
ROMÂNIA                                                  Proiect                                AVIZAT: 
JUDEŢUL ARAD                                                                               SECRETAR 
MUNICIPIUL ARAD                                                              Cons.jr.Stepanescu Lilioara 
CONSILIUL LOCAL  
 

Nr.262/9.09.2015 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 
din__________________ 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  
şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU) 

Construire locuinţe P+1E (parţial P+1E+M), Cartier Micalaca,  
strada Ciobanului nr.8, municipiul Arad 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. ad. 53693 
 din 09.09.2015; 
- raportul informării şi consultării publicului nr. ad. 53693/A2 din 08.09.2015, în conformitate cu 
prevederile Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
- raportul de specialitate nr. ad. 53693 din 08.09.2015 al Arhitectului Şef al Municipiului Arad, 
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente;  
- avizul tehnic al Arhitectului Şef nr. 16 din 08.09.2015; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- prevederile art.25 alin.(1), art.56 alin(1) şi alin.(6) din Legea  nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.2 alin (2) din Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ 
G.M. 010 - 2000; 
- îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(1), alin.(5) lit. „c” şi art.45  alin.(2) lit. „e” 
din Legea nr. 215/ 2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent: Construire 
locuinţe P+1E (parţial P+1E+M), Cartier Micalaca, strada Ciobanului nr.8, municipiul Arad, 
conform documentaţiei anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor 
impuse prin  avize; 

1. beneficiari: Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina  
2. elaborator: B.I.A. Dipl. Arh. Cătană Victor, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. 

Şerban Elvira, proiect nr. 4/2014; 
 
 



3.suprafaţa de teren reglementată prin PUZ: 
  a) suprafaţa de 2.769 mp, înscrisă în CF  nr. 331637 - Arad, proprietari: Ploscar 

Liviu şi Ploscar Dorina, având categoria de folosinţă curţi construcţii;  
b) suprafaţa de 209 mp, înscrisă în  CF  nr. 322131 – Arad, proprietari: Ploscar 

Liviu şi Ploscar Dorina, având categoria de folosinţă curţi construcţii (viitoare cale de 
acces);  

Art 2.  Se aprobă următoarele condiţii de construire:  
1. funcţiunea principală – locuinţe unifamiliale, semicolective şi funcţiuni complementare; 
2. indicatori urbanistici:  

a) POT max/lot-40%;  
b) CUT max/lot-0,95; 

3. regim maxim de înălţime: 
a) P+1E (parţial P+1+M); 
b) H max la cornişă=6,00 m (7,50 m); 
c) H max la coamă=9,00 m (10,50 m);  

4. Retrageri minime faţă de limitele de proprietate laterale şi posterioare ale lotului: 
a) H/2 din înălţimea maximă la cornişă dar nu mai puţin de 3,00 m;  
b) spaţii  verzi amenajate min 18%. 

Art.3.  Autorizaţiile de construire pentru locuinţe se vor emite numai după autorizarea lucrărilor de 
infrastructură tehnico-edilitare şi a căilor de circulaţie, care se vor executa prin grija şi pe cheltuiala 
exclusivă a beneficiarilor, în baza proiectelor de specialitate avizate potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 
Art.4.  Prezentul Plan urbanistic zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei  
hotărâri. 
Art.5.  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina 
şi se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală. 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR 
 
 
 

 
 

 
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente  
Red./Dact.M.C./M.C. 

Cod:PMA-S1-01 



 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  ARAD 
CABINET PRIMAR 
Nr. ad. 53693/ 09.09.2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ şi a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent RLU 

Construire locuinţe P+1E (parţial P+1E+M), Cartier Micalaca, strada Ciobanului nr.8,  
municipiul Arad 

 
 
 

- beneficiari: Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina  
- elaborator: B.I.A. Dipl. Arh. Cătană Victor, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Şerban 
Elvira, proiect nr. 4/2014; 
- suprafaţa aferentă lotului reglementat: 2769 mp, înscrisă în CF  nr. 331637 - Arad. 
            209 mp, înscrisă în  CF  nr. 322131 - Arad 

Având în vedere: 
- raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente din 
cadrul Direcţiei Arhitect-Şef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal; 
 - raportul informării şi consultării publicului conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, întocmit de 
către Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente din cadrul Direcţiei Arhitect-Şef; 
- avizul tehnic nr. 16/08.09.2015 al Arhitectului –Şef; 

 
 Documentaţia de urbanism fiind întocmită conform legislaţiei în vigoare şi având 
îndeplinite  condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 667/ 16 apr.2014, prelungit până în 
data de 16.04.2016, se înaintează spre analiză Consiliului Local al municipiului Arad. 

