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albastr -râul Mure
verde-p dure

Comuna Ciugud - Centura

galben -agricultur
gri-infrastructur

Dezvoltarea comunei este în leg tur direct cu dezvoltarea ora ului Alba Iulia.
Prin dezvoltarea economic i amenaj rile de agrement pe malurile Mure ului, comuna
Ciugud i municipiul Alba Iulia se vor apropia spa ial, comuna devenind o zon
suburban a acestuia care beneficiaz de toate avantajele apropierii de un centru
urban.
Mure ul este principalul element natural i de poten ial al comunei. El va deveni
un spa iu public semnificativ pentru locuitorii comunei i ai municipiului Alba Iulia.
Mure ul se poate transforma din element de separare în element unificator prin crearea
unei zone de agrement comun pentru Alba Iulia i Ciugud.
Mure ul va deveni un parc nautic prin transformarea lui în râu navigabil pentru
ambarca iuni mici cu pontoane i prin reamenajarea vechilor lacuri de la Limba si a
fostelor exploata ii de balast. Malurile vor fi mobilate cu nuclee de atrac ie i vor alinia
oferte de agrement i sport (alei pietonale, circuite pentru biciclete, terenuri de sport
etc.). Parcul nautic se integreaz unui concept de ansamblu care profileaz comuna ca
centur albastr
i verde a municipiului Alba Iulia, cu bune calit i ecologice i cu o
ofert substan ial de agrement i sport. Mure ul va deveni astfel un loc al întâlnirii i
coeziunii celor dou localit i i factor important în îmbun t irea calit ii vie ii în
comun . Astfel va fi valorificat poten ialul turistic prin crearea de amenaj ri turistice pe
malul Mure ului: parc de agrement nautic grupat în jurul unei oglinzi de ap (prag pe rîu
sau lac artificial alimentat din rîu), pe dealurile înalte (dot ri turistice, case de vacan ),
piste de montainbike, turism cinegetic, pescuit sportiv etc.
În rela ia sa cu municipiul Alba Iulia, principalele voca ii ale comunei sunt
dezvoltarea economic
i reziden ial . Pre urile mai reduse fa de Alba Iulia i
panorama deosebit spre râul Mure , Alba Iulia i Mun ii Trasc u de pe versan ii de deal
consacr zona pentru locuire. Comuna va avea dot ri urbane (centru de comun , spa ii
publice, spa ii comerciale, amenaj ri pentru agrement i sport) i condi ii de locuire
(loturi mari, impozite reduse) care vor oferi o calitate ridicat a vie ii, un standard urban
cu avantajele apropierii de natur : râul Mure , p dure etc. De asemenea, accesibilitatea
serviciilor i infrastructurii municipiului Alba Iulia va r spunde exigen elor unui nivel de
trai urban.
Asemeni râului Mure , oseaua expres Sebe -Turda poate separa dar poate i
uni cele dou localit i. Dot rile industriale ale ambelor localit i se vor apropia în zona
oselei expres.
Comunit ile din comuna Ciugud î i vor p stra i înt ri identitatea prin
revitalizarea tradi iilor, s rb torilor care reprezint o resurs cultural deosebit de
bogat . Atrac ia turistic a comunei pentru locuitorii centrelor urbane apropiate va cre te
prin valorizarea zestrei etno-folclorice a comunit ilor.
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2. PRIORIT I I M SURI DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI CIUGUD PENTRU
PERIOADA 2008-2015
PRIORIT I DE
DEZVOLTARE LOCAL

M SURI

1. DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
LOCALE (TRANSPORT,
MEDIU, UTILIT I
PUBLICE, TURISM,
INFRASTRUCTUR
SOCIAL , DEZVOLTARE
URBANISTICA)

1.1 REABILITAREA
I
MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURI
I DE TRANSPORT

Obiective:
-reabilitarea i dezvoltarea
infrastructurii fizice pentru
a lega satele componente
comunei de centrul unde
se afl concentrate
serviciile administrative,
comerciale, educa ionale,
pentru a facilita
dezvoltarea infrastructurii
în teritoriu, pentru a
stimula cre terea
economic echilibrat i
pentru a crea locuri de
munc ;
-men inerea unei bune
calit i a factorilor de
mediu (ap , aer, sol)
-integrarea Mure ului în
via a locuitorilor comunei
prin amenajarea acestuia

