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AVIZ FAVORABIL

Abreviere: EATM

212811950, 1/15/2021
Stimate domnule/doamnă CLAUDIU-FLORIN HALMAGIAN,
Urmare a solicitării dumneavoastră 212803728 din 1/13/2021, privind
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea PUZ - CONSTRUIRE
CLADIRE BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE, PARCARI SI
SPALATORIE AUTO din localitatea AraD , strada FN, numarul CF
349953 judeţ AR, în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm
avizul favorabil,
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A
CONDIŢIILOR DE MAI JOS:
A. Condiţii tehnice:
1. Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor si
bransamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje.
2. La execuţia lucrărilor care fac obiectul documentaţiei ce ne-aţi
înaintat, constructorul este obligat să asigure distanţele minime
între reţelele de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau
obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr.
89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Nr. 462/05.06.2018.
Se vor respecta cu stricteţe prevederile art. 93 alin (1) din Normele
tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui
A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018, privind conductele de
încălzire, apă, canalizare şi cabluri electrice pozate direct în pământ
sau canale de protecţie şi se vor lua măsuri de etanşare a acestora la
intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate
la gaz. Măsurile de protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor stabili
de către proiectant cu consultarea în prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A.,
Centru Operațiuni Rețea Gaz Timişoara, şi vor fi incluse în
documentaţia elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 .
B. Condiţii generale:
1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe
planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita
în scris participarea unui reprezentant al S.C. Delgaz Grid S.A. la
predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie
pe perioada derulării lucrărilor, din partea S.C. Delgaz Grid S.A.,
Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara. Adâncimea de pozare a
reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât,
au apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de
Urgenţă S.C. Delgaz Grid S.A., la telefon: 0800-800.928 şi 0265200.928, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica
producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea
echipei de intervenţie. Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei
de gaz (atingere izolaţie, rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă
avertizoare etc.), respectiv reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau
orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat lucrarea şi se va solicita
prezenţa reprezentantului S.C. Delgaz Grid S.A., pentru remedierea
defecţiunii provocate şi/sau constatate. Deteriorarea izolaţiei atrage
după sine corodarea materialului tubular şi apariţia defectelor de
coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în
cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză
deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către S.C.
Delgaz Grid S.A. izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că
executantul nu a anunţat reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A.,
beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea
evenimentului. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi
instalaţiilor aflate în exploatarea S.C. Delgaz Grid S.A., Centru
Operațiuni Rețea Gaz Timișoara, beneficiarul va suporta
contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze
naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
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4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum
este aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod
obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular,
sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă
avertizoare etc.).
5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite
cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de
minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a
conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale
conductei.
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu
manual, astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime
de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea
superioară a conductei.
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia
iniţială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de
răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc.
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va
informa în scris S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz
Timișoara asupra datei la care e programată recepţia.
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 1/15/2022 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a
certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza
tipul şi natura acestuia). Prelungirea avizului se va solicita cu minim
15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.
În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.
Cu respect,
Rădescu Ileana
Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara
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SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

IN:TATEA MtLtrAnA osoo

aicunegrt

Splaiul lndependenlei nr. 323A, Sector 6, 060044, Bucuregti, Romdnia
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.31 3. 1 3.84, avize.reglementai@stsnet.ro

Nr

.

Neclasificat
Ex. nr. 1

I 355t?

DOMNUIUi HAITUAGIAN CLAUDIU-FLORIN
Stimate Domn,

Ca urmare a cererii de aviz din 23.02.2021, insolitd de documentalia aferentd,
inregistratd la institutia noastrd cu nr. 13554 din 24.01.2021, adresatd de
dumneavoastrd, in calitate de proprietar imobil si iniliator P.U.Z., cu domiciliul in
municipiul Arad, strada Pompei, nr. 1, ap.6, judelul Arad, identificat cu C.l. seria AR
nr. 580072, emisd de SPCJEP Arad la data de 08.08.2012;
In baza Memoriului de prezentare P.U.Z. - proiect nr. O7/iunie 2020 elaborat de

S.C. Arczzone Studio S.R.L., cu sediul in municipiul Arad, strada Simion Bdrnuliu,
nr. 6, jude[ul Arad, identificatd prin C.U.l. 41746017 si nr. de ordine in Registrul
Come(ul u i J2l 17 05 1201 9;
Avdnd in vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 1776 din 10.08.2018,
cu valabilitatea prelungiti pAnd la data de 09.08.2021 Ei ale Avizului de oportunitate
nr.20 din 04.08.2020, emise de Primdria Municipiului Arad, jude[ulArad;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi

urbanismul,

cu modificdrile gi completarile ulterioare, Serviciul de

Telecomunicatii

Speciale emite urmdtorul:
AVIZ FAVORABIL

privind aprobarea documentaliei de urbanism - P.U.Z. Construire clddire
birouri P+lE, hald depozitare, parcdri gi spaldtorie auto - amplasament situat in
extravilanul municipiului Arad, f.n., judelul Arad, inscris in C.F. nr. 349953 Si identificat
prin nr. top. 349953.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitate
a Certificatului de urbanism nr. 1776 din 10.08.2018 emis de Primdria Municipiului Arad,
judelul Arad 9i poate fi folosit doar in scopul pentru care a fost solicitat.

Neclasificat
1/2

Neclasificat

Nerespectarea documentaliei de urbanism prezentati atrage nulitatea
avizului gi suportarea de citre cei vinovafi a tuturor consecinlelor ce decurg din
aceasta.

Eventualele modificiri

ale documentatiei de urbanism prezentatS, impun

solicitarea unui nou aviz de la Serviciul de Telecomunicalii Speciale.
Pentru alte informalii puteti accesa www.sts.ro sau ne pute[i contacta la telefon
nr. 021120.22.590 sau nr. 021120.22.591, fax nr. 021191.31.384 9i email:
avize. reg leme nta ri @stsnet. ro.

:oNeclasificat
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TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
Direcţia Executivă Tehnologie şi Informaţie Romania
Divizia Reţea Acces Romania
Departamentul Proiectare & Implementare Reţea Pasivă
Compartimentul Inventar de Reţea

Data: 13.1.2021

Aviz nr: 7

Către: Halmagian Claudiu Florin
-

AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentaţiei prezentate, înregistrată sub nr. 7 /data 13.1.2021 la S.C. TELEKOM
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., privind lucrarea „ PUZ Construire clădire birouri P+ 1E, hala
depozitare, parcări şi spălătorie auto extravilan minicipiul Arad cf 349953 Arad ”, vă comunicăm
urmatoarele:
Pe suprafaţa de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menţionat, S.C. TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A. nu are amplasate reţele şi echipamente de comunicaţii electronice care să fie
afectate de lucrările de construire.
Având în vedere această situaţie, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu
execuţia lucrărilor proiectate conform documentaţiei prezentate.
Pentru reţelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat beneficiarul va obţine avizul S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în baza unei
documentaţii tehnice de specialitate.
Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei
lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt
identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute
la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
acestora, după caz.
Taxa emitere aviz: achitat.

Cu stimă,
Responsabil Avize Tehnice
Cucuiet Vasile Alexandru
CUCUIET VASILEALEXANDRU
semnat digital
2021.01.13 15:43:56
+02'00'

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate (Turnul de Nord), Et. 7 – 18, Sector 1, 013702, București, România
Telefon: +40 21 404 1234 | Internet: www.telekom.ro
Nr. Înreg. Reg. Com.: J40/8926/1997 | CUI: 427320, CIF: RO427320 | Capital social subscris și vărsat: 318.464.490 lei
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DENUMIRE
PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Faza:

338631

Sef proiect:

arh. Cuznetov Monica

Urbanism:

arh. Cuznetov Monica

Redactare:

ing. Iaschevici Dana
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HALMAGIAN CLAUDIU-FLORIN si
HALMAGIAN LIGIA-LAVINIA-MADALINA
CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO

DENUMIRE
PLANSA:

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE
iun/2020

Plansa nr.:
02A

- ..

MUNICIPIUL ARAD
310130 Arad-Romania-Bd.Revolu~ei 75
Tel.+40-257-281850
Fax.+40-257-284744
www. primariaarad.ro
pmWrimariaarad.ro
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Arhitect $ef
Serviciul Dezvoltare Urbani ~i Protejare Monumente

N r.ad.S09611 AS/••

r?!':.!..?::..?5P..?1?
Spre ~tiinta,

S.c. ARCZZONE STUDIO S.R.L.
mun. Arad, str. Simion Bamutiu, or. 6, judo Arad
cuznetov.monica@gmail.com
Catre,
Halmagian Claudiu Florin si Halmagian Ligia Lavinia Madalina
strada Pompei, or. I, ap. 6, municipiul Arad,jude\ul Arad
Documenta\ia de urbanism: Construire c1il.dire birouri P+E, hal a depozitare, parcari ~i spailltorie
auto, extravilan mun. Arad, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 349953 - Arad, In suprafata totala de
4.137 mp, beneficiar: Halmagi~ Claudiu Florin, proiectant S.C. ARCZZONE STUDIO S.R.L., depusa
de dvs. cu nr. 80961 /08.11.2020, a fost analizata in cadrul ~edintei C.T.A.T.U. din data de 12.11.2020.
in urma analizarii documenta\iei de urbanism, comisia a fost de acord cu solu\ia propusa, in
condi\iile prezenUlrii CF-lui ~i acordului administratorului DC 1348, inclusiv a modalita\ii de conexiune
la DJ 709C Arad-lratos
Documentatia care se va depune In vederea obtinerii avizului tehnic Arhitect-~ef ~i promovarii
spre aprobare documentatie de urbanism, se va elabora conform Ghidului privind metodologia de
elaborare ~i continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000, prevederilor Ordinului
M.D.R.A.P nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200 I
privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul ~i de elaborare ~i actualizare a documentatiilor de urbanism
~i ale HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism .
Documentatie se va depune cu cerere tip, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului
European or. 67912016, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, fumizate pe aceasta cale, in
vederea consultarii in CTATU, cerere pe care 0 puteti gllsi ~i descarca de pe site-ul Primariei Municipiului
Arad: http://www.primariaarad.ro/modules/Formulare/tipizate/pdf308.pdf, in 3 exemplare (un original ~i
doua copii) pe suport de hiirtie ~i I exemplar in format electronic pe suport CD, (care va cuprinde intreaga
documentatie : piese scrise, piese desenate -in format doc, pdf, dwg, ~i CU, extrase CF, avize, acorduri,
etc, -in format pdf.)
Ata~t va transmitem RAPORTUL INFORMARIl ~l CONSULTARIl PUBLlCULUl, Etapa a 2a - Consultarea asupra propunerilor preliminare.

te Arhitect ~ef,
a~Ciurariu

07 DEC. LULU

Consilier

ing.H~\,~~

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DlRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
f 'l. • '2 ~ t. 0
NR.ad.809611ASI

Or.

RAPORTUL INFORMA.ru1 SI CONSULTAruI PUBLICULUI
Etapa a 2-a - Consultarea asupra propunerilor preliminare

in confonnitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de infonnare ~i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, s-a lntocmit prezentul raport privind:
P.U.Z.- Construire c1adire birouri P+E, hala depozitare, parcari ~i spalatorie auto
Amplasament - extravilan mun.Arad
Beneficiari- Halmagian Claudiu-Florin, Hlilmagian Ligia-lavinia-MadlUina
Proiectant - SC ARCZZONE STUDIO SRl, proiect nr.07/2020
in vederea infonnarii ~i consultllrii publicului s-au efectuat unnatoarele activilali la
elapa 2 - elapa de elaborare a propunerilor PUZ :
- unnare cererii depuse de caIre beneficiar, s-a intocmit anunlul privind posibilitalea
de consullare asupra propunerilor preliminare PUZ ~i s-a afi~t pe pagina de inlernel ~i la
sediul insliluliei In data de 20.11.2020.
Publicul a fost invitat sa transrnila comenlarii ~i observalii privind propunerile PUZ In
perioada 20.11.2020-04.12.2020.
- beneficiarul documenlaliei a amplasal panouri pe parcela care a generat planul
urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fOlografii care demonstreaza acest lucru.
- au fost notificali vecinii direcl afeclali de propunerile PUZ, proprietarii parcelelelor
lnvecinale identificate cu extras CF 338624, CF 338183, CF 338081, CF 350606, CF 341089,
Direclia Patrimoniu.
Documentalia disponibila la Serviciul Dezvollare Urbana ~i Protejare Monumente a
fosl consultala prin telefon de proprielara parcelei identificala cu exlras CFjJ8624 Arad . Nu
au fost lnregislrate sesizari.
Avand in vedere ca s-au parcurs procedurile corespunzaloare etapei de elaborare a
propunerilor PUZ, se va pulea incepe circuitullegal de avizare.
Prezentul raport a fost inlocmit in confonnilale cu Regulamenlul local privind
implicarea publicului in elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism ~i amenajarea
leriloriului aprobat prin HClM Arad nr. 95/28.04.20 II.
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S.C. REAL PROIECT S.R.L.
ARAD, str. ROZELOR, NR. 43
Tel. 0745255065
CUI 18305032
Registrul Comertului : 102/82/2006

REFERAT GEOTEHNIC
STUDIU NR. : 1520/2018

DENUMIREA LUCRARII
CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE , PARCARI 51 SPALATORIE AUTO
FAZA PUZ 51 RLU
-ARAD, EXTRAVILAN , CF 349953, JUD. ARAD

BENEFICIARUL LUCRARII:
HALMAGIAN CLAUDIU

PREZENTUL STUDIU GEOTEHNIC NU POATE FI FOLOSIT DECAT PENTRU LUCRAREA DIN TITLU
STUDIULUI GEOTEHNIC SI PENTRU ADRESA MAI SUS MENTIONATA

DariusAurelia
n Sicoe

Semnat digital de Darius-Aurelian
Sicoe
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE
CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul
cadastru, title=Consilier cadastru,
cn=Darius-Aurelian Sicoe,
2.5.4.20=0755145233,
serialNumber=SDA66,
givenName=Darius-Aurelian,
sn=Sicoe, 2.5.4.97=9700563
Data: 2020.10.28 10:59:41 +02'00'

103237/2020

2030/2020

RUS CRISTINEL

c=RO, l=Arad, o=P.F.A RUS CRISTINEL
EXPERT TEHNIC JUDICIAR, sn=RUS,
givenName=CRISTINEL,
serialNumber=200506245RC241,
name=RUS CRISTINEL, cn=RUS CRISTINEL

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2030 / 2020
Întocmit astăzi, 28/10/2020, privind cererea 103237 din 09/10/2020
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr 1590 din 03/09/2020
1. Beneficiar: HĂLMĂGIAN CLAUDIU-FLORIN
2. Executant: Rus Cristinel
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC SI DIGITAL
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:
Număr act