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planului Urbanistic Zonal, 
cu următoarele reglementări urbanistice: 
 - funcţiunea principală: zonă de  locuinţe unifamiliale, semicolective şi funcţiuni complementare 
 - indicatori urbanistici: POT max/lot-40%; CUT max/lot-0,95;  
 - regim maxim de înălţime: P+1E (parţial P+1E+M),  
 Costurile privind realizarea drumurilor şi extinderea reţelelor edilitare vor fi suportate de 
către beneficiari. 
 
 
 

  
P R I M A R 

Ing. Gheorghe Falcă 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
ARHITECT-ŞEF 
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE 
Nr.ad. 53693 din 08.09.2015 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z.  

Construire locuinţe P+1E (parţial P+1E+M), Cartier Micalaca, strada Ciobanului nr.8,  
municipiul Arad 

 
- beneficiari: Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina  
- elaborator: B.I.A. arh. Cătană Victor, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Şerban Elvira, 
proiect nr. 4/2014; 

Prezenta documentaţie este întocmită în conformitate cu Ghidul privind  metodologia  de 
elaborare şi conţinutul-cadru  al Planului  urbanistic zonal, indicativ GM 010-2000, stabilind 
condiţiile de realizare a unei zone rezidenţiale.  
            Încadrarea în localitate  

Zona luată în studiu este situată în intravilan, partea de est a municipiului Arad, cartier 
Micalaca, cu acces din str. Ciobanului.  

Conform prevederilor P.U.G. al municipiului Arad, loturile sunt încadrate în UTR nr. 28, 
subzona L.Mr. 28 C, ca subzonă predominant rezidenţială.  
 Situaţia juridică a terenului 

Prin PUZ se reglementează următoarele suprafeţe de teren: 
- suprafaţa de 2.769 mp, înscrisă în CF  nr. 331637 - Arad, proprietari: Ploscar Liviu şi 

Ploscar Dorina, având categoria de folosinţă curţi construcţii;  
-suprafaţa de 209 mp, înscrisă în  CF  nr. 322131 – Arad, proprietari: Ploscar Liviu şi 

Ploscar Dorina, având categoria de folosinţă curţi construcţii (viitoare cale de acces);  
Pe lotul aferent CF  nr. 331637, este în curs de edificare un imobil P+1E +M pentru care s-a 

emis Autorizaţie de Construire nr. 1124/19.11.2013, în condiţiile legii. 
 Descrierea soluţiei propuse 

Prin documentaţia prezentă se stabilesc condiţiile de realizare a unei zone rezidenţiale, cu 
locuinţe unifamiliale/semicolective şi funcţiuni complementare: 

-  4 loturi de câte 300 mp, având fiecare maxim 2 apartamente, 
-  2 loturi de câte 450 mp, având fiecare maxim 3 apartamente (pe unul dintre loturi este in 

curs de edificare constructia autorizata) 
-  suprafaţa aferentă căilor de circulaţie carosabilă şi pietonală, spaţii verzi amenajate 

Indicatori urbanistici propuşi: POT max/lot 40%; CUT max/lot 0,95; regim maxim de înălţime a 
clădirilor: P+1E (parţial P+1E+M), H max la cornişă=6,00 m (7,50 m), H max la coamă=9,00 m 
(10,50 m). 
Este asigurat un procent de spaţii  verzi amenajate cca 18 %; 
Retrageri ale construcţiilor faţă de limitele de proprietate 
Clădirile vor fi amplasate în regim izolat/cuplat pe lot cu respectarea următoarelor retrageri: 
- 3,00 m faţă de frontul aleii carosabile, 
- min H/2 dar nu mai puţin de 3,00 m faţă de limitele de proprietate laterale şi posterioare ale 
lotului, 
Circulaţia: din punct de vedere al accesului major, zona reglementată are circulaţia asigurată prin 
strada Ciobanului. În ceea ce priveşte circulaţia secundară pentru accesul la loturile propuse, din 
strada Ciobanului se propune o alee carosabilă cu o buclă de întoarcere în jurul unei zone verzi.  