PROIECTE DE
DEZVOLTARE

SURSA
FINAN ARE

-reabilitarea si
dezvoltarea
infrastructurii
fizice locale are
scopul reducerii
disparit ilor
Proiectele vor
între satele
urm ri s conecteze aflate la DJ i
satele comunei de
satele
centrul
îndep rtate,
administrative i de atragerea de
municipiul Alba
investitii în zona
Iulia. Pentru
industrial a
proiectele
comunei,
intercomunitare se
promovarea
vor utiliza structurile cre terii
de asociere
economice i
existente: AIDA,
crearea de
Asociatia
locuri de munc
intercomunitar de
sustenabile.
dezvoltare CiugudBerghin

1. Asfaltare str zi în comuna
Ciugud
2. Modernizarea drumului
jude ean DJ 107 C, Alba
Iulia-Ciugud i a drumului
comunal H pria-Dumitra
3. Reabilitare i construire
poduri i pode e

Bugetul
local, Buget
jude ean,
Planul
Na ional de
Dezvoltare
Rural ,
Ministerul
Apelor,
P durilor i
Mediului,

1.2.
DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII DE TURISM

1.Elaborarea unui plan de
amenajare a zonei malurilor
Mure ului, proiect de
cooperare între mun. Alba
Iulia i comuna Ciugud
2. Declararea comunei
Ciugud ca zon umed
protejat de interes local (în
zona Limba si Teleac)
3. Amenajarea rivierei
Mure ului prin crearea unui
parc nautic pentru agrement
4. Amplificarea muzeului
etnografic
5. Amenajarea unei baze

Resursele turistice
ale comunei vor fi
valorificate în mod
echilibrat prin
incurajarea
dezvolt rii
armonioase a
infrastructurii de
turism. Se vor

SCOP

-valorificarea
resurselor
teritoriului prin
proiecte de
amenajare
turistic care s
fac cunoscut
comuna pentru
turism nautic, de
weekend,
cultural i
cinegetic;
-diversificarea

4. Realizarea unor piste de
biciclete pe malurile
Mure ului i a unor trasee
pietonale
5. Realizarea unor piste de
biciclete care s conecteze
comuna Ciugud de Alba Iulia

Bugetul de
stat

6. Introducerea unui sistem
de transport public integrat
în localit ile incluse în AIDA
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Consiliul
Local,
Programul
Opera ional
Regional,
Consiliul
Jude ean
Alba,
FADR
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PRIORIT I DE
DEZVOLTARE LOCAL

M SURI

SCOP

PROIECTE DE
DEZVOLTARE

sus ine financiar
proiecte care s
pun în valoare
poten ialul existent
pentru practicarea
turismului nautic, de
sfâr it de
s pt mân , a celui
cultural i cinegetic

surselor de
venit, crearea
de noi locuri de
munc ;
-cre terea
eficien ei
activit ii
economice din
zon , o mai
bun ocupare a
for ei de munc .
-îmbun t irea
condi iilor de
via prin
eliminarea
asigurarea
accesului la
infrastructuri,
servicii publice
i locuin e
(alimentare cu
apa, canalizare,
epurarea apelor
menajere,
gestionarea
de eurilor)

piscicole pentru pescuit
sportiv pe Mures i în
lacurile adiacente Mure ului
6. Amplificarea poten ialului
turismului cinegetic prin
crearea infrastructurii
turistice (pensiuni, cabane
de vîn toare, ad posturi,
puncte de observare a
vînatului i a p s rilor)

1.3.IMBUN T IREA
INFRASTRUCTURII TEHNICOEDILITARE I DE
PROTEC IA
MEDIULUI
Cre terea calit ii
vie ii în comuna
Ciugud presupune
existen a unui
sistem de
alimentare cu ap ,
canalizare i
epurare a apelor
menajere

-prevenirea
riscurilor
naturale

1. Introducerea sistemului de
canalizare în satele Drîmbar,
Teleac, H pria
2. Regularizarea v ilor
Pârâul Munteanu, Valea
Ciugudului, Valea eu ii,
Valea H priei pentru a
îndep rta pericolul de
inunda ii
3. Realizarea de lucr ri de
combatere a eroziunii
solurilor, drenuri, diguri de
ap rare împotriva
inunda iilor
4. Transformarea unor zone
din domeniul public (p uni)
în parcuri între localit ile
Limba i Ciugud, Ciugudeu a, Drambar i Teleac,
H pria i de-a lungul
Mure ului
5. Extinderea re elelor
electrice si de iluminat public
eficient i ecologic în
localit ile Limba, Ciugud,
eu a, Teleac i H pria.
6. Amenajarea unor zone cu
func ie exclusiv reziden ial
prin elaborarea unor
documenta ii de urbanism
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SURSA
FINAN ARE