Data act

1

14.09.2020 inscris sub semnatura privata

Tip act

Emitent
P.F.A. RUS CRISTINEL

2

14.09.2020 inscris sub semnatura privata

P.F.A. RUS CRISTINEL

3

14.09.2020 inscris sub semnatura privata

P.F.A. RUS CRISTINEL

1776

10.08.2018 act administrativ

PRIMARIA MUNICIPIULUI

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 2030 au fost recepționate 1 propuneri:

* PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI P.U.Z.
Plan topografic, necesar intocmirii documentatiei P.U.Z., pentru imobilul cu nr. cadastral 349953, situat în
extravilanul Municipiului Arad, judeţul Arad, înscris în CF-ul cu nr. 349953 - Arad, în suprafață totală
masurată de 4137 mp.
Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi
pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde
pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu documentaţia cadastrală.
Suportul topografic aferent planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial, devine oficial şi
este introdus în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local.
În situaţia în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal nu este transmisă
oficiului teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita imobilului ce face
obiectul P.U.Z. existentă în baza de date.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
Nu există erori topologice.
Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
DARIUS - AURELIAN SICOE

DariusAurelia
n Sicoe

Semnat digital de DariusAurelian Sicoe
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE
CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul
cadastru, title=Consilier
cadastru, cn=Darius-Aurelian
Sicoe, 2.5.4.20=0755145233,
serialNumber=SDA66,
givenName=Darius-Aurelian,
sn=Sicoe, 2.5.4.97=9700563
Data: 2020.10.28 10:57:57
+02'00'

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

7750
21
01
2022

Cod verificare

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 349953 Arad

Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Arad
Nr. Nr. cadastral Nr.
topografic
Crt
A1

Suprafaţa* (mp)

349953

Observaţii / Referinţe
Teren imprejmuit;
LOT1 - teren partial imprejmuit cu gard plasa

4.137

B. Partea II. Proprietari şi acte
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

Referinţe

55994 / 23/05/2018
Act Notarial nr. 2010, din 21/05/2018 emis de Botos Gavrilescu Ioan;
Se infiinteaza cf. 349953 a imobilului cu nr. cad. 349953/Arad ca
urmare a alipirii urmatoarelor 2 imobile:
B1 ~- nr.cad.338082\cf.338082;
~- nr.cad.338180\cf.338180;
Act Normativ nr. 17, din 07/03/2014 emis de Parlamentul Romaniei;
Imobil aflat sub incidenta art.3 alin.(1) din Legea 17/2014, dobandit
B3
prin Lege

A1

A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 338082/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 73730 din 18/08/2015;

113400 / 15/10/2018
Act Notarial nr. 4518, din 12/10/2018 emis de Botos Gavrilescu Ioan;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumparare, dobandit
B15
Conventie, cota actuala 1/1
1) HĂLMĂGIAN CLAUDIU-FLORIN, si sotia
2) HALMAGIAN LIGIA-LAVINIA-MĂDĂLINA, ca bun comun

prin

A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 349953 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

349953

4.137

Observaţii / Referinţe
LOT1 - teren partial imprejmuit cu gard plasa

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

1

arabil

NU

4.137

-

-

-

Observaţii / Referinţe

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.
Punct
început

X/Y

Punct
sfârşit

X/Y

Lungime
segment
(**

(m)

1

213.824,393
531.163,038

2

213.830,869
531.181,781

19.83

2

213.830,869
531.181,781

3

213.833,165
531.188,41

7.015

3

213.833,165
531.188,41

4

213.761,553
531.215,484

76.559

4

213.761,553
531.215,484

5

213.679,137
531.246,945

88.217

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 349953 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Punct
început

X/Y

Punct
sfârşit

X/Y

Lungime
segment
(**

(m)

5

213.679,137
531.246,945

6

213.687,782
531.223,363

25.117

6

213.687,782
531.223,363

7

213.688,851
531.214,288

9.138

7

213.688,851
531.214,288

8

213.730,856
531.198,407

44.907

8

213.730,856
531.198,407

1

213.824,393
531.163,038

100.001

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data și ora generării,
21/01/2022, 12:23

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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SC ARCZZONE STUDIO SRL
Arad, str. Simion Barnutiu nr. 6
J2/1705/2019

CUI 41746017

Mobil: 0721.795.809

Pr. nr. 07/2020
Faza: Plan urbanistic zonal P.U.Z.
Den. pr. CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO
Beneficiar: HALMAGIAN CLAUDIU‐FLORIN si HALMAGIAN
LIGIA‐LAVINIA‐MADALINA

MEMORIU DE PREZENTARE
1.
1.1.

INTRODUCERE:
Date de recunoastere a documentatiei:
Denumirea proiectului:

Beneficiar:
Proiectant general:
Data elaborarii:
1.2.

„CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO”,
extravilan municipiul Arad, CF 349953‐Arad
HALMAGIAN CLAUDIU‐FLORIN si
HALMAGIAN LIGIA‐LAVINIA‐MADALINA
SC ARCZZONE STUDIO SRL
iunie/2020

Obiectul PUZ ‐ ului:

Prezenta documentaţie se întocmeşte la solicitarea beneficiarilor HALMAGIAN
CLAUDIU‐FLORIN si a sotiei HALMAGIAN LIGIA‐LAVINIA‐MADALINA, proprietari ai terenului
inscris in CF 349953‐Arad.
Obiectul investitiei il constituie intentia de construire a unei hale de depozitare cu o
zona de birouri P+1E inclusa, a unei parcari si a unei spalatorii auto pentru camioane.
Investitia se va realiza pe o parcela de teren situata in extravilanul municipiului Arad,
in zona de nord in suprafaţă de 4.137mp.
Beneficiarul dispune de:
 Certificat de Urbanism nr. 1776/10.08.2018 eliberat de catre Primaria
Municipiului Arad pentru terenul situat la nord de intersectia DJ 709C cu drumul
national DN7 Deva – Nadlac str. Ovidiu.
 Aviz de oportunitate nr. 20 din 04.08.2020 privind solicitarea elaborarii Planului
Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent „Construire
cladire birouri, hala depozitare, parcari si spalatorie auto”, in Arad
 Avizele sunt conform Certificatului de Urbanism nr. 1776/10.08.2018 prelungit.
Tema ‐ program solicita amenajarea unei incinte care sa cuprinda o hala de depozitare
marfa tip grupaj, cu corp administrativ P+1E inclus, spalatorie auto pentru camioane si parcari
atat pentru camioane cat si pentru autoturisme, acces din drumul carosabil, spatii verzi.
Elementele de tema vor fi realizate astfel încât să se respecte:
 Regulamentul General de Urbanism
 Prevederile PUG municipiul Arad
 Echilibrul între indicii constructivi şi indicatorii urbanistici
 Densitatea adecvată în cadrul sistemului urbanistic şi programului arhitectural în
raport cu suprafaţa terenului
©2021 SC ARCZZONE STUDIO SRL e‐mail: cuznetov.monica@gmail.com tel. 0721.795.809
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Asigurarea accesului carosabil în incinta;
Sistematizarea eficientă a terenului pentru asigurarea functiunilor ce vor ocupa
zona.
Respectarea zonelor de protectie fata de utilitatile existente in zona
amplasamentului si realizarea spatiilor verzi de protecţie acolo unde este cazul.
Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:
a) Sistematizare verticala a terenului.
b) Constructii noi: hala depozitare, cladire administrativa ‐ birouri, oficina,
grupuri sanitare.
c) Amenajarea accesului din drumul de acces Dc 1348 macadam (Dc 1302
conform CF 333518 Arad), categoria de folosinta – drum extravilan.
d) Amenajarea platformelor carosabile din incinta cu locuri de parcare, a
trotuarelor in incinta.
e) Amenajarea spatiilor verzi din incinta.
f) Racorduri la retelele tehnico‐edilitare din zona si retele in incinta.
g) Realizarea unor lucrari edilitare (separatoare, bazin retentie apa).
h) Platforma gospodareasca si amenajari tehnico‐edilitare.
i) Imprejmuire perimetrala.

1.3.

Surse documentare:

Documentatia se întocmeşte in conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind
Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.
50.1991 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu H.G. 525/1996
republicata, privind Regulamentul General de Urbanism.
De asemenea s‐a avut in vedere REGLEMENTAREA TEHNICA – GHID PRIVIND
METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANITIC ZONAL –
indicativ GM‐010‐2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.
Prezenta lucrare are la baza documentaţii si acte anterioare acestui studiu, privind
informaţii referitoare la dezvoltarea zonei în cauză. Se menţionează:
- PUG Municipiul Arad aprobat;
- Ridicare topografică, întocmit de catre P.F. RUS CRISTINEL;
- Certificat de urbanism nr. 1776/10.08.2018, privind realizarea unui corp administrativ
P+1E, a unei hale depozitare, spalatorie auto si parcari, eliberat de catre Primaria
Municipiului Arad;
- Aviz de oportunitate nr. 20 din 04.08.2020 privind solicitarea elaborarii Planului
Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent construirii
„CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE
AUTO ”, eliberat de catre Primaria Municipiului Arad;
- Studiul geotehnic intocmit de catre SC Real Proiect SRL prin ing. Vlasa Radu Calin.
Prevederile PUG‐ului aprobat, destinatia stabilita prin PUG aprobat pentru
zona / amplasamentul analizat / teritoriul care face obiectul studiului:
Conform PUG Arad, terenul este situat in extravilanul municipiului Arad, in partea de
nord a municipiului si nu este reglementat din punct de vedere urbanistic.
Parcela CF 349953 – Arad face parte dintr‐o zona apropiata de partea de est a Zonei
Industriale Nord a municipiului Arad, zona care cuprinde o serie de investitii cu functiune
industrie / productie si depozitare.
Terenul are categoria de folosinta: arabil in extravilan.

©2021 SC ARCZZONE STUDIO SRL e‐mail: cuznetov.monica@gmail.com tel. 0721.795.809
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2.
2.1.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
Evoluţia zonei:

Zona in care este amplasata parcela nu a fost reglementata urbanistic prin PUG Arad
aprobat. Zona este situata in extravilanul municipiului si este teren arabil.
In ultimii ani aici au aparut pe baza documentatilor de urbanism si in urma autorizarii
constructiilor o serie de hale de productie si depozitare.
In momentul de fata zona este obiectul mai multor studii de urbanism care vor definii
evolutia viitoare si vor permite construirea obiectivelor de investitii propuse de catre
investitori.
2.2.

Încadrarea în zona

Amplasamentul studiat este situat în partea de nord a municipiului Arad si in partea de
est a Cartierului Gai, la cca. 518m față de intersectia drumului de acces cu DJ 709 C Arad‐Iratos
si la cca. 710m de intersectia cu DN 7 – str. Ovidiu, centura Aradului.
Zona este accesibila printr‐un drum public macadam si partial asfaltat ‐ Dc 1348 (Dc
1302 conform CF 333518) care face legatura cu DJ 709 C si este asfaltat pana la o distanta de
250m de amplasament restul drumului este din macadam.
Vecinătățile amplasamentului sunt:
 Nord C.F. 338081 Arad, curte constructii ‐ teren proprietate privata – functiunea
industrie ‐ depozitare;
 Sud C.F. 338183 Arad, pasune ;
 Vest CF 338049 Arad – faneata si CF 338071 Arad Canal ANIF;
 Est
CF 333518 – Dc 1348 (Dc 1302 conform CF 333518) drum macadam – in
proprietatea UAT Arad.
2.3. Elemente ale cadrului natural.
Amplasamentul este situat in apropierea Zonei industriale Nord a municipiului Arad,
zona care este la inceputul dezvoltarii sale. In imediata vecinatate a amplasamentului mai exista
o serie de investitii – hale industriale de depozitare sau productie.
Municipiul Arad beneficiaza de un cadru natural caracterizat de relief de campie si
lunca. Centrul orasului este situat in mare parte in lunca raului Mures, intre Campia Aradului la
nord si Campia Vingai la sud.
Orasul este la altitudinea medie de 110 fata de nivelul Marii Negre.
Aradul este situat intr‐o zona de clima temperat continentala cu un caracter moderat
datorat influentelor oceanice.
Indicatori cuantificabili care definesc caracteristicile climatice au următoarele valori şi
variaţii:
- radiaţia solară globală este de peste 112,5kcal/cm²/an.
- frecvenţa vânturilor dominante – mediile anuale dinspre SE ‐ 13,7% şi S ‐ 13%, apoi
cele dinspre N ‐ 12,4%, NV ‐ 10,7%, şi SV ‐ 10%. frecvenţa medie anuală a calmului ‐
21,3%. vitezele medii anuale pe cele opt direcţii variază între 2,6 ‐ 4,3m/s.
- s‐au înregistrat deplasări relativ rare de aer arctic din nord, respectiv, foarte rar, de
aer tropical‐continental dinspre sud şi sud‐est.
- variaţii uşoare ale temperaturilor medii anuale.
- precipitatiile atmosferice au variat in intervalul 2009 – 2013 intre 411,0 mm (2011) si
799,1 mm (2010)
- fenomenul de îngheţ se înregistrează în proporţie de 90% din ierni, cu durata medie
de 40 de zile. fenomenul de “pod de gheaţă” apare mai rar la cca 2 ani şi durează 30
de zile.
©2021 SC ARCZZONE STUDIO SRL e‐mail: cuznetov.monica@gmail.com tel. 0721.795.809
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Pe teritoriul Municipiului Arad riscurile naturale semnificative sunt cele referitoare la
inundabilitate din cauza situarii pe cursul Raului Mures.
Judeţul Arad se află în zona D, E şi F a cutremurelor bănăţene de tip intraplacă, cu
epicentrul în zona Banloc, Judeţul Timiş (conform Planului de analiză şi acoperire a riscurilor –
Judeţul Arad, 2011). Municipiul Arad se încadrează în zona E, cu intensitate VII grade MSK.
Zona vulnerabilă la inundaţiile produse prin revărsarea râului Mureş o reprezintă toată
suprafaţa cuprinsă între digurile de apărare existente şi malurile râului. Cele mai mari inundaţii s‐
au produs pe această suprafaţă în anii 1970, 1975, şi 1981.
Zonele vulnerabile la inundaţiile produse de apele interne se află în cartierele Gai,
Bujac, Şega, Grădiştea, Aradul Nou şi Sânicolaul Mic.
Zonele de risc seismic, conform prevederilor din Normativul P.100‐92, situează Aradul
în zona D cu indicatorii seismici: Ks=1,0 şi Tc=0,16. Perioada de revenire 50 de ani.
Conditii geotehnice
Amplasamentul cercetat se găseşte în localitatea ARAD – judeţul ARAD, situată în
Cîmpia Aradului. Regiunea este de fapt o luncă largă în care lăsarea subsidentă locală a
determinat acoperirea loessurilor şi chiar a nisipurilor eoliene cu aluviuni noi.
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat se găseşte într‐o zonă de
câmpie joasă, având suprafaţa relativ plană, cu altitudini cuprinse 80 m ... 90 m.
Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico‐mecanice care să‐i pericliteze
stabilitatea prin fenomene de alunecare.
Clima şi regimul pluviometric
Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat, cu
influenţe mediteraneene şi oceanice, specific zonelor de câmpie din Câmpia Aradului.
Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:
* Temperatura aerului:
- media lunară minimă:
‐ 1 C – ianuarie;
- media lunară maximă:
+ 20 C…21 C – iulie‐august;
- temperatura minimă absolută: ‐35,3 C;
- temperatura maximă absolută:
+40,0 C;
- temperatura medie anuală:
+10,9 C;
* Precipitaţii:
- media anuală:
‐ 631 mm.
Regimul eolian
Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic cu precipitaţii
bogate şi viteze medii ale acestora de 3m/s....4m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic
(15%).
Conform zonării seismice după Normativul P–100–1/2013 amplasamentul se încadrează în
zona cu o perioadă de colţ Tc=0,7 sec. şi un coeficient seismic ag=0,20g.
Adâncimea de îngheţ este de 0,70 – 0,80 m (conform STAS 6054–77).
Apa subterana: a fost interceptată pe adâncimea forajului F1 la cota ‐3,30m.
Nivelul hidrostatic maxim al apelor subterane nu poate fi determinat decat in baza unor
studii hidrogeologice extinse. Sunt posibile acumulări de apă meteorică în zona superioară a
terenul de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor pana la cota ‐1,30 m
fata de cota terenului.
RISCUL GEOTEHNIC – MODERAT si CATEGORIA GEOTEHNICA 2.
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2.4. Circulaţia
Parcela este aliniata la carosabilul din macadam al drumului public Dc 1348 (Dc 1302
conform CF 333518).
Drumul are o latime de cca. 6,50 m a partii carosabile si un prospect de cca 13,75m. In
acest moment nu sunt amenajate trotuare aliniate la zona carosabila.
Drumul existent se intersecteaza la aproximativ 518m cu DJ 709C Arad ‐ Iratos si apoi
continua pana la intersectia cu DN 7 – str. Ovidiu, centura Aradului.
Drumul este asfaltat pana la o distanta de 250m de amplasament restul este din
macadam.
2.5.