Aleea carosabilă se va menţine în domeniul privat al beneficiarilor, cu propunerea de constituire a 
unui drept servitute de trecere pentru accesul auto şi pietonal pentru viitorii proprietarii ai loturilor 
din zona reglementată. 

Prima secţiune a aleii carosabile (propusă pe suprafaţă înscrisă în CF  nr. 322131 - Arad, 
proprietari: Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina), în lungime de 40 m are o singură bandă de circulaţie, 
fiind continuată în jurul buclei cu două benzi de circulaţie de 4,5 m la o lungime de cca 40 m. Se 
vor prevedea trotuare 2x1,00 m.  
 
Se vor asigura în interiorul fiecărui lot minim două locuri de parcare aferent fiecărui apartament.  
Costul privind crearea străzilor din incintă (carosabil, parcări, trotuare şi spaţii verzi) va fi suportat 
de către beneficiari.  
Utilităţi: se prevede extinderea pe cheltuiala beneficiarilor a reţelelor de utilităţi din zona străzii 
Ciobanului (energie electrică, apă-canal, gaze naturale). Acestea se vor executa în sistem subteran. 
 

Documentaţia conţine următoarele avize solicitate prin certificatul de urbanism nr. 667 din 
16.04.2014, prelungit până în data de 16.04.2016:  
Nr. 
crt. 

Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. şi data aviz 

1 S.C. Enel Distribuţie Banat S.A.- Sucursala Arad 139549570/19.01.2015 
2 E-ON Gaz Distribuţie SA 853/06.11.2014 
3 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta”Vasile Goldiş” al 

Judeţului Arad – Protecţie civilă 
990/14/SU-AR/18.11.2014 

4 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta”Vasile Goldiş” al 
Judeţului Arad – P.S.I. 

746/14/SU-AR/18.11.2014 

5 Direcţia de Sănătate Publică a jud. Arad 955/ 11.11.2014 
6 Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad 2985/16.03.2015 
7 O.C.P.I. Arad PV recepţie 573/ 2014 
8 S.C.Compania de Apă Arad S.A. 24259/10.12.2014 
9 S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 504/11.11.2014 

 
În urma analizării documentaţiei de urbanism în cadrul şedinţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 23.07.2015 au fost solicitate prin adresa Primăriei 
Municipiului Arad nr. ad.43971/A2/05.08.2015, completări ale documentaţiei.  

În urma  redepunerii documentaţiei completate şi  revizuite  cu nr. 53693/24.08.2015, s-a 
emis Avizul tehnic nr. 16/08.09.2015. 

Având în vedere cele de mai sus,  susţinem aprobarea P.U.Z. 
 

Arhitect şef 
arh. Radu Drăgan 

 
 
 

Şef serviciu      Consilier 
ing. Melania Cojocăreanu                ing. Laurenţiu Florescu 

 
 
 
 
LF/A2/2EX. 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
DIRECŢIA ARHITECT-ŞEF                
Nr. ad.53693/A2/………………………. 
 
                
                                                                                                                                                                                            

  AVIZ TEHNIC 
Nr.……./…………….. 

 
 Având în vedere: 

- cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 43791/10.07.2015 de către 
Cătană Victor, împuternicit de către Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina, în vederea emiterii avizului 
tehnic pentru documentaţia de urbanism: PUZ  – Construire locuinţe P+1E (parţial P+1E+M), 
Cartier Micalaca, strada Ciobanului nr.8, municipiul Arad; 

- analizarea documentaţiei în şedinţa  Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism întrunită la data de 23.07.2015 şi solicitarea prin adresa Primăriei Municipiului Arad nr. 
ad. 43971/A2/05.08.2015  de completare/revizuire a documentaţiei; 

- redepunerea spre avizare a documentaţiei completate şi revizuite cu nr. 53693/24.08.2015 
-prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
 