Bugetul
Local,
Consiliul
Jude ean,
Programul
Opera ional
Sectorial de
Mediu,
Planul
Na ional de
Dezvoltare
Rural
Fondul
pentru
Mediu,
Programul
Opera ional
Regional
Bugetul
stat

de
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PRIORIT I DE
DEZVOLTARE LOCAL
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M SURI

SCOP

PROIECTE DE
DEZVOLTARE

SURSA
FINAN ARE

1.4 DEZVOLTAREA
SI
MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURI
I EDUCATIONALE,
SOCIALE I DE
S N TATE
M sura va avea în
vedere
modernizarea
centrelor medicale
comunale i în mod
implicit, cre terea
gradului de
s n tate al
popula iei.
1.5.
CONSTRUIREA DE
DOT RI
ADMINISTRATIVE
I DE INTERES
GENERAL

-îmbun t irea
condi iilor de
înv mânt i în
consecin a
calit ii actului
de înv mânt;
-modernizarea
infrastructurii
sociale i de
s n tate;
- stabilizarea
cadrelor
didactice.

1. Dotarea institu iilor de
înv mânt
2. Dotarea ambulatoriilor i a
centrelor de permanen

Programul
Opera ional
Regional,
Consiliul
Local Ciugud

-crearea de
spa ii pentru
desf urarea în
bune condi ii a
activit ilor
administrative,
culturale,
sociale,
economice

1.
Amenajarea
unor Bugetul
telecentre în satele Limba, local, Planul
Na ional de
H pria i Teleac
Dezvoltare
Rural ,
2. Amenajarea unor spa ii
Ministerul
publice, parcaje în zonele
Culturii
centrale ale satelor comunei
3. Construirea unui c min
cultural la Ciugud i
reabilitarea c minelor
culturale în satele comunei
(Limba, eu a, Drîmbar,
Teleac)
4. Amenajarea unei zone
sportive multifunc ionale:
teren de sport, sal de sport,
bazin de înot acoperit etc.
între Limba i Ciugud i a
unei s li de sport la Ciugud
5.Construire de dot ri
publice în localit ile Ciugud
si H pria (centru comunitar,
cabinet medical, birou de
audien e cu publicul)
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PRIORIT I DE
DEZVOLTARE LOCAL
2.ADMINISTRA IA
LOCAL

3.DEZVOLTAREA
RURALA
Obiective:
-cresterea atractivitatii
zonelor rurale pentru
atragerea investitiilor prin
folosirea resurselor
naturale;

57

M SURI

SCOP

PROIECTE DE
DEZVOLTARE

SURSA
FINAN ARE

2.1. MODERNIZAREA ADMINISTRAIEI LOCALE
Activit ile sunt
determinate de
nevoia de
eficientizare a
actului decizional
administrativ,
diversificarea
surselor de
finan are i
cre terea
exigen elor pentru
accesarea
fondurilor interne i
externe
3.1.
DEZVOLTAREA I
DIVERSIFICAREA
ACTIVIT ILOR
ECONOMICE DIN
MEDIUL RURAL

-necesitatea
disemin rii
informa iilor în
teritoriu
-eficientizarea
actului
administrativ
prin cre terea
performan elor
profesionale ale
func ionarilor
publici;
-valorificarea
oportunit ilor
de finan are
-cre terea
rolului
administra iei
locale

1. Participarea func ionarilor
publici la cursuri de formare
profesional continu în
cadrul centrelor de
perfec ionare pentru APL
sau în cadrul unor ONG-uri
2. Implementarea sistemului
de calitate ISO 9001 în
administra ia local
3. Servicii on-line pentru
locuitorii comunei prin
intermediul site-ului
administra iei publice locale
4. Implicarea administra iei
locale în realizarea
cadastrului

Bugetul
local,
Bugetul
Consiliului
Jude ean
Alba,
Programul
Opera ional
Sectorial
pentru
Dezvoltarea
Capacit ii
Administrative