Ocuparea terenurilor:

Terenul pe care se propune investitia este in proprietatea sotilor Halmagian Claudiu
Florin si Halmagian Ligia Lavinia Madalina. Terenul are o suprafata totala de 4.137mp conform
CF nr. 349953 Arad este liber de constructii si este arabil in extravilan.
 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata:
In vecinatatea amplasamentului, terenurile au preponderent folosinta – zone industriale
depozitare, canal de desecare si cai de comunicatii (drum de acces, drum judetean).
 Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
In perimetrul zonei studiate exista fond construit pe parcelele invecinate in suprafata de
2844mp. Procentul de ocupare in zona studiata de 40.840mp este POT = 6,96%.
POT si CUT in incinta sunt 0,0% respectiv 0.
 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine
- Cutremure de pamant:
Conform PATJ Arad zona studiata face parte din zona de intensitate seismica MSK 7
(conform STAS 11.100/1993) cu perioada de revenire de 50 ani, si din zona seismica
„D” cu indicatorii seismici: Ks=1,0 şi Tc=0,16 (conform normativului P100‐1/2013).
-

Inundatii:
Zona vulnerabilă la inundaţiile produse prin revărsarea râului Mureş o reprezintă
toată suprafaţa cuprinsă între digurile de apărare existente şi malurile râului. Cele
mai mari inundaţii s‐au produs pe această suprafaţă în anii 1970, 1975, şi 1981.
Zonele vulnerabile la inundaţiile produse de apele interne se află în cartierele Gai,
Bujac, Şega, Grădiştea, Aradul Nou şi Sânicolaul Mic.
In municipiul Arad, cursul Muresului este indiguit.

-

Alunecari de terenuri:
Alunecarile de teren nu reprezinta un risc semnificativ pe teritoriul municipiului Arad.

 Principalele disfunctionalitati:
-

-

Disfunctionalitatile zonei se regasesc in:
Lipsa unui fond construit consistent si a elementelor de urbanizare;
Lipsa unor sisteme centralizate complete de alimentare cu utilitati. Lipsesc reteaua de
canalizare pluviala, alimentarea cu energie electrica de 0,4kW la care sa se poata realiza
racordarea directa.
Drumul public de acces nu este asfaltat, este pietruit.

Solutiile care se vor adopta pentru depasirea acestor disfunctionalitati vor fi provizorii
si anume:
- Pentru canalizarea apelor pluviale se vor amplasa in incinta echipamentele edilitare
necesare (separatoare de produse petroliere si nisip) iar apele conventional curate
vor fi deversate in canalul ANIF printr‐o gura de varsare.
©2021 SC ARCZZONE STUDIO SRL e‐mail: cuznetov.monica@gmail.com tel. 0721.795.809
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-

Pentru alimentarea cu energie electrica se va amplasa un post de transformare in
incinta PUZ.

 Zone de protectie impuse pe terenul studiat:
Zonele de protectie fata de anumite obiective sau retele de utilitati sunt:
- 2,5m față de ampriza canalului ANIF, Cn 1347
- Zona de protecție – culoar de trecere functionare LEA 20kV de minim 24m (12m
distanta masurata din axul LEA 20kV de o parte si de cealalta);
Zona studiata nu este afectata de regulamente de urbanism aferente zonelor cu valoare
arhitecturala, istorica si ambientala.
2.6.

Echiparea edilitară
2.6.1. Alimentarea cu apă

Pe drumul comunal Dc 1348 (Dc 1302 conform CF 333518) conform avizului nr. 17330
din 19.09.2019 al CAA Arad, exista retea de alimentare cu apa.
2.6.2. Canalizare menajeră
Pe drumul comunal Dc 1348 (Dc 1302 conform CF333518) conform avizului nr. 17330
din 19.09.2019 al CAA Arad, exista retea de canalizare menajera.
2.6.3. Canalizare pluvială
In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista retea de canalizare pluviala. Cea
mai apropiata retea este la 550m la intersectia cu DJ 709C.
2.6.4. Alimentarea cu gaze naturale
În zona studiata conform avizului Delgaz Grid nr. 212811950 din 15.01.2021 exista
retea de gaze naturale de presiune redusa pe partea stanga a drumului.
2.6.5. Alimentarea cu energie electrică
Singura retea existenta LEA 20kV traverseaza Dc 1348 (Dc 1302 conform CF333518) in
dreptul amplasamentului PUZ si apoi merge relativ paralel cu latura nordica a acestuia. Din
aceasta LEA se va putea face alimentarea cu energie electrica printr‐un post de transformare
amplasat pe limita de proprietate dinspre nord la intalnirea cu LEA 20kV.
2.7.

Probleme de mediu:

Terenul în studiu este inscris in CF ca avand categoria de folosinţă ‐ arabil. In zona nu
exista valori ale patrimoniului care sa necesite protectie. Zona nu este expusa riscurilor naturale,
nu este inundabila iar terenul are stabilitatea asigurata.
Problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra
mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.
Analiza problemelor existente de mediu in zona studiata se refera cu precadere la:
- Relatia cadru natural‐ cadru construit;
- Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de circulatie si din
categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona;
- Evidentierea riscurilor naturale si antropice;
- Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie;
 RELATIA CADRU NATURAL – CADRU CONSTRUIT
Terenul pe care se propune investitia este amplasat intr‐o zona nereglementata prin
PUZ.
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Relieful de campie al Aradului permite o desfasurare a zonei construite fara restrictii de
relief datorate declivitatilor mari, dar in acelasi timp duce la o desfasurare plata fara puncte de
interes care sa determine silueta orasului, respectiv a zonei studiate.
Elementul restrictiv in desfasurarea zonei construite este traseul sinuos al canalului
ANIF Cn 1347, care determina forma capatului parcelei pe care o delimiteaza.
Se impun urmatoarele zone de protecție:
‐ Zonă de protecție față de ampriza canalului Cn1347 – 2,5m;
‐ Zona de protecție – culoar de trecere functionare LEA 20kV de minim 24m (12m
distanta masurata din axul LEA 20kV de o parte si de cealalta);
 MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE CIRCULATIE SI
DIN CATEGORIILE ECHIPARII EDILITARE, CE PREZINTA RISCURI PENTRU ZONA
 sistemul cailor de circulatie din zona este compus din:
– Drum de acces partial din macadam (290m), partial asfaltat ‐ Dc 1348 (Dc
1302 conform CF333518) care face legatura cu DJ 709C la 525m de limita
amplasamentului;
– Intersectia Dc 1348 (Dc 1302 conform CF333518) cu DJ 709C este la 195m
‐ carosabil asfaltat pana la DN 7 – str. Ovidiu.
 categoriile echiparii edilitare:
– in zona exista retelele edilitare necesare alimentari oricarui obiectiv nou
(apa rece menajera, canalizare menajera, alimentare cu energie electrica si
gaze naturale).
– aceste retele existente sunt retele orasenesti de distributie (nu sunt
magistrale) si nu prezinta riscuri pentru zona astfel incat sa fie necesare
masuri de protectie.
 EVIDENTIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE
 Riscuri naturale:
- seismicitate: Terenul studiat face parte din zona seismica „D” cu
indicatorii seismici: Ks=1,0 şi Tc=0,16 (conform normativului P100‐
1/2013)
- geotehnic: risc geotehnic redus
- inundaţii: cursul Muresului este indiguit in municipiul Arad astfel incat
riscul de inundatii din aceasta cauza este redus.
- alunecări de teren: Nu este cazul;
 Riscuri antropice (tehnologice si industriale): se pot face referiri la:
- Accidente chimice rezultate din procesul tehnologic, in cazul de fata – nu
este cazul.
- Incendii de mari proportii – pentru evitarea acestora vor respecta toate
cerintele de securitate la incendiu care vor fi stabilite in functie de
conformarea constructiilor si de activitatea care se va desfasura in cladiri;
- Accidente majore pe caile de comunicatii – pentru evitarea acestora se
va respecta semnalizarea circulatiei rutiere.


EVIDENTIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITA PROTECTIE

Pe teren sau in apropiere nu exista valori de patrimoniu, cladiri, zone protejate sau
situri arheologice.
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2.8.

Optiuni ale populatiei:

In cadrul etapei de elaborare a primei versiuni a planului au fost publicate doua
anunturi in mass‐media privind elaborarea primei versiuni a planului si declansarea etapei de
incadrare conform H.G. nr. 1076‐2004, in vederea deciziei de supunere sau nu a planului la
procedura de evaluare de mediu.
In conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru abrobarea
metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, sa efectuat informarea in cadrul etapei a 2‐
a – etapa de elaboarare a propunerilor PUZ:
- A fost publicat anuntul etapa I, privind posibilitatea de consultare asupra
propunerilor preliminare PUZ si s‐a afisat pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Arad si la sediul acesteia in data de 16.07.2020;
- Publicul a fost invitat sa transmita comentarii si observatii privind propunerile PUZ in
perioada 16.07.2020 – 26.07.2020;
- A fost publicat si anuntul pentru etapa II, privind posibilitatea de consultare asupra
propunerilor preliminare PUZ. Publicul a fost invitat sa transmita comentarii si
observatii privind propunerile PUZ in perioada 20.11.2020 – 04‐12.2020;
- Au fost notificati vecinii direct afectati de propunerile PUZ;
- Titularul PUZ, Halmagian Claudiu Florin a amplasat panoul in etapa I si panoul pentru
etapa a II a de consultare a publicului.
Se va incerca echilibrarea intereselor beneficiarului cu conditiile in care legislatia
permite realizarea acestui obiectiv, tinand cont de toate aspectele generate de conditiile date de
amplasament.
3.
3.1.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ – PREZENTAREA INVESTITIEI:
Concluzii ale studiilor de fundamentare:

Ridicarea topografica: P.F. RUS CRISTINEL, a intocmit ridicarea topografică. Aceasta a
ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea
faţă de parcelele vecine, poziţionarea faţă de drumurile de acces. De asemenea, sunt indicate
echipările edilitare existente pe parcelă si in zona studiata. Suportul grafic pentru partea
desenată a prezentei documentaţii are la bază ridicarea topografică realizată.
Studiul geotehnic: a fost intocmit de catre SC Real Proiect SRL, prin ing. Radu Vlasa.
Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat, s‐a executat un
foraj geotehnic F1 cu diametrul de 4”, până la adâncimea de ‐6,00 m de la suprafaţa terenului.
Pe parcursul executării forajului s‐au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea
coloanelor stratigrafice ale acestuia.
S‐a executat de asemenea şi o penetrare dinamica usoara PDU 1 , cu masa berbecului
de 10,0 kg şi înălţimea de cădere de 50 cm, conul având o suprafaţă de 10 cm2, condusă până la
o adâncime de ‐3,00 m.
Stratificaţia terenului de fundare din amplasament este următoarea:
FORAJUL F 1
0,00‐0,70
0,70‐2,30
2,30‐2,90
2,90‐4,60
4,60‐6,00
6,00 m‐

m‐
m‐
m‐
m‐
m‐

umplutura
argila nisipoasa maronie – putin activa PUCM
nisip argilos galbui maroniu
nisip fin si mijlociu ,galbui‐maroniu, de indesare medie
nisip mijlociu si mare, gri, indesat
stratul continua
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Diagrama de penetrare dinamică este reprezentata grafic în ANEXA 2.
Cota de fundare recomandată este de Df=‐1,00 m de la suprafaţa actuală a terenului natural.
Cota de fundare este situată în stratul de argila nisipoasa cuprinsa intre ‐0,70 m … ‐2,30 m .
Caracteristicile de contractilitate ale straturilor argiloase din suprafaţa terenului de fundare,
permit clasificarea acestor pământuri în categoria pământurilor argiloase PUTIN ACTIVE, conform
buletinelor de analiză prezentate în anexa .
Fundarea directă a clădirii se va realiza cu respectarea prescripţiilor tehnice NP
126/2012 intitulat „COD DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE PENTRU CONSTRUCŢII FUNDATE PE
PĂMÂNTURI CU UMFLĂRI ŞI CONTRACŢII MARI”.
APA SUBTERANĂ
Apa subterană a fost interceptată pe adâncimea forajului F 1 la cota ‐3,30 m .
Nivelul hidrostatic maxim al apelor subterane nu poate fi determinat decat in baza unor
studii hidrogeologice extinse. Sunt posibile acumulări de apă meteorică în zona superioară a
terenul de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor pana la cota ‐1,30
m fata de cota terenului .
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
În urma analizării rezultatelor obţinute, prin executarea investigaţiilor de teren, a
prelevărilor de probe şi a încercărilor de laborator, rezultă următoarele concluzii şi recomandări,
cu privire la stratificaţia terenului precum şi la caracteristicile geotehnice ale amplasamentului
investigat:
- Totalul de 11 puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2014 intitulat
„NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII
GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, pentru stabilirea riscului geotehnic al
lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc
„MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA
GEOTEHNICĂ 2”.
- Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s‐a executat un
foraj geotehnic F1 cu diametrul de 4”, până la adâncimea de ‐6,00 m de la suprafaţa
terenului. Pe parcursul executării forajului s‐au prelevat probe de pământ care au
permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestuia. S‐a executat de asemenea şi o
penetrare dinamica usoara PDU 1 , cu masa berbecului de 10,0 kg şi înălţimea de
cădere de 50 cm, conul având o suprafaţă de 10 cm2, condusă până la o adâncime de ‐
3,00 m.
- Cota de fundare recomandată este de Df=‐1,00 m de la suprafaţa actuală a terenului
natural. Cota de fundare este situată în stratul de argila nisipoasa cuprinsa intre ‐
0,70 m … ‐2,30 m .
- Umpluturile de sub trotuare şi platforme betonate se vor executa pe o grosime de 20
cm din pământ stabilizat cu var sau dintr‐un amestec cât mai omogen de pământ
contractil şi nisip sau pietriş, în proporţie de 60 % argilă şi 40 % nisip sau pietriş
mijlociu.
- Sub placa de beton de pardoseala de la parter umpluturile se vor realiza doar din
balast compactat pe o grosime de minim 20 cm .
- Pozarea conductelor si instalatiilor , precum si a caminelor din fibra de sticla in pamant
se va face doar intr‐un pat de nisip, iar umpluturile din jurul acestor obiecte se vor
realiza din pământuri lipsite de potenţial contractil cu grosimea de circa 30...40 cm.
- In calculul terenului de fundare , pentru constructia proiectata , pentru gruparea
fundamentala de incarcari (conform NP 112/2014) , se recomanda adoptarea unei
presiuni conventionale de baza , pentru o latime a talpii de fundatie B=1 m si o
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-

