamentarea solicitarilor de finatare pentru
proiectele prioritare.
Un aspect important al strategiei il constituie asigurarea bazelor pentru o relatie
de asociere si cu localitatile din jur. Coeziunea teritoriala a proceselor de
dezvoltare presupune construirea aliantei
pentru dezvoltarea de proiecte
comune, stimularea investiţiilor şi valorificarea resurselor materiale: lemn,
materiale de construcţii, şi umane: forţă de muncă calificată; colaborarea cu
instituţii de învăţământ la nivel local pentru pregătirea profesională a forţei de
muncă disponibilă în domenii cerute de piaţă, întărirea rolului primăriei ca
centru de comunicare şi informare în sprijinul promovării programelor
economice, sociale şi culturale, prin comunicare bidirecţională cetăţean funcţionar public, deschiderea unui Centru de consiliere locală care să faciliteze
accesul cetăţeanului la informaţii din domeniile juridic, economic, social, etc.
În acest context va fi susţinut creşterea gradului de calificare a funcţionarilor din
serviciile publice, prin urmarea unor cursuri de perfecţionare , în vederea
creşterii calităţii serviciilor publice:
- diversificarea serviciilor oferite populaţiei :
- instruire, educare, training personal;
- consulting;
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-expertizare tehnică;
- informare tehnică , documentare;
- tipărire şi multiplicare .
Oferta se adresează în prezent şi în viitor , aşa cum este normal, având în
vedere că Primăria funcţionează pe principiul autonomiei şi stă la baza
dezvoltării democraţiei aplicate tuturor cetăţenilor oraşului Jibou.
Ca element de importanţă crucială în promovarea principiilor şi practicilor
dezvoltării durabile, solidaritatea şi coeziunea socială se va clădi pe temeiul unor
principii ferme precum:
Transparenţa actului decizional al administraţiei publice;
Comunicarea permanentă şi accesul liber la informaţii de interes public;
Parteneriatul durabil în realizarea obiectivelor comune convenite;
Optimizarea utilizării resurselor;
Nediscriminarea organizaţiilor neguvernamentale în raport cu ceilalţi
potenţiali
parteneri din comunitate;
Respectarea valorilor organizaţiilor neguvernamentale şi a misiunilor
acestora.
Învatarea continuă, care să conducă la întărirea solidaritătii comunitare şi
creşterea gradului de coeziune socială.
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Factorul de
decizie

Care sunt
aşteptările
factorului de
decizie

ANALIZA
Ce facem
pentru a
îndeplinii
aşteptările
factorului de
decizie

FACTORILOR DE DECIZIE
Ce se va
În ce mod ne
întâmpla dacă
influenţează
aşteptările
factorul de
acestuia nu sunt decizie
îndeplinite

Care sunt
aşteptările
noastre faţă
de factorul de
decizie
analizat

Importanţ
a lui
pentru
succesul
proiectului
puţin – 1
important
–2
f import. 3

A. P. L.

- Realizarea
planului de
dezvoltare
strategică
- Dezvoltarea
durabilă a
localităţii

- Respectarea
strategiei
elaborate,
oferirea de
informaţii
periodice despre
stadiul acţiunii

- Nu va participa
din punct de
vedere financiar

- Implicare activă
AGENŢI
ECONOMICI

- Promovarea
imaginii firmei
- Accesarea de
fonduri,
finanţări,
dezvoltare şi

- Informări
despre proiecte,
programe de
finanţare
- Cooperare în
realizarea

- Nu va participa
din punct de
vedere financiar
- Nu se va implica
; va pune în
pericol realizarea

- In mod
esenţial. Fără
contribuţia
financiară /
materială a
acestuia nu se
pot îndeplini
obiectivele

- Transparenţă

- Contribuţia
financiară a
acestora
influenţează
amploarea
acţiunilor

- Cooperare

3

- Susţinere
materială /
financiară
- Cooperare

2
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prosperitate

proiectelor
- Publicitate

ORGANIZAŢII
NON
GUVERNAME
NTALE

- Promovarea
obiectivelor
acestora

- Armonizare
interese ONG /
comunitate

- O buna
convieţuire a
oamenilor

- Solicitarea
sprijinului ori de
cite ori e necesar
- Implicare
activă.

INSTITUŢII
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

- Neimplicare în
accesarea unor
finanţări specifice

- Indirect

- O buna
colaborare

2

- Nu ne va ajuta in
dezvoltarea
spiritului civic al
cetăţeanului

- La nivelul
mentalităţi
grupului ţintă

- O buna
implicare in
viaţa
comunităţii

3

Generatia tinara
neimplicata

- In mod
esenţial.

- Implicare
activa in
dezvoltarea
imaginii
orasului

3

- Riscul nerealizării
impactului dorit
asupra unor
grupuri ţintă
specifice

(ONG)

BISERICA

unuia / mai multor
proiecte

- Sa
-Comunicare si
promoveze si
informare
sa educe tinerii permanenta
in spiritul
competiţiei si al
implicării in
viata societăţii
civile

- Implicarea
acestui factor
conduce la
reuşită

Conştientizare /
implicarea
directă a
tinerilor –
beneficiari
direcţi ai
dezvoltării
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durabile
MASS MEDIA

CONSILIUL
JUDEŢEAN
SALAJ

- Sa se
realizeze o
campanie
transparenta,
ampla si
realista, pe
termen lung cu
rezultate
cuantificabile

- Ne îndeplinim
strategia
mediatizând
fiecare acţiune
pe care o
desfăşuram,
facem publice
planurile
strategice

- Riscul unei
imagini deformate
a procesului de
dezvoltare
durabilă

- In mod
esenţial
deoarece el
este cel care
influenţează in
modul cel mai
sigur si amplu
grupul ţintă.

- O colaborare
fructuoasă

3

- Dezvoltarea
durabilă a
zonei

- Implicare,
informare,
consultare
permanenta

- Întarzieri în
realizarea unor
proiecte

- Direct

- Acordare de
avize, aprobări

3

Sustinere
insuficienta

Indirect

- Neimplicare
activă a grupurilor
ţintă, datorată
lipsei comunicării

- Implicare
financiară

- Solicitarea
sprijinului pentru
proiecte locale
INSTITUTIA
PREFECTULUI
SALAJ

- Dezvoltarea
durabilă a
zonei

Consultare si
informare
permanenta

AGENŢIA
JUDEŢEANĂ
DE OCUPARE
A FORŢEI DE
MUNCĂ

- Ocuparea
- Informare /
forţei de muncă consultare

- Îngreunarea
- Indirect
procesului de
ocupare a forţei de
muncă disponibile

- Furnizare de
informaţii

DIRECŢIA DE

- Extinderea

- Neimplicare

- Sprijin /

- Promovare

- Direct

Sustinerea si
promovarea
zonei

2

- Transparenţă

2

2
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI JIBOU
pentru perioada 2016-2020
MUNCĂ,
SOLIDARITAT
E SOCIALĂ ŞI
A FAMILIEI

serviciilor
sociale

proiecte de
interes social

DIRECTIA
JUDETEANA
DE CULTURA

-Organizarea
manifestarilor
si
evenimentelor
culturale

- Respectarea
planului
strategic
elaborat.

cooperare

- Neimplicare

- Indirect

- Sprijin /
colaborare

2

- Implicare activă
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