-revigorarea
spa iului rural
prin sprijinirea
dezvolt rii,
cre rii i
diversific rii
activit ilor
economice;
-stabilizarea
popula iei din
mediul rural;
-cre terea
angaj rii în
sectoare
neagricole
- realizarea de
asocieri în
grupuri de
produc tori
-dezvoltarea
microintreprinderilor
existente

1. Sus inerea cre rii de
ferme piscicole, pomicole
2. Atragerea unor investi ii în
zona de dezvoltare
economic Drîmbar

Agen ia
Na ional a
Întreprinderil
or Mici i
Mijlocii
pentru
sus inerea
me te uguril
or i
artizanatului)
,
Planul
Na ional
pentru
Dezvoltare
Rural ,
Consiliul
local,
Consiliul
Jude ean
Alba

Pentru revigorarea
activitatilor
economice din
mediul rural si
-activarea participarii si
cooperarii intre partenerii diversificarea
locali in scopul prezervarii acestora se impune
modernizarea
mostenirii naturale si
exploata
iei agricole
culturale rurale.
prin revigorarea
for ei de munc i
-valorificarea durabila a
adaptarea la
poten ialului natural i
standarde
antropic al comunei;
europene. Se vor
sus ine activitatile
piscicole, agricole,
pomicole.

3. Consultan de
specialitate privind înfiin area
unor societ i comerciale,
asocia ii de produc tori
4. Activit i de con tientizare
a micilor fermieri privind
necesitatea i avantajele
concentr rilor de teren
5. Realizarea de opera iuni
tehnice i juridice pentru
comasarea terenurilor
agricole
6. Formarea de grupuri de
produc tori în sectorul
agricol
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PRIORIT I DE
DEZVOLTARE LOCAL

5.DEZVOLTAREA
COMUNIT II PRIN
VALORIZAREA
PATRIMONIULUI
MATERIAL I IMATERIAL
Obiective:
-cresterea atractivitatii
turistice a comunei prin
managementul patrimoniul
material i imaterial
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M SURI

SCOP

PROIECTE DE
DEZVOLTARE

3.2.
DEZVOLTAREA SI
MODERNIZAREA
ACTIVITATILOR
DIN
SILVICULTURA
Vor fi sustinute
activit i pentru
men inerea
stabilit ii ecologice
i îngrijirea solului

-extinderea
zonelor
impadurite, in
scopul cresterii
valorii adugate a
produselor
forestiere;
-îmbun t irea
valorii
economice a
p durii
-utilizarea
durabil a
terenurilor i
protec ia
mediului;
- Incurajarea
împ duririi
terenurilor
agricole si a
pasiunilor
degradate sau
neutilizate.

1. Conversia terenului
agricol în p duri pentru
men inerea stabilit ii
ecologice
2. M rirea suprafetelor
împ durite
3. Achizi ionare, plantare i
îngrijire de material plantat
4. Realizarea de lucr ri de
îngrijire a solului de p dure,
a arboretelor
5. Împ duriri în zonele cu
tereuri degradate pentru
ameliorarea solului i a
evit rii alunec rilor de teren
i a zonelor umede
6. Împ durirea terenurilor de
bonitate sc zut cu
includerea lucr rilor de
achizi ii puie i, executare
infrastructur rutier ,
transport, împrejmuiri, etc.

Planul
Na ional
pentru
Dezvoltare
Rural ,
Consiliul
Jude ean
Alba

5.1. PROTEJAREA
PATRIMONIULUI
CULTURAL
Vor fi sus inute
proiecte au ca
obiective p strarea
patrimoniului
cultural material i
imaterial i înt rirea
identit ii locuitorilor
comunei Ciugud

-identificarea si
revitalizarea
traditiilor
pierdute
-punerea în
valoare a
siturilor
arheologice
-punerea în
valoare a
patrimoniului
nematerial

1.Semnalizarea siturilor
arheologice V rar-Limba,
Gorgan- eu a, Gru e Teleac (Cetatea Halstatian )
2. Revitalizarea unor tradi ii
i obiceiuri în cadrul unor
festivaluri locale,
intercomunale, jude ene
3. Înregistrarea i
conservarea tradi iilor orale,
arhivarea lor
4.Înfiin area unei coli de
dansuri populare
5. Stimularea me te ugurilor
pe Valea Mure ului prin
organizarea de competi ii

Ministerul
Culturii,
Planul
Na ional
pentru
Dezvoltare
Rural ,
Programul
Opera ional
Regional,
Bugetul
local,
Consiliul
Jude ean
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SURSA
FINAN ARE