-

adancime de fundare fata de nivelul solului de Df=2.00 m de pconv barat =290 Kpa.
Pentru a obtine presiunea conventionala de calcul se vor aplica corectiile de latime si
de adancime (conform NP 112/2014) .
Lucrările de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu
respectarea normativului C 169 – 88 intitulat „NORMATIV PRIVIND EXECUTAREA
LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE PENTRU REALIZAREA FUNDAŢIILOR CONSTRUCŢIILOR
CIVILE ŞI INDUSTRIALE”.
Din punctul de vedere al rezistenţei la săpare, (Indicator de norme de Deviz TS/1981)
pământurile se pot încadra astfel:
 Săpătură manuală
‐ teren tare
 Săpătură mecanică
‐ teren categoria II.

Elemente de tema: Tema de proiectare solicita amenajarea unei incinte cu destinatia
industrie – spatii de depozitare si corp administrativ, care sa cuprinda imobilul propriu‐zis, zone
verzi, zone carosabile si platforme de parcare.
Functiunea propusa prin documentatia PUZ este functiunea predominanta a zonei – si
anume industrie depozitare.
3.2.

Prevederi ale PUG privind functiunea solicitata:

Conform PUG Arad, terenul este situat in extravilanul municipiului Arad, in partea de
nord a municipiului si nu este reglementat din punct de vedere urbanistic.
Parcela CF 349953 – Arad face parte dintr‐o zona alipita la estul Zonei Industriale Nord
a municipiului Arad, zona care cuprinde o serie de investitii cu functiune – productie si
depozitare.
Terenul are categoria de folosinta: arabil in extravilan.
3.3.

Valorificarea cadrului natural:

Zona studiată beneficiază de un cadru natural de campie. Terenul este relativ plan.
La o distanta de cca. 710m se afla intersectia cu DN 7 ‐ str. Ovidiu. In zona nu sunt
forme de relief care sa poata fi valorificate.
Prin reglementările urbanistice, zona studiată nu va schimba caracterul reliefului
natural.
3.4.

Modernizarea circulatiei:

In momentul de fata accesul pe parcela se poate realiza din drumul de acces Dc 1348
(Dc 1302 conform CF333518), drum pietruit (macadam) cu doua benzi de circulatie si o latime a
partii carosabile de 6,5m.
De la o distanta de 290m de la amplasament spre DJ 709C drumul este asfaltat.
Pentru accesul pe parcela se va realiza un racord carosabil la drumul Dc 1348 (Dc 1302
conform CF333518). Racordul va avea razele necesare pentru accesul camioanelor in incinta.
In viitor se recomanda modernizarea drumului existent prin asfaltarea acestuia pe
portiunea pe care in momentul de fata este pietruit (macadam).
In cazul in care Primaria Municipiului Arad va dori in viitor sa modernizeze drumul
existent Dc 1348 prin largirea acestuia, se va retrage zona de implementare a constructiilor de la
limita de proprietate cu 5,00m astfel incat aceasta fasie de 5,00m latime amplasata la drum sa
poata fi utilizata in acest scop.
3.5.

Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici:

Prezenta documentatie are ca obiect realizarea investitiei „CONSTRUIRE CLADIRE
BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO”, extravilan municipiul Arad, CF
349953‐Arad in zona de nord a municipiul Arad.
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BILANŢ TERITORIAL
FUNCTIUNE TEREN

IN ZONA STUDIATA
EXISTENT
mp
%

DETALIAT IN INCINTA

PROPUS
mp
%

EXISTENT
mp
%

PROPUS
mp
%

Zona industrie depozitare
Teren agricol
Carosabil,
platforme,
trotuare
Canal ANIF Cn 1585
Spatii verzi

19.760
15.234

48,34
37,27

20.781
11.097

50,83
27,15

0,00
4.137

0,00
100,00

1.034
0,00

25,00
0,00

1.252

3,06

3.630

8,88

0,00

0,00

2.275

55,00

3.100
1.534

7,58
3,75

3.100
2.272

7,58
5,56

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
828

0,00
20,00

TOTAL:

40.880

100,00

100,00 4.137

100,00

40.880 100,00

4.137

Se stabilesc urmatorii indicatori urbanistici pentru obiectivele propuse:
Indici urbanistici‐ regimul de construire in
incinta reglementata (indicatori maximali)
Procentul maxim de ocupare a terenului (POT)
Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

EXISTENT

PROPUS

0,00%

25,00%

0,00

0,42

Modul de utilizare a terenului:
P.O.T minim: 2,40%

P.O.T. maxim propus:

25,00%

C.U.T. minim: 0,02

C.U.T. maxim propus:

0,42

CTS = 105,70NMN

± 0,00 = 106,00NMN

Hmax = 10,0m = 116,00NMN

Obiectivele principale propuse pentru această investitie sunt:
- Asigurarea accesului la teren, în contextul zonei şi a legăturii acesteia cu celelalte
zone din vecinătate.
- Stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari
specifice zonei de industrie / depozitare nepoluanta.
- Reglementarea procentului de ocupare si a coeficientului de utilizare a terenului.
- Rezolvarea circulaţiei şi a accesului carosabil si pietonal la teren, stabilirea de
reglementari privind parcarile si spatiile verzi.
- Propunerea infrastructurii tehnico ‐ edilitare în vederea asigurarii utilitatilor
necesare investitiei.
Se propune amenajarea unui teren cu destinatia de industrie – depozitare nepoluanta,
avand suprafata masurata de 4173mp.
Incinta amenajata va fi alcatuita din:
- O zona construibila in zona din spate a parcelei unde se vor amplasa hala
depozitare, birourile si spalatoria auto;
- O zona construibila in partea din fata a parcelei catre drum, retrasa cu 5,00m
fata d elimita de proprietate, unde se va amplasa cabina poarta/birou.
- Zona construibila principala, cea din partea posterioara va fi retrasa cu 2,00m
de la limitele de proprietate laterale, iar distanta de la drumul de acces Dc 1348
(Dc 1302 conform CF333518) pana la zona construibila va fi de 113,78m;
- Acces carosabil in incinta din drumul comunal Dc 1348 (Dc 1302 conform
CF333518) printr‐un racord carosabil la acesta.
- Platforma carosabila cu locuri de parcare pentru camioane (10 locuri) si separat
pentru autoturisme;
- Zone verzi amenajate;
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-

Imprejmuire – amplasata pe limita de proprietate (incinta este partial
imprejmuita pe lateral spre nord);
In zona din spate se va amplasa echiparea edilitara – separator de hidrocarburi
si nisip, bazin retentie ape pluviale;
In zona construibila dinspre Dc se va amplasa cabina poarta.

Se propune un regim de inaltime maxim de P+1E pentru zona de birouri si P pentru hala
depozitare.
Parcela reglementata va avea urmatoarea zonificare, in limitele de proprietate ale lui
Halmagian Claudiu Florin si a sotiei Halmagian Ligia Lavinia Madalina:
ID – UNITATE FUNCTIONALA – INDUSTRIE – depozitare nepoluanta
St = 4.137mp
Ac max = 1034mp
Acdesf max = 1.738mp
S sp verzi = 828mp = 20%
I.D.1 – subunitate functionala – hala depozitare nepoluanta, corp administrativ,
spalatorie auto
destinata construirii unei hale de depozitare nepoluanta pentru marfuri
grupaj si a unor birouri pentru administratia firmei, precum si a unei spalatorii
pentru camioanele proprii.
Suprafata zonei 1 de implementare a constructiilor = 919mp
Se propune un regim maxim de inaltime P pentru hala depozitare si de P+1E
pentru corpul administrativ.
Zona 1 de implementare a constructiilor va fi retrasa cu:
- 2,00m fata de limita spre sud CF 338183
- 2,00m fata de limita spre nord, CF 338081
- 113,78m fata de limita spre est, drum de acces Dc 1348 (Dc 1302
conform CF333518).
- 0,00m fata de limita spre vest, CF 338049 ‐ faneata.
Se vor respecta orice restrictii referitor la retragerea cladirilor propuse fata de
retele edilitare sau drumuri, impuse de catre avizatori.
Pe aceasta zona de implementare se vor amplasa si separatorul de produse
petroliere, bazinul de retentie, respectand distantele normate fata de cladirile civile.
I.D.2 – subunitate functionala – birou cabina poarta si platforma gospodareasca.
destinata construirii unei cabina poarta destinata controlului accesului in
incinta si amplasarii platformei gospodaresti.
Suprafata zonei 2 de implementare a constructiilor = 115 mp
Se propune un regim maxim de inaltime P pentru constructiile din aceasta zona –
birou receptie, cabina poarta.
Zona 2 de implementare a constructiilor va fi retrasa cu:
0,00m fata de limita spre sud CF 338183
- 17,24m fata de limita spre nord, CF 338081
5,00m fata de limita spre est, drum de acces Dc 1348 (Dc 1302 conform
CF333518)
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-

107,91m fata de limita spre vest, CF 338049 ‐ faneata.

Se vor respecta orice restrictii referitor la retragerea cladirilor propuse fata de
retele edilitare sau drumuri, impuse de catre avizatori.
Organizare, personal angajat
In hala se vor depozita marfuri grupaj care vor fi transportate de autocamioane tip
TIR care le descarca/incarca.
Zona de birouri va avea spatii pentru vestiare, grupuri sanitare, oficina, birouri,
spatii de sedinte operative, arhiva, centrala termica, spatii tehnice, etc.
In hala de depozitare cu zona de birouri si la cabina poarta vor lucra un numar de
angajati care se prezuma a fi de maxim 10 persoane din care 5 in hala, 3 in zona de
birouri, 1 in zona de spalatorie camioane si 1 la cabina poarta.
C1 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA
COMUNICATIE, ACCES RUTIER SI PIETONAL

AMENAJARII CAILOR DE

Destinata amenajarii carosabilului de acces in incinta, platformei carosabile,
parcarilor si aleilor.
Parcela pe care se propune investitia este aliniata la drumul comunal Dc 1348
(1302 conform CF333518).
Se vor amenaja un acces carosabil si unul pietonal din acest drum.
In interiorul parcelei se propun o platforma carosabila si parcari pentru camioane
si autoturisme.
Se vor amenaja un numar de minim 8 locuri de parcare pentru camioane si un
numar de minim 5 locuri de parcare pentru autoturisme (la un coeficient de 50% din
numarul de angajati adica 10 pers x 40% = 4 parcari si 1 parcare pentru
clienti/colaboratori). Norma conform RGU este de un loc de parcare la 150mp de hala la
o activitate desfasurata pe 200mp.
SP1 – SP4 SUBUNITATE FUNCTIONALA – DESTINATA AMENAJARII SPATIILOR VERZI
Destinata amenajarii spatiilor verzi in incinta, care se refera la spatiile verzi cu rol
estetic si de protectie – cu arbori medii si gazon.
Pentru incinta amenajata cu functiunea de industrie ‐ se va aloca un procent
minim de 20% pentru spatiile verzi de protectie si aliniament.
SP2 va fi reprezentata de dale inierbate si se vor putea amenaja 3‐4 locuri de
parcare suplimentare.
Imprejmuirea se va realiza pe limita de proprietate, va fi opaca in lateral si in spate si
transparenta sau semiopaca spre Dc 1348 (Dc 1302 conform CF333518) si nu va depasi inaltimea
de 2,40 m.
3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare:

Alimentare cu apa:
Sursa de alimentare cu apa:
In zona, pe Dc 1348 (Dc 1302 conform CF333518) exista o retea publica de apa potabila,
de la care se va realiza bransamentul de apa pentru obiectivul propus. Bransamentul de apa se
va executa din teava din polietilena de inalta densitate PE ID Dn. 63 mm, Pn 6, cu lungimea de 5
m. Caminul de apometru va fi amplasat pe domeniul public si va cuprinde contorul incadrat de
doi robineti sferici de inchidere.
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Pentru spalarea autocamioanelor se va utiliza aparat de spalare cu presiune mare, cu
consum redus de apa, racordat la teava Dn. 32 mm.
In incinta se vor executa conducte de apa realizate din tevi din polietilena de inalta
densitate PEID PE80, Pn. 6, Dn. 63‐32mm, cu lungimea aproximativ, de 230m, montate subteran,
sub adancimea de inghet, pe strat de nisip.
Pentru intretinerea platformelor si a spatiilor verzi se va utiliza apa din bazinul de
retentie a apelor pluviale.
Masuri PSI
Conform prevederilor „Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor,
Partea a II a ‐ Instalaţii de stingere”, indicativ P118/2‐ 2013, cu modificarile si completarile
ulterioare capitol 4.1, pentru stingerea incendiului pentru cladirea hala si birouri, nu sunt
necesari hidranti interiori, conform art. 4/i si 4/k, suprafata construita fiind sub 600 mp si
numarul de niveluri supraterane este sub 4, iar conform capitolului 6.1, art. (4) pct. i) si l)
nu sunt necesari nici hidranti exteriori (volum sub 3.000mc).
Canalizarea:
In zona pe Dc 1348 (Dc 1302 conform CF333518) exista canalizare menajera.
Canalizarea menajeră
Apele uzate manajere vor fi evacuate gravitational, la reteaua stradala de canalizare
menajera, printr‐un racord realizat din tuburi din PVC SN, Dn. 200 mm , cu lungimea de 10 m
In incinta se vor executa conducte de canalizare Dn 160‐200 mm, cu lungimea de
aproximativ 150 m.
Conductele exterioare de canalizare menajera se vor executa din tuburi din PVC.
montate in strat de nisip cu panta de 0.5 % spre canalizarea stradala.
Canalizarea pluvială
In lipsa retelei publice de canalizare pluviala, apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor
propuse se vor colecta printr‐un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi canalizate la un bazin de
retentie de unde prea plinul va fi deversat in canalul Anif.
Apele pluviale de pe platforma din incinta vor fi colectate prin rigole sau guri de
scurgere si vor fi conduse la un separator de produse petroliere si nisip pt. debit de 15 l/s de
unde apele coventional curate vor fi duse la bazinul de retentie, prevazut cu o conducta de
preaplin, Dn. 300 mm, prin care excesul de apa din bazin, va fi evacuat in canalul ANIF, prin gura
de varsare din beton.
Conductele de canalizare pluviala, cu lungimea de circa 280m, se vor executa din tuburi
din PVC SN 4, Dn. 160‐250 mm, montate in strat de nisip cu panta de 0.2‐0.4%, spre canalul ANIF.
Alimentarea cu gaze naturale:
Pe Dc 1348 (Dc 1302 conform CF333518) exista retea de gaze naturale astfel incat va fi
posibila incalzirea spatiilor halei si birourilor cu un cazan pe gaze naturale. Intrucat consumul de
energie termica nu va fi mare (spatii mici de birouri si zona depozitare) se va putea realiza
incalzirea si prepararea apei calde cu un cazan care foloseste combustibil solid/gaze naturale.
Alimentarea cu energie electrică:
In apropierea zonei studiate exista linie electrica de inalta tensiune.
Se va amplasa un post trafo in anvelopa de beton la limita de proprietate in imediata
vecinatate a stalpului electric existent. Se propune racordarea obiectivului studiat la postul de
transformare propus. Racordarea se va realiza printr‐un cablu de joasa tensiune executat
subteran. Se va realiza un sistem de distributie de joasa tensiune, prin cabluri electrice montate
subteran pana la firida de bransament, amplasata la limita de proprietate a fiecarei parcele.
Se propune ca întreaga distribuţie a energiei electrice în zona studiată să se facă prin linii
electrice subterane de joasă tensiune, atât pentru clădiri cât şi pentru iluminatul incintei.
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Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce priveşte soluţia de alimentare cu
energie electrică, cât şi gestionarea instalaţiilor electrice propuse, investitorul se va adresa
direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, către operatorul local de distribuţie a
energiei electrice (SC Enel Distribuție SA, UTR Arad) pentru a obţine aprobările şi avizele
necesare.
Proiectarea şi executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile
Codului Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie aprobat cu decizie ANRE nr. 101⁄06.06.2000,
de către societăţi care deţin competenţe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea
Naţională de Reglementare a Energiei Electrice Bucureşti.
Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza astfel:
Consumuri aproximative incinta:
 Hala P+1E 20 kW
 Spalatorie 10 kW
 Iluminat Incinta + Cabina Poarta 5 kW
Reţele de telecomunicaţii
Racordarea imobilelor la serviciile de telefonie şi Internet se va face prin racordarea la
reţelele mobile existente.
Deseurile menajere:
In incinta se va amenaja o platforma gospodareasca cu dimensiunile de 2,0x 3,0m cu
pereti din boltari din beton prefabricati si sifon de pardoseala. Platforma va fi alimentata cu apa.
Deseurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile personalului si
cele rezultate din ambalaje vor fi colectate selectiv in recipienti conform culorilor stabilite.
Pentru incinta se vor asigura containere EU de 1,1mc sau pubele de 120l in care
deseurile se vor depozita dupa o preselectie pe principalele tipuri de deseuri urbane: vegetale,
plastic, hartie si sticla.
Europubelele vor fi amplasate pe platforma gospodareasca, betonata, din incinta.
Dupa colectare, toate deseurile vor fi transportate si depuse la rampa ecologica a
municipiului, de catre firma de salubrizare a municipiului in urma incheierii unui contract.
3.7. Protectia mediului:
Amplasamentul functiunii studiate este intr‐o zona in care se invecineaza cu alte
activitati de acest tip si anume o zona cu functiunea – industrie depozitare.
Conform HG 1076/8 iulie 2004 si Anexelor de aplicare, problemele de mediu se trateaza
in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare
a teritoriului si planurilor de urbanism, prin documentatii specializate ce se inainteaza spre
aprobare Agentiei de protectia Mediului Arad.
PUZ ‐ „CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE
AUTO” va respecta concluziile analizei de mediu si ale etapei de incadrare.
In cazul in care pe durata executarii lucrarilor de sapatura, apar puncte cu vestigii
arheologice, beneficiarul va anunta Directia pentru Cultura si Patrimoniu National Arad si
Primaria Municipiului Arad asupra descoperirilor, in conditiile art. 4, alin. (3) din Legea nr.
462/2003. In vederea continuarii lucrarilor se va asigura supravegherea arheologica pe durata
lucrarilor, de catre persoane autorizate, pe baza de contract si conform unui aviz de descarcare
arheologica eliberat anterior continuarii lucrarilor.
3.8.

Obiective de utilitate publica.
In zona studiata se gasesc urmatoarele obiective de utilitate publica:
- Drumul Dc 1348 (1302 conform CF333518)
- Canal Cn 1347: categorie de interes judetean
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In cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu sunt propuse noi obiective de
utilitate publica.
Tipuri de proprietate asupra terenurilor.
In zona studiata exista trei categorii de tipuri de proprietate asupra terenurilor si
anume:
- Terenuri proprietate publica de interes judetean ‐ CN 1347.
- Terenuri proprietate publica de interes local – drum Dc 1348 (1302 conform CF
333518).
- Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice – parcele private
de teren cu sau fara imobile construite.
Circulatia terenurilor:
Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt
propuse schimburi de teren.
4.

CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE:

4.1.

4.2.

Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile
PUG
Conform PUG Municipiul Arad, zona nu este reglementata.
Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului
de dezvoltare:

Principalele intervenţii în zonă, care sa sustina materializarea investitiei propuse
constau în realizarea echiparii edilitare si anume: alimentare cu apă, alimentare cu
energie electrică, racord la reţea de canalizare, alimentarea cu gaze naturale si
realizarea racordului la un drumul public – drum de acces Dc 1348 (Dc 1302 conform CF
333518).
4.3.

Prioritati de interventie:

Constructia imobilului si realizarea echiparii terenului cu utilitati precum si a
accesului in incinta, sunt etapele investitionale a caror realizare urmeaza a fi dictata de
sursele de finantare ale investitorului dar in toate situatiile asigurarea cu utilitati si
realizarea racordului la drumul public sunt obligatorii.
4.4.

Aprecieri ale elaboratorului PUZ:

Ca elaborator a documentaţiei, considerăm că aceasta reflectă posibilităţile şi
cerinţele zonei, cu influenţe economice pozitive la nivel local. Restricţiile ‐ funcţionale,
de destinaţie, calitate, indici ocupare teren etc. sunt cele din capitolele de propuneri şi
detaliate în regulamentul aferent PUZ‐ului.
Investitia se va realiza din fondurile titularului PUZ, Halmagian Claudiu Florin si
Halmagian Ligia Lavinia Madalina.
In etapele urmatoare, in vederea crearii conditiilor de finalizare a prevederilor
PUZ, consideram necesare urmatoarele operatii si actiuni:
- Aprobarea PUZ in CLM Arad
- Impunerea prin certificat de urbanism si autorizatii de construire, regulamente,
caiete de sarcini, a unor solutii arhitecturale adecvate care sa confere
personalitate acestei zone.
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5.
PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE ALE REALIZARII
INVESTITIEI SOLICITATE:
Oportunitatea investitiei solicitate se justifica prin:


Conditiile de amplasament
Zona de amplasare a investitiei este o zona in continuarea Zonei Industriale Nord
si in plus in vecinatate sunt amplasate diferite obiective de tip industrial (hale
depozitare, statie betoane, etc).
Amplasamentul studiat se afla in extravilanul municipiului Arad, intr‐o zona in care
se poate realiza un acces carosabil din drumuri existente pietruite/asfaltate.
Investitia completeaza o zona cu alte constructii de tip industrial in dezvoltare.



Categorii de costuri
a) Categorii de costuri suportate de catre beneficiar:
Pentru dezvoltarea acestui amplasament, investitorul privat suporta si preia toate
costurile cu realizarea accesului pe proprietate, realizarea echiparii tehnico‐
edilitare, respectiv extinderea retelelor de utilitati si a bransamentelor, precum si
orice alte amenajari impuse pentru corecta functionare a incintei.
b) Categorii de costuri suportate de catre autoritatea publica locala:
Pentru realizarea investitiei propuse nu vor fi costuri pe care sa le suporte
administratia publica locala din bani publici.



Echipare edilitara, accesibilitate si transport
Pentru atingerea scopului acestei investitii, zona in care se propune investitia va trebui sa
fie racordata la echiparea edilitara existenta ‐ energie electrica, alimentare cu apa, gaze naturale,
canalizare menajera.
In privinta accesibilitatii se poate spune ca incinta este accesibila pentru transportatori
(camioane) prin legatura existenta cu DN 7 ‐ str. Ovidiu si DJ 709 C.

Întocmit,
arh. Monica Cuznetov
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Plan urbanistic zonal P.U.Z.
CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO
HALMAGIAN CLAUDIU‐FLORIN si
HALMAGIAN LIGIA‐LAVINIA‐MADALINA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENT PUZ – “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE, PARCARI
SI SPALATORIE AUTO”
I. DISPOZITII GENERALE
ROLUL RLU :
Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu caracter
general, prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și amplasarea și
conformarea construcțiilor și a amenajarilor, în acord cu prevederile legale.
Aceste reguli au fost cuprinse in planșa 02A Reglementări urbanistice – zonificare.
Regulamentul Local de Urbanism AFERENT Planului Zonal de Urbanism, expliciteaza si
reglementeaza modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General referitoare la
modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a
volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor.
Prescriptii cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce
face obiectul PUZ ‐ 4.137mp conform extras CF 349953Arad.
Planurile urbanistice şi regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii
pentru autorizarea executării construcţiilor.
Regulamentul local de urbanism se constituie in ACT DE AUTORITATE al administratiei
publice locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe
terenul care face obiectul PUZ.
Prezentul Regulament de urbanism se referă la modul de funcţionalizare al investitiei
„CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO”,
amplasata pe parcela identificata cadastral:
 CF 349953 Arad: arabil in extravilan in suprafata de 4.137mp.
BAZA LEGALA A ELABORARII:
Regulamentului local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu:
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea Fondului funciar 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
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 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor;
 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
recomandarilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal,
indicativ GM‐010‐2000;
 Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a
zonei studiate din localitate si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obietivelor
sale.
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism –
permisiuni si restrictii – necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea
constructiilor din zona studiata.
DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul Regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii
constructiilor pentru incinta studiata.
Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind urmatoarele
categorii de interventii:
 Stabilirea destinatiei terenului care face obiectul investitiei propuse ‐ zona industrie
‐ depozitare.
 Stabilirea de indici urbanistici, regim de inaltime, aliniamente, in cooncordanta cu
functiunea propusa in incinta studiata – zona industrie depozitare.
 Realizarea acceselor la teren si stabilirea relatiei cu vecinatatile.
Zona studiata are suprafata de 40.840mp, interventiile urbanistice in zona referinduse la:
- Implementare imobil hala depozitare cu birouri, cabina poarta , spalatorie auto;
- Circulatii auto in incinta;
- Racord carosabil la drumul existent Dc 1348 (1302 conform CF 333518);
- Realizarea racordurilor la retelele edilitare din zona.
Incinta studiata in suprafata de 4.137mp conform Extras CF 349953 Arad situata in
extravilanul municipiului Arad. Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la
schimbarea destinatiei existente pentru incinta studiata, din teren arabil in extravilan in zona
cu functiune industrie depozitare.
Functiunea principala solicitata de investitor este zona industrie ‐ depozitare.
Functiunile complementare zonei de industrie depozitare sunt: circulatii si spatii verzi
amenajate, cuprinzand platforma carosabila de incinta, parcari, trotuare, amenajari edilitare,
zona gospodareasca, spatii verzi.
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Se propune schimbarea destinatiei terenului care face obiectul investitiei, din arabil in
extravilan in zona cu functiune industrie depozitare.

II.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITAŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI
NATURAL ŞI CONSTRUIT
Terenuri agricole din extravilan.
(1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri agricole din extravilan este
permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege.
(2) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei d econstruire,
gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a se evita prejudicierea activitatilor
agricole.

Parcela pe care se face investitia in suprafata de 4.137mp este teren agricol in extravilan,
in imediata vecinatate a limitei intravilanului.
Conform Studiului pedologic nr. 323 din 01.04.2021 intocmit pentru parcela CF349953
Arad, terenul se incadreaza in clasa III de fertilitate (calitate) pentru categoria de folosinta
“arabil” – astfel incat este posibila autorizarea constructiilor propuse.
Suprafete impadurite.
Nu este cazul.
Resursele subsolului.
Nu exista resurse ale subsolului cunoscute in zona.
Resurse de apa si platforme meteorologice.
Nu este cazul.
Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate.
In zona sau in apropiere nu exista zone naturale protejate si nici potential balnear sau
turistic.
–

Zone construite protejate.
Zona nu face parte dintr‐o zona construita protejata. Nu exista valori de patrimoniu
cultural construit.

REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
EXPUNEREA LA RISCURILE NATURALE
(1) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor în zonele expuse la riscuri naturale,
cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.
(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se întelege: alunecari de teren, nisipuri
miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de
stânci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarâre a consiliului
judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

Expunerea la riscuri naturale este redusa prin:
- Existenta digului de‐a lungul cursului Râului Mureș în municipiul Arad
- Riscul seismic este acoperit prin calculul seismic al constructiilor, adaptat la
zonarea seismica a Romaniei
- Nu exista alunecari de teren, eroziuni ale solului sau alte riscuri naturale in zona.
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Avand in vedere lipsa riscurilor naturale sau acoperirea lor prin masuri de proiectare
specifice se permite autorizarea executarii constructiilor in incinta, din acest punct de vedere.
EXPUNEREA LA RISCURI TEHNOLOGICE
(1) Autorizarea executarii constructiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si în
zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor
de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este
interzisa.
(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de
poluare a aerului, apei sau solului.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile care au drept scop
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Zona nu este expusa riscurilor tehnologice si functiunea propusa nu este generatoare de
riscuri tehnologice. Se vor respecta fluxul tehnologic si Reglementarile si Normativele in
vigoare.
CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI GENERATOARE DE RISCURI TEHNOLOGICE
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera riscuri
tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform
prevederilor legale.
(2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice se stabileste prin ordin
comun al ministrului industriei si resurselor, ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor,
ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului sanatatii si familiei, ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei, ministrului apararii nationale si ministrului de interne.

Constructiile din incinta nu sunt generatoare directe de riscuri tehnologice. Se vor
respecta fluxul tehnologic si Reglementarile si Normativele in vigoare.
a) Utilizari permise:
Orice fel de constructii si amenajari care au drept scop diminuarea sau eliminarea
riscurilor tehnologice;
b) Utilizari permise cu conditii:
Constructiile si amenajarile care indeplinesc conditiile de realizare si functionare
conform cerintelor acordului de mediu si sunt compatibile cu functiunea de spatii de
depozitare;
c) Utilizari interzise:
Constructiile si amenajarile generatoare de nocivitati, incombatibile cu functiunea
dominanta stabilita pentru aceasta zona – functiunea de spatii de depozitare.
Agentia pentru protectia mediului Arad stabileste prin Decizia etapei de incadrare nr.
13270 din 17.08.2021 stabileste ca PUZ – “Construire cladire birouri, P+1E, haladepozitare,
parcari si spalatorie auto”propus a fi amplasat in municipiul Arad, extravilan, CF 349953 Arad,
nu necesita evaluare de mediu, nu necesita evaluare adecvata si se supune adoptarii fara aviz
de mediu.
ASIGURAREA ECHIPARII EDILITARE
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun
cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei
publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de
stat este interzisa.
(2) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, în prealabil, prin
contract, a obligatiei efectuarii, în parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de
catre investitorii interesati.
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Sunt permise orice construcţii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară
existentă cu capacitatea corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există
surse de finanţare asigurate de investitorii interesaţi sau care beneficiază de surse de finanţare
atrase potrivit legii.
Sunt interzise orice construcţii care, prin dimensiuni, destinaţie sau amplasare faţă de
zonele cu echipare tehnico‐edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial şi capacitate)
presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesaţi si nici nu sunt
posibile rezolvari individuale, provizorii tip put forat, fosa septica/rezervor vidanjabil etans.
Retelele existente vor fi prelungite unde este cazul sau se vor executa
racorduri/bransamente dupa caz conform cu conditiile de racordare mentionate in avizele
detinatorilor de retele.
Conditii conform Aviz Compania de Apa Arad nr. 17330 din 19.09.2019:
-

-

-

Constructia poate fi realizata fara a fi afectate functionalitatea si accesul neingradit la
instalatiile si constructiile auxiliare specifice utilitatilor de apa si canalizare;
Pozitiile in plan ale gospodariilor subterane de apa si canalizare existente vor fi materializate
pe teren de reprezentantii autorizati ai Companiei Apa Arad (Directia Exploatare Productie),
convocati pe santier de beneficiar inainte de inceperea lucrarilor;
In zonele de incindenta si de vecinatate cu utilitatile de apa si canalizare, vor fi respectate
prescriptiile tehnice privitoare la protectia retelelor edilitare ingropate.
Compania de Apa Arad nu este raspunzatoare pentru daunele produse de eventualele avarii
sau interventii la utilitatile din zona pe care le detine. Defectiunile produse utilitatilor din vina
beneficiarului se remediaza pe cheltuiala acestuia.
Interventiile de orice fel la retelele si instalatiile de apa si canalizare sunt permise doar
personalului autorizat al CAA.
Avizul la faza PUZ nu tine loc de aviz de bransare – racordare la utilitatile publice apa‐canal.

Conditii conform Aviz Delgaz Grid SA nr. 212811950 din 15.01.2021:
-

-

Conditii tehnice:
Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor st bransamentelor de gaze naturale
se determină prin sondaje.
La execuţia lucrărilor care fac obiectul documentaţiei ce ne‐aţi înaintat, constructorul este
obligat să asigure distanţele minime între reţelele de gaze naturale şi alte instalaţii,
construcţii sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
aprobate prin Ordinul Preşedintelui AN.RE. nr. 89/10.05.2018 şi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018. Se vor respecta cu stricteţe prevederile
art. 93 alin (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.E.
nr. 89/10.05.2018 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
462/05.06.2018, privind conductele de încălzire, apă, canalizare şi cabluri electrice pozate
direct în pământ sau canale de protecţie şi se vor lua măsuri de etanşare a acestora la
intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate la gaz. Măsurile de
protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor stabili de către proiectant cu consultarea în
prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operaţiuni Reţea Gaz Timişoara, şi vor fi incluse în
documentaţia elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012
Conditii generale:
Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe planul de situaţie
anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant
al S.C. Delgaz Grid S.A. la predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori
este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea S.C. Delgaz Grid S.A., Centru

©2020 SC ARCZZONE STUDIO SRL e‐mail:cuznetov.monica@gmail.com – tel. 0721.795.809

5

-

-

-

-

-

-

Operaţiuni Reţea Gaz Timisoara. Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este
cuprinsă între 0,5‐0,9 m
În cazul în care s‐a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de
gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă S.C. Delgaz Grid S.A., la telefon: 0800‐
800.928 şi 0265‐ 200.928, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica
producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz ( atingere izolaţie, rupere
izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv reţeaua de gaz‐ prin
atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat lucrarea şi se va
solicita prezenţa reprezentantului S.C. Delgaz Grid S.A., pentru remedierea defecţiunii
provocate şi/sau constatate. Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea
materialului tubular şi apariţia defectelor de coroziune. greu de depistat. care pot avea
urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi
cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către S. C. Delgaz Grid S.A.
izolaţie care n‐a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunţat
reprezentantul S. C. Delgaz Grid S.A .. beneficiarul avizului va fi direct responsabil de
producerea evenimentului. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor
aflate în exploatarea S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operaţiuni Reţea Gaz Timişoara,
beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de
gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită
de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual, pentru a nu afecta
izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor,
bandă avertizoare etc.).
În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale ‐ a căror acoperire e afectată de lucrarea de
construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulaţie 0,3‐0,8
mm, cu grosimea de minimum 1 O cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a
conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.
În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de
legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se
deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip),
măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau căminele, atunci
acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se impune, deasemenea,
reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc.
Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va informa în scris S.C.
Delgaz Grid S.A., Centru Operaţiuni Reţea Gaz Timişoara asupra datei la care e
programată recepţia.

Conditii conform Aviz ENEL nr. 277961053 din 01.10.2019:
-

-

-

ESTE INTERZISA CONSTRUIREA DE CLADIRI SUB LEA 20 kV conform NTE 003/04/00; SE
INTERZICE CONSTRUIREA DE CLADIRI LOCUITE (industriale, de locuit, anexe gospodaresti
situate în perimetrul circulat al curtilor) SUB LEA 20 kV adica conductorul LEA 20 kV la
deviatia max. sa NU fie deasupra perimetrului cladirii.
Terenul pe care se afla instalatiile electrice de distributie ramâne în proprietatea statului,
în cf. cu Legea nr. 123/2012.
Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de
distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin
executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orce alt mod, accesul la instalatii al
operatorului de distributie
Se vor respecta PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 în ceea ce
priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, împrejmuiri, utilitati (gaz, apa,
canalizare, etc.), propuse a se construi.
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-

-

-

-

-

-

Se va respecta culoarul de trecere, functionare pentru LEA 20kV minim 24m ( 12 metri,
distanta masurata din axul LEA 20 kV ex. de o parte si de cealalta), conform NTE
003/04/00;
SE VA EVITA CONSTRUIREA DE PARCARI AUTO SUB LEA 20 kVcf. NTE 003/04/00.
Dist. min. de apropiere între delimitarea care marcheaza parcarea AUTO si proiectia pe
orizontala a conductorului extrem al LEA 20 kV la deviatia maxima, sa fie mai mare de 1m
(aproximativ 5m pâna la axul stâlpului) cf. NTE 003/04/00.
Distanta minima masurata pe orizontala între conducta subterana de apa propusa a se
construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamânt a unui stâlp LEA 20 kV existent
(APROPIERE, TRAVERSARE), sa fie 2m, cf. NTE 003/04/00.
Distanta minima de APROPIERE masurata pe orizontala între armaturile metalice
supraterane ale conductelor subterane propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si
axul LEA 20 kV existent, va fi egala cu înaltimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din
zona de apropiere, plus 3m, cf. NTE 003/04/00
Distanta minima la TRAVERSAREA masurata pe orizontala între armaturile metalice ale
conductelor subterane propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si baza celui mai
apropiat stâlp LEA 20 kV existent, va fi egala cu înaltimea stâlpului deasupra solului, plus
3m. Aceste armaturi vor fi prevazute la capete pe portiunea de subtraversare a LEA 20 kV
cu prize de legare la pamant egale cu 1 O ohmi. În toate cazurile, distanta între priza de
pamânt a armaturile metalice ale conductelor subterane propuse (regulatoare,
refulatoare, vane, etc.) si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamânt a unui stâlp LEA
20 kV existenta va fi minim 20 m, cf. NTE 003/04/00.
Distanta masurata pe verticala în zona de acces, între conductorul inferior af LEA
20 kV si partea carosabila sa fie de minim 7m cf. NTE 003/04/00
Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT în faza DTAC, se va anexa
Hotarârea de aprobare în faza PUZ, plan de situatie VIZAT faza PUZ si copie dupa
Avizul de amplasament
‐ Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza
de comanda data de solicitant (executant) UO MT JT ARAD MUNICIPAL asigura
asistenta tehnica suplimentara nu e cazul la faza PUZ
‐Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai
manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea UO MT JT ARAD MUNICIPAL
cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. ln caz contrar solicitantul,
respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a
instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu
energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul
accidentelor de natura electrica sau de alta natura nu e cazul la faza PUZ
‐Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul
executiei lucrarilor.
‐ln zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din
sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor
respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate
sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone
‐Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le
prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si
asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele
provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a
deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de
producerea oricaror accidente tehnice si de munca.

Conditii conform Aviz Telekom nr. 7 din 13.01.2021:
-

Pentru retelele tehnico‐edilitare aferente acestui obiectiv – proiectate in afara perimetrului
studiat – beneficiarul va obtine avizul S.C. TELEKOM ROMAN IA COMMUNICATIONS S.A in
baza unei documentatii tehnice de specialitate.
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ASIGURAREA COMPATIBILITATII FUNCTIUNILOR
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre
destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr‐o documentatie de
urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si
conformare spatiala proprie.
(2) Conditiile de amplasare a constructiilor în functie de destinatia acestora în cadrul localitatii
sunt prevazute în anexa nr. 1 din „Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de
urbanism”GM‐007‐2000.

Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament obtinute conform
Certificatului de urbanism nr. 1776 din 10.08.2020.
Investitia de fata va fi implementata intr‐o zona in continuarea Zonei Industriale Nord a
municipiului Arad si are ca vecinatati existente functionale, zone cu activitati industriale de
depozitare.
Obiectivul care face obiectul PUZ‐ului este constituit dintr‐o singura unitate
funcţionala:
ID – UNITATE FUNCTIONALA – INDUSTRIE – productie
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI.
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului
sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei nr. 2 „Ghid privind elaborarea si
aprobarea regulamentelor locale de urbanism”GM‐007‐2000.

Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in
care urmeaza sa fie amplasata constructia astfel:
ID – UNITATE FUNCTIONALA – INDUSTRIE ‐ depozitare
St = 4.137mp
Ac max = 1.034mp
S sp verzi = 828mp = 20%
Hmax admisibil = 116,00 NMN

P.O.T. max = 25,00%

C.U.T. max = 0,42

Procentul de ocupare a terenului ( POT ) exprimă raportul dintre suprafaţa construită la sol
a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat.
POT = SC/ ST x 100, unde
SC = suprafaţa construită
ST = suprafaţa totala a terenului
Procentul de ocupare a terenului se completează cu coeficientul de utilizare a terenului
(CUT) care a fost stabilit mai sus, cu regimul de aliniere şi înălţime şi formează un ansamblu de
valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor.
POT si CUT vor fi calculate conform definirii lor ca indicatori urbanistici in Legea 350/2001
republicata.
Amprenta la sol a constructiilor se va incadra in limita zonei de implementare a
constructiilor, marcata pe plansa 02A ‐ Reglementari urbanistice – zonificare
LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA
(1) Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de
amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.
(2) Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de
urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata conform legii.

In incinta reglementata de PUZ “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE,
PARCARI SI SPALATORIE AUTO“nu s‐au prevazut obiective de utilitate publica.
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III. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR
REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII
ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de
orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la regulamentul general de urbanism,
cu respectarea Codului Civil si a reglementarilor urbansitice in vigoare.

Pentru cladirile cu functiune industriala nu este stabilita o orientare obligatorie a spatiilor
de depozitare.
Pentru cladirile de birouri se recomanda orientarea astfel incat sa se asigure insorirea
spatiilor pentru birouri.
AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE.
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administratiei publice:
a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de întretinere si de
exploatare;
b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv
functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte
produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte
instalatii sau constructii de acest gen.
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se întelege ampriza, fâsiile de
siguranta si fâsiile de protectie.

În scopul asigurarii calitatii spatiului public, a protectiei mediului si sigurantei si sanatatii
locuitorilor, precum si pentru cresterea gradului de securitate a retelelor edilitare, în zona
drumurilor publice situate în intravilanul localitatilor, lucrarile de constructii pentru
realizarea/extinderea retelelor edilitare prevazute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru traversarea
de catre acestea a drumurilor publice, se executa în varianta de amplasare subterana, cu
respectarea reglementarilor tehnice specifice în vigoare.
Prin exceptie de la prevederile aliniatului de mai sus cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice specifice în vigoare, retelele de comunicatii electronice si infrastructura
asociata acestora pot fi amplasate si în varianta supraterana, în intravilanul si extravilanul
comunelor, satelor si localitatilor apartinatoare oraselor si municipiilor.
Accesul rutier la zona reglementata de PUZ “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO“se va face din drumul existent pietruit Dc 1348
(1302 conform CF 333518) prin racord carosabil la acesta.
Constructia halei nu va fi amplasata in zona drumului public. Distanta minima fata de axul
drumului a zonei 1 de implementare a constructiilor este de 120,66m (112,78m fata de limita
de proprietate spre drum).
Zona 2 de implementare a constructiilor va fi la o distanta de 11,80m fata de axul
drumului existent (5,00m fata de limita de proprietate spre drum).
AMPLASAREA FATA DE CAI NAVIGABILE EXISTENTE SI CURSURI DE APA POTENTIAL
NAVIGABILE.
Nu este cazul.
AMPLASAREA FATA DE CAI FERATE DIN ADMINISTRATIA SNCFR
Nu este cazul.
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AMPLASAREA FATA DE AEROPORTURI.
Amplasamentul este situat in zona III de servitute aeronautica civila a Aeroportului Arad.
Conform avizului nr. 857/29550 din 16.02.2021 al Autoritatii Aeronautice Civile Romane iar
CTS‐ul terenului este 105,70m fata de nivelul Marii Negre. Hmax = 116,00NMN.
Se vor respecta conditiile cuprinse in avizul de principiu nr. 857/29550/1927 din
16.02.2021 emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana:
 Respectarea amplasamentelor si a datelor precizate in documentatia transmisa spre
avizare;
 Respectarea inaltimii maxime a obiectivelor de 10,00m respectiv cota absoluta
maxima de 116,00m (106,00m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului
natural + 10,00m inaltimea maxima a constructiilor;
 Furnizarea la faza DTAC de coordonate geografice in sistemul WGS‐84, precum si a
cotei terenului in sistem Marea Neaga 75 determinate numai d especialisti autorizati
in domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnatura conform legislatiei
aplicabile;
 Utilizarea pentru incalzire a unor instalatii si echipamente care sa nu produca perdele
de fum rezultate prin arderea combustibililor;
 Iluminatul exterior din cadrul lotului sa nu prezinte fascicule de lumina orientate in
sus;
 Este interzisa desfasurarea pe terenul sus mentionat, a unor activitati care pot afecta
traficul aerian din zona – lansari de artificii, lampioane, baloane, etc;
 Se va elimina orice sursa de atragere a pasarilor, iar depozitarea resturilor menajere se
va face in recipiente acoperite.
RETRAGERI FATA DE FASIA DE PROTECTIE A FRONTIEREI DE STAT
Nu este cazul.
AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT, INTELES CA LIMITA DINTRE DOMENIUL PUBLIC SI
DOMENIUL PRIVAT.
(1) Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa cum
urmeaza:
a) în cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la
aliniamentul cladirilor existente;
b) retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se respecta
coerenta si caracterul fronturilor stradale.
(2) În ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca înaltimea cladirii nu
depaseste distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat
punct al aliniamentului opus.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) constructiile care au fost cuprinse într‐un plan
urbanistic zonal aprobat conform legii.
(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se întelege limita dintre domeniul privat si
domeniul public.

Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentul local de
urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcțiilor, prin fixarea unei distanțe
între fronturile construite și un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita
trotuarului, alinierea fațadelor existente, împrejmuiri, etc).
Regimul de aliniere a constructiei fata de domeniul public – limita de proprietate spre
drum, spre partea posterioara a parcelei asemenea parcelei invecinate. Zona 1 de
implementare a constructiilor este la 113,78m de la limita ei spre domeniul public. Zona 2 de
implementare a constructiilor este la 5,0m fata de limita de proprietate spre drum.
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AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:
a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform
Codului civil;
b) distantele minime necesare interventiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului
unitatii teritoriale de pompieri.

Se vor respecta pentru zonele de implementare a constructiilor:
a) Imobilele se vor amplasa in interiorul zonelor edificabile stabilite prin PUZ.
b) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei,
conform Codului Civil, ‐ servitutea de vedere ‐ obligaţia de a păstra o distanţă de
minimum 2,00 metri între faţadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita
proprietăţii învecinate, conform art. 612 din Codul Civil.
c) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unităţii teritoriale de pompieri. Se va asigura accesul masinilor de
interventie ISU la cel putin doua laturi ale cladirilor propuse.
d) Fata de limitele laterale distanta minima a zonei 1 de implementare va fi de 2,0m
(stanga si dreapta).
e) Fata de limita posterioara a terenului, zona de implementare 1 este alipita
acesteia iar zona 2 este la 107,91m.
f) Zona de implementare 2 este alipita limitei laterale din stanga si este pozitionata
la 17,24m de limita laterala dreapta.
REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
ACCESE CAROSABILE.
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a
incendiilor.
(2) În mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara îndeplinirea conditiilor
prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.
(3) Numarul si configuratia acceselor prevazute la alin. (1) se determina conform anexei nr. 4 la
regulament general de urbanism.
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de
construire, eliberate de administratorul acestora.

Accesul carosabil la zona reglementata prin PUZ “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO”se va face din drumul existent Dc 1348 (1302
conform CF 333518) drum de macadam. Accesul va avea razele de racordare conformate
pentru accesul camioanelor. Acest drum este legat de DJ 709 C, care duce mai departe in DN7
str. Ovidiu.
Conform avizului Comisiei pentru eliberarea autorizatiei de acces la drumul public nr.
ad.20857/Z1/22 04.2021 trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
1. Pe toata perioada executiei lucrarilor este interzisa depozitarea oricaror materiale pe
carosabilul drumului;
2. Lucrarile propuse se pot executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire;
3. Pe toata perioada executiei lucrarilor se va semnaliza corespunzator punctul de lucru;
4. Pe toata perioada executiei lucrarilor se va asigura accesul in zona a autovehiculelor, a
pietonilor si a persoanelor cu handicap;
5. Domeniul public apartinand Municipiului Arad, afectat de lucrari va fi adus la forma
initiala de catre beneficiarul lucrarilor, pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executata de
catre unitati agreate de catre Primaria Municipiului Arad.
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6.
7.
8.
9.

Se va respecta documentatia, avizele si acordurile stabilite prin CU nr. 1776 din
10.08.2018;
Perioada de garantie a lucrarilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrarilor urmand
sa execute pe cheltuiala sa toate remedierile necesare pe parcursul garantiei;
Lucrarile proiectate vor respecta prevederile continute in OG nr. 43/1997 cu modificarile
si completarile ulterioare, privind regimul drumurilor;
In cazul in care pana la finalizarea lucrarilor, HCLM Arad nr. 136/2020 se va modifica sau
abroga, vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spatiilor verzi
conform noilor reglementari.
ACCESE PIETONALE.
(1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se
asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se întelege caile de acces pentru pietoni,
dintr‐un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de
acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate
de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permita circulatia persoanelor cu handicap si
care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Accesul pietonal la zona reglementata prin PUZ “CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E,
HALA DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO”se va face din zona adiacenta drumului
existent Dc 1348 (1302 conform CF 333518).
REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO‐EDILITARA
RACORDAREA LA RETELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARA EXISTENTE
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de
noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.
(2) De la dispozitiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administratiei publice
locale, pentru categoriile de constructii propuse, în urmatoarele conditii:
a) realizarea de solutii de echipare în sistem individual care sa respecte normele sanitare si de
protectie a mediului;
b) beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la
reteaua centralizata publica, atunci când aceasta se va realiza.
(3) Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul
organelor administratiei publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua
existenta, atunci când aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea
retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica, în mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor în
localitatile unde nu exista retele publice de apa si de canalizare.

Racordarea la retelele existente in zona sau bransarea la acestea se vor executa conform
avizelor solicitate si primite de la detinatorii de retele.
Pentru canalizarea pluviala se vor executa solutii in sistem individual care vor respecta
normele sanitare si de protectie a mediului, urmand ca atunci cand reteaua municipala va fi
realizata, beneficiarul va racorda pluvialul din incinta la aceasta.
REALIZAREA DE RETELE EDILITARE
Nu este cazul.
PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE
(1) Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate în serviciul public sunt
proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel.
(2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a
statului, daca legea nu dispune altfel.
(3) Lucrarile prevazute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finantare, intra în proprietatea publica.
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REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR
Terenul se va utiliza conform bilantului teritorial:
BILANŢ TERITORIAL IN INCINTA PUZ
FUNCTIUNE TEREN

EXISTENT
mp
%

PROPUS
mp
%

Zona industrie depozitare
Teren agricol
Carosabil, platforme,
trotuare
Canal ANIF Cn 1585
Spatii verzi

0,00
4.137

0,00
100,00

1.034
0,00

25,00
0,00

0,00

0,00

2.275

55,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
828

0,00
20,00

TOTAL:

4.137

100,00 4.137

100,00

PARCELAREA
Nu este cazul.
INALTIMEA CONSTRUCTIILOR
Prin prezentul PUZ se stabileste inaltimea maxima pentru constructiile de pe parcelele
studiate astfel:
Regimul de inaltime stabilit:
 P
Hmax = 8,0m pentru unitatea de industrie depozitare (114,00NMN)
 P+1E inclus in hala Hmax = 10,0m pentru corpul administrativ. (116,00NMN)
ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Aspectul exterior al cladirilor nu vor contraveni funcţiunii acestora şi nu vor deprecia
aspectul general al zonei.
Materialele pentru finisajul exterior vor fi de buna calitate.
REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI
PARCAJE
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite
numai daca exista posibilitatea realizarii acestora în afara domeniului public.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se
stabileste prin autorizatia de construire de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene sau
de catre primari, conform legii.
(3) Suprafetele parcajelor se determina în functie de destinatia si de capacitatea constructiei,
conform anexei nr. 5 din regulamentul general de urbanism.

Pe parcela destinata obiectivului s‐au prevăzut platforme pentru parcări de autoturisme,
destinate personalului care va lucra in hala si corpul administrativ.
Numarul locurilor de parcare pentru cladirea administrativa va fi conform RGU de minim
1 loc parcare/10‐30 salariati + un spor de 20% pentru invitati, aceasta insemnand minim 2
locuri de parcare.
Numarul locurilor de parcare pentru hala de depozitare va fi conform RGU anexa 5 pct
5.12: activitati desfasurate pe o suprafata de 100‐1000mp – un loc de parcare la o suprafata de
150mp. (ex. avand in vedere suprafata de 200mp conform plansei de mobilare propusa pentru
hala se vor amenaja minim 2 locuri de parcare).
SPATII VERZI SI PLANTATE
(1) Autorizarea executarii constructiei va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si
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plantate in functie de destinatia ci capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la regulamentul
general de urbanism.

Conform RGU anexa nr. 6 art. 6.9. pentru constructiile industriale se vor aloca minim 20%
spatii verzi din suprafata totala a terenului.
Bilantul teritorial prevede spaţii verzi amenajate, în suprafata de 828mp reprezentând
20,00% din incinta studiata prin PUZ.
IMPREJMUIRI
(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri:
a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor
servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente.
(2) Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul
aspectului exterior al construcţiei.

Imprejmuirile realizate vor avea inaltimea maxima de 2,40m
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri:
 împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea
unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
 împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor
fata de domeniul public.
Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în
cazul aspectului exterior al construcţiei.
Imprejmuirile vor fi executate din materiale rezistente si bine ancorate si pot fi prevazute
cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale, sau cu panouri de
reclama comerciala, in conditiile legii.

IV. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ
UNITĂŢI ŞI SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE
Unităţile şi subunităţile au fost reprezentate în PLANŞA nr. 02A‐ REGLEMENTĂRI
URBANISTICE ‐ ZONIFICARE, din documentaţia P.U.Z. – „ CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E,
HALA DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO”
A fost delimitată o ZONĂ FUNCŢIONALĂ PRINCIPALĂ.
În unitatea funcţională a cărei folosinţă este stabilită s‐au punctat şi subzone funcţionale
cu specificaţii pentru fiecare dintre acestea.
ZONA FUNCTIONALĂ dominantă la nivelul TERENULUI SUPUS STUDIULUI (CF 349953
Arad) – din teritoriul administrativ al municipiului Arad este:
■ ID – UNITATE FUNCTIONALA – INDUSTRIE ‐ depozitare rezervată pentru imobilul
de hala depozitare si corp administrativ si spalatorie camioane ‐ funcţiune
unitară şi de sine‐ stătătoare, ce cuprinde şi subunităţi funcţionale necesare
din punct de vedere urbanistic activitatii desfasurate şi protecţiei mediului.
SUBUNITATILE FUNCTIONALE permise sunt:
I.D.1 – subunitate functionala – hala depozitare compartimentata, corp administrativ
- Destinata construirii unei hale de depozitare cu zona administrativa inclusa
si amplasarii echipamentelor edilitare necesare (separator produse
petroliere si nisip, bazin retentie ape pluviale).
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I.D.2 – subunitate functionala – anexe
- Destinata amplasarii cabinei poarta – birou receptie si platformei
gospodaresti.
C1 – subunitate functionala destinata amenajarii cailor de comunicatie, acces rutier
si pietonal
- Destinata amenajarii platformei carosabile in incinta, parcarilor si
trotuarelor.
SP1 – SP4 subunitati functionale – destinate amenajarii spatiilor verzi
- Destinata amenajarii spatiilor verzi in incinta, care se refera la spatiile verzi
cu rol estetic si de protectie – cu arbori medii si gazon.
UTILIZAREA FUNCTIONALA
SUBUNITATILOR:

A

TERENURILOR

DIN

CADRUL

UNITATILOR

SI

Utilizari permise
 Industrie – depozitare (depozitare marfa cupaj)
 Acces carosabil in incinta
 Platforme circulatii auto si pietonale in incinta
 Parcari auto si de TIR‐uri
 Constructii si instalatii tehnico‐edilitare (bransament apa, bransament de gaze
naturale, racord electric, post trafo, bazin retentie ape pluviale, camine,
separatoare produse petroliere si nisip, retele de inicinta, telefonizare, etc)
 Imprejmuiri (structural sau din gard viu)
Utilizari permise cu conditii
 Se vor respecta conditiile Avizului nr. 277961053 din 01.10.2019 emis de E‐
Distributie Banat S.A. privind constructiile care se pot amplasa sub LEA 20kV.
 In cazul in care in timpul lucrarilor de infrastructura apar puncte cu vestigii
arheologice, beneficiarul va oprii lucrarile si va anunta DJC Arad si Primaria
Comunei Livada asupra descoperirilor.
Interdictii temporare
 Constructii care se pot autoriza in urma elaborarii unui PUZ:
- Constructii industrie – productie nepoluanta.
- Constructii comerciale en‐gros.
- Constructii administrative – birouri.
Interdictii definitive
 In zonele de protectie a liniilor electrice 12,0m de o parte si de alta a LEA 20kV
 In afara zonei de implementare a constructiilor stabilita prin reglementarile PUZ
 Nu se vor desfasura activitati industriale de tip productie, care genereaza noxe,
vibratii, fum, miros neadecvat (industrie de produse de agricultura, silvicultura,
industrie prelucratoare)
 Nu se vor desfasura activitati pentru cresterea si sacrificarea animalelor (ferme
agro‐zootehnice, abatoare, cimitire de animale)
 Nu se vor desfasura activitati de depozitare deseuri (rampe de gunoi)

V. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE
ID UNITATE FUNCTIONALA – zona cu functiunea dominanta industrie ‐ depozitare
ID Suprafata totala: 4.173mp
- Zona 1 de implantare constructii – 919 mp
- Zona 2 de implantare constructii – 115 mp
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- Suprafata construita maxim va fi 1034mp,

POT maxim = 25,00% CUT maxim = 0,42

Utilizari permise:
- Hale depozitare
- Constructii cu caracter administrativ ‐ social: birouri, vestiare, grupuri sanitare,
oficine
- Constructii cu caracter tehnic: spalatorie camioane, ateliere, copertine, constructii
edilitare.
Utilizari permise cu conditii:
- Se vor autoriza constructii industriale de depozitare cu conditia sa se incadreze in
normele de mediu, conform avizului de mediu care va fi emis.
Interdictii definitive:
- Nu se vor autoriza constructii in afara zonelor de implementare a constructiilor sau
care nu respecta conditiile avizatorilor.
- Nu se vor autoriza activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza
noxe, fum, constructii pentru cresterea animalelor, ferme agrozootehnice.
C1 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA AMENAJARII CAILOR DE COMUNICATIE, ACCES
RUTIER SI PIETONAL
Suprafata platformei carosabile a parcarilor, trotuarelor va fi conform bilantului teritorial
in incinta de 2.275mp.
SP1 – SP4 ‐ SUBUNITATI FUNCTIONALE – DESTINATE AMENAJARII SPATIILOR VERZI
Suprafata minima spatii verzi conform bilantului teritorial in incinta va fi 828mp
reprezentand 20,00%.
SP1, SP3 si SP4 ‐ spatii verzi in incinta cu rol estetic si de aliniament. Vor fi inserate in
subteran obiecte edilitare (separator produse petroliere si de nisip, camine, bazin retentie, etc)
SP2 – spatii verzi amenajate cu dale inierbate care cuprinde si zona de parcari auto.

VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA
In cadrul PUZ, nu au fost stabilite UTR‐uri noi.
Solutia urbanistica adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic incinta
studiata.
Certificatul de urbanism care se va elibera pentru faza Autorizatiei de Construire va
cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Intocmit:

RUR ‐ DE
arh. Monica Cuznetov

©2020 SC ARCZZONE STUDIO SRL e‐mail:cuznetov.monica@gmail.com – tel. 0721.795.809
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CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO
HALMAGIAN
CLAUDIU‐FLORIN
si
HALMAGIAN LIGIA‐LAVINIA‐MADALINA

PLANUL DE ACTIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI PROPUSE
1.

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Denumirea proiectului:

Beneficiar:
Proiectant general:
Data elaborarii:
2.

„CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO”,
extravilan municipiul Arad, CF 349953‐Arad
HALMAGIAN CLAUDIU‐FLORIN si
HALMAGIAN LIGIA‐LAVINIA‐MADALINA
SC ARCZZONE STUDIO SRL
iunie/2020

CATEGORII DE COSTURI SUPORTATE DE INVESTITORUL PRIVAT

Investitia va fi realizata din fondurile private ale investitorului Halmagian Claudiu
Florin si ale sotiei Halmagian Ligia Mavinia Madalina sau din fonduri private pe care acestia
le vor atrage. Aceste fonduri vor fi alocate pentru amenajarea de acces carosabil in incinta,
realizarea investitiei propriu‐zise, asigurarea racordurilor la utilitati, cheltuieli de exploatare.
3.

ETAPIZAREA INVESTITIEI PROPUSE PRIN PUZ

3.1. Dupa aprobarea prezentului PUZ in Consiliul Local al Municipiului Arad, se va
obtine Certificatul de Urbanism pentru categoriile de lucrari necesare si se va elabora
proiectul tehnic pentru lucrarile necesare realizarii investitiei. Pe baza Proiectului tehnic se
va intocmi documentația de autorizare a lucrărilor și se vor obtine avizele necesare.
Categoriile de lucrari necesare investitiei sunt:
a) Sistematizare verticala a terenului.
b) Amenajarea accesului in incinta
c) Racorduri la retelele tehnico‐edilitare din zona si realizarea retelelor din incinta
d) Constructii noi: hala depozitare si birouri, spalatorie auto camioane proprii,
cabina poarta
e) Amenajari tehnico‐edilitare, montaj echipamente (amplasare separator
hidrocarburi/nisip, bazin retentie apa, post trafo, camin apometru).
f) Amenajarea platformei carosabile, a locurilor de parcare, a trotuarelor in
incinta.
g) Amenajarea spatiilor verzi din incinta.
h) Imprejmuire perimetrala partiala a incintei reglementate.
1

3.2.

Perioada estimata de implementare a planului de actiune: iunie 2022 – nov 2023

3.3.

Obtinerea Autorizatiei de construire pentru categoriile de lucrari necesare
investitiei – estimat: decembrie 2022.

3.4.

Inceperea lucrarilor conform Autorizatiei de Construire – estimat: martie 2023

3.5.

Incheierea si receptia constructiilor se va desfasura pe etape de executie.

3.6.

Receptia lucrarilor necesare investitiei si intabularea in Cartea Funciara – estimat
octombrie 2023 – noiembrie 2023.

In incinta reglementata se vor realiza o serie de elemente de infrastructura, dotari
edilitare si amenajari destinate functiunii principale industrie depozitare nepoluanta (drum
de acces, retele de utilitati, bransamente, platforma carosabila/logistica, parcari auto,
platforma gospodareasca, imprejmuire, spatii verzi).
Prin finalizarea in conditii legale a lucrarilor de construire se va intelege executarea
lucrarilor conform PUZ, pe baza unei Autorizatii de Construire valabile si a unui proiect
tehnic de executie intocmit si verificat conform legii de catre specialisti.
Costurile aferente realizarii investitiei in toate etapele sale sunt in sarcina
beneficiarului.

Întocmit,
arh. Monica Cuznetov

Insusit de beneficiarul/titularul documentatiei PUZ:
Halmagian Claudiu Florin, Halmagian Ligia Lavinia Madalina
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CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO
PLAN URBANISTIC ZONAL

DENUMIRE
PLANSA:

Plansa nr.:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
iun/2020

04A

e

NORD

Cn 1347

e

1A
nr. cad.338613

2.00

R12.00

18.00

- faneata

105.44

C.1

113.7
8
120.4
9

1.00
3.50

2

1A
nr. cad. 349953

12.90

105.23

333518
)
106.13

105.68

e
PT

1PS
nr. cad. 338183

I.D.2

PG

0
3.5

10.00

0

3.5

1.00

nr. cad.338086

F 3335

18)

parter

302 co

nform C

nr. cad.338087

Dc 134

8 (Dc 1

parter

106.93

.33807

1 cana

l

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA P.U.Z.
LIMITA TEREN AFERENT P.U.Z. - 4.137mp
LIMITA DE IMPLEMENTARE CONSTRUCTII
ZONA DE PROTECTIE - 2.5m FATA DE CANAL HCN
- 12m STANGA-DREAPTA DIN AX LEA 20kV

ZONIFICARE FUNCTIONALA
1A
nr. cad.338624

e
106.00

E106.09
E106.22

ZONA INDUSTRIE DEPOZITARE
CA CAMIN APOMETRU
ZONA AGRICOL EXTRAVILAN
BR BAZIN RETENTIE APA PLUVIALA
ZONA CAROSABIL Dc 1348
SH SEPARATOR HIDROCARBURI
ZONA VERDE AMENAJATA
PG PLATFORMA GOSPODAREASCA
ZONA VERDE DALE INIERBATE
ZONA CANAL ANIF - Cn 1347
ZONA PLATFORME CAROSABILE INCINTA/TROTUARE
INDICATORI URBANISTICI - SITUATIA PROPUSA

E106.24

POT maxim propus incinta = 25,00 %

E106.28

CUT maxim propus incinta = 0,42

CTS = 105,70NMN

COTA ZERO = 106,00NMN

Hmax = 116,00NMN

106.17
E
106.14
106.11
E

106.03
E

1A
nr. cad.338628

106.08
E

106.19
E

106.21
106.17

parter
nr. cad

LEGENDA

ZONE DE PROTECTIE / INTERDICTIE

8 CA

am
8 - drum

. 33351

7

nr. cad

Cn 134

106.08

E106.24
106.23

105.97
6.65 106.11

106.07

1A
nr. cad.338085

106.17
E

106.09

macad

parter

CABINA POARTA

7 106.04

13.77

S.P.4
5.00
106.06
R12.00 1

0

2.2
R2

105.96

S.P.1e

PLATFORMA
CAROSABILA

105.68

99.94
m

106.08

106.08

R6.00

2.00

e

1A
nr. cad.338620

m

105.56

44.91
m

S.P.2

26.85

5.00

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SC. 1/10.000

1A
nr. cad.338617

106.16
E
106.27
106.22
106.47
106.08
E

culoar de trecere, functionare LEA 20kV

6

12.00

2.00

R6.00

1.00

P+1E

e

4.50

S.P.3

E

22.95

22.00

164.7
8m

105.62

105.59

sc Tra
ns C
H onsta
indust ala parter ntin srl
rie-dep
ozitare

3.50
3.50

I.D.

2.00

P

105.16

SH

I.D.1

11.50

H
DEPO ALA
ZITAR

IE

3.50 2.40

0

3.50

SPAL
20.0 ATOR

2.00

50

105.00
1.00

3

1CC
nr. cad. 338081

R12.00

9.14m

canal

nr. cad. 338049

nr. cad.338071

4

SH

6.00

106.02

4.00

BR

2.00

m

25.12

105.18

parter

e

105.89

5. ILUSTRARE URBANISTICA-PROPUNERE MOBILARE

nform C
F

parter

Dc 134
8 (Dc 1
302 co

H
produc ala parter
tie nep
oluant
a
varianta amplasare parcari

5

1CC
nr. cad.338079

1CC
nr. cad.338078

e

1PS
nr. cad.338080

PLAN URBANISTIC
Z O N A L

CONSTRUIRE HALA BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE,
PARCARI SI SPALATORIE AUTO

e

parter

PUZ

1PS
nr. cad.338075

106.24

106.42
106.20
106.42

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL:

PR. NR:
07/2020

338630
106.37

DENUMIRE
PROIECT:
Faza:

338631

Sef proiect:

arh. Cuznetov Monica

Urbanism:

arh. Cuznetov Monica

Redactare:

ing. Iaschevici Dana

1/1.000
iun/2020

DENUMIRE
PLANSA:

HALMAGIAN CLAUDIU-FLORIN si
HALMAGIAN LIGIA-LAVINIA-MADALINA
CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO
PLAN URBANISTIC ZONAL

ILUSTRARE URBANISTICA PROPUNERE MOBILARE

Plansa nr.:
05A

e

1PS
nr. cad.338075

NORD

e

1A
nr. cad.338613

1A
nr. cad.338617

1CC
nr. cad. 338081

e

3.50

120.4

4.50

8

18.00

9

0
3.5

I.D.2
0
2.2

0

3.5

7 106.04

E106.24
106.23

nr. cad
. 33351
8 - drum
18)
F 3335
nform C
302 co
8 (Dc 1
Dc 134

PLAN URBANISTIC
Z O N A L

106.00

CONSTRUIRE HALA BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE,
PARCARI SI SPALATORIE AUTO

E106.09
106.22
E

1A 6.
nr. cad.338624

E106.24

E106.28

106.08

PUZ

e

105.97
6.65 106.11

106.07

1A
nr. cad.338085

106.17
E

8

13.77

S.P.4
5.00
106.06
R12.00 1

1A
nr. cad.338620

106.09

macad
am

R2

105.96

S.P.1e

PLATFORMA
CAROSABILA

105.68

99.94
m

1PS
nr. cad. 338183

106.08

106.08

R6.00

C.1

113.7

1.00
3.50

105.44

106.13

105.68

3.50

105.23

2

e

1A
nr. cad. 349953
3.50
3.50 2.40

18.00

44.91
m

6

106.16
E
106.47106.27 106.22
106.08
E

26.85
m

S.P.3

ILUSTRARE URBANISTICA - CIRCULATII
PLAN DE INCADRARE IN ZONA SC. 1/10.000

106.17
E
106.14
106.11
E

106.03
E

1A
nr. cad.338628

106.08
E

106.19
E

106.21
106.17

nr. cad

106.93

.33807
1 cana

106.24

106.42

l

LEGENDA

106.20

338630

LIMITE

106.37

338631

cca 404m de
la ca
la intersectia nal ANIF
cu DJ 709C

106.42

2

12.00m

ZONA DE PROTECTIE - 2.5m FATA DE CANAL HCN
- 12m STANGA-DREAPTA DIN AX LEA 20kV

ZONIFICARE FUNCTIONALA
ZONA INDUSTRIE DEPOZITARE
ZONA AGRICOL EXTRAVILAN
ZONA CAROSABIL Dc 1348
ZONA VERDE AMENAJATA
ZONA VERDE DALE INIERBATE
ZONA CANAL ANIF - Cn 1347
ZONA PLATFORME CAROSABILE INCINTA

nr.cad.356791

nr.cad.338131

12.00m

e

27.75m

106.97
107.10

linie e

lectric

zona verd

e

e

a inalt

a ten
siune

9m
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3
37.

e

106.82

nr.cad.333518 -

106.89

106.56

47.94m

4

linie electrica

nr.cad.338132

106.76 106.44
106.49 106.78

drum asfalt

107.01

23.00m

nr.cad.338091

12.00m

27.72m

106.52

106.93

12.00m

e

106.48

LIMITA ZONA STUDIATA P.U.Z.
LIMITA TEREN AFERENT P.U.Z. - 4.137mp

ZONE DE PROTECTIE / INTERDICTIE

nr.cad.338129
1

e

105.56

R12.00

e

106.79
106.91

zo

70

troita

na

9C

ve

106.88

e
rd

tr.

-s

106.61
106.51

Câ

e

2.00

R6.00

8m

4.50

S.P.4

4.50

164.7

105.62

105.59

R12.00

32.01

I.D.

12.90

I.D.1

22.95

2.00

49.40

Dc 134
8 (Dc 1
302 co
nform C
F

e

333518

)

e

1CC
nr. cad.338078

pu
m
r

rilo

3

106.74
106.83

106.82

10
6

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL:
106.86

PR. NR:
07/2020

e

107.07
106.98

Faza:

107.02

DJ
70
9C

107.02
106.96

DENUMIRE
PROIECT:

tr.

-s
pu

m

Câ
r

rilo

Sef proiect:

arh. Cuznetov Monica

Urbanism:

arh. Cuznetov Monica

Redactare:

ing. Iaschevici Dana

1/1.000
iun/2020

DENUMIRE
PLANSA:

HALMAGIAN CLAUDIU-FLORIN si
HALMAGIAN LIGIA-LAVINIA-MADALINA
CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO
PLAN URBANISTIC ZONAL

ILUSTRARE URBANISTICA CIRCULATII

Plansa nr.:
06A

PUZ

PLAN URBANISTIC
Z O N A L

CONSTRUIRE HALA BIROURI P+1E, HALA DEPOZITARE,
PARCARI SI SPALATORIE AUTO
7. ILUSTRARE URBANISTICA-MODELARE 3D

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL:

PR. NR:
07/2020

DENUMIRE
PROIECT:
Faza:

Sef proiect:

arh. Cuznetov Monica

Urbanism:

arh. Cuznetov Monica

Redactare:

ing. Iaschevici Dana

1/1.000
iun/2020

DENUMIRE
PLANSA:

HALMAGIAN CLAUDIU-FLORIN si
HALMAGIAN LIGIA-LAVINIA-MADALINA
CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1E, HALA
DEPOZITARE, PARCARI SI SPALATORIE AUTO
PLAN URBANISTIC ZONAL

ILUSTRARE URBANISTICA MODELARE 3D

Plansa nr.:
07A