SE AVIZEAZĂ 
 

Documentaţia de urbanism  cu următoarele date generale: 
         -   denumire documentaţie: PUZ – Construire locuinţe P+1E (parţial P+1E+M),  
         -   iniţiatori: Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina, 
         -   amplasament: Cartier Micalaca, strada Ciobanului nr.8, municipiul Arad    
         -  suprafaţa de teren reglementată prin PUZ: - suprafaţa de 2.769 mp, înscrisă în CF  nr. 
331637 - Arad, proprietari: Ploscar Liviu şi Ploscar Dorina, având categoria de folosinţă curţi 
construcţii; suprafaţa de 209 mp, înscrisă în  CF  nr. 322131 – Arad, proprietari: Ploscar Liviu şi 
Ploscar Dorina, având categoria de folosinţă curţi construcţii (viitoare cale de acces);  
         -  proiect nr. 4/2014, elaborator: B.I.A. Dipl. Arh. Cătană Victor, specialist cu drept de 
semnătură RUR: arh. Şerban Elvira 
 Condiţii de construire: funcţiunea principală – locuinţe unifamiliale, semicolective şi 
funcţiuni complementare, POT max/lot-40%; CUT max/lot-0,95, regim maxim de înălţime: P+1E 
(parţial P+1+M), H max la cornişă=6,00 m (7,50 m), H max la coamă=9,00m (10,50 m), spaţii  
verzi amenajate min. 18%. 
Retrageri minime faţă de limitele de proprietate laterale şi posterioare ale lotului: H/2 din înălţimea 
maximă la cornişă dar nu mai puţin de 3,00 m,  
 

 Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei PUZ şi RLU răspund pentru: 
- exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor, 
- respectarea în integralitate a legislaţiei în vigoare cu incidenţă asupra documentaţiei PUZ şi 
RLU prezentată spre avizare. 

 
ARHITECT SEF 
Arh.Radu Drăgan 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECTIA ARHITECT SEF 
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE 
NR. ad. 53693/A2/08.09.2015 
 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
 

În conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 2701/2010  pentru aprobarea metodologiei de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentaţia: 

 
Plan Urbanistic Zonal  şi Regulament Local de Urbanism aferent –Construire locuinţe 
P+1(parţial P+1+M)-strada Ciobanului nr.8 
 
Iniţiatorul documentaţiei– Ploscar Liviu si Dorina 
Proiectant – B.I.A. arh.Catana Victor, arh. RUR Elvira Şerban, Proiect nr. 4/2014 
Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană şi 
Protejare Monumente din cadrul Direcţiei Arhitect-Şef 

 
A. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul 
1.Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată 

propunerea solicitantului: 
 

La etapa 1 - intenţia de elaborare a documentaţiei P.U.Z  
      - prin adresa nr. 30379/2013, înregistrată la Primăria Municipiului Arad , beneficiarii Ploscar 
Liviu si Ploscar Dorina solicită  demararea procedurii de informare şi consultare a publicului 
privind intenţia de elaborare P.U.Z. 

- întocmire anunţ privind intenţia de elaborare P.U.Z. şi postat pe site-ul www.primariaarad.ro 
în data de  13.05.2013 

- anunţul de intenţie a fost afişat în data de 13.05.2014  pe panou amplasat pe parcela studiată. 
Publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană şi 
Protejare Monumente până în data de 23.05.2013 şi să facă observaţii, recomandări în scris la 
registratura Primăriei Municipiului Arad. 
    - beneficiarul documentaţiei a amplasat panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, 
la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru. 

 
Nu au fost depuse reclamaţii sau sesizări cu privire la intenţia de elaborare P.U.Z. 
 
  La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent  

  - prin adresa nr.38015/17.06.2014  înregistrată la Primăria Municipiului Arad , beneficiarii 
Ploscar Liviu si Dorina solicită demararea procedurii de informare şi consultare a publicului 
privind consultarea propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. 

- întocmire anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare şi postarea acestuia 
pe site-ul www.primariaarad.ro şi afişare la sediu în data de 25.06.2014. 

 - anunţul privind consultarea documentaţiei a fost afişat în data de 25.06.2014  pe panou 
amplasat pe parcela care a generat planul urbanistic zonal şi în zona studiată, la dosar fiind   depuse 
fotografii care demonstrează acest lucru. 

Publicul a fost invitat să consulte documentaţia depusă Serviciul Dezvoltare Urbană şi 
Protejare Monumente până în data de 09.07.2014 şi să facă observaţii, recomandări în scris la 
registratura Primăriei Municipiului Arad. 



2. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale 
    
   -Au fost identificate părţile potenţial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentaţiei 
de urbanism. 
   - S-au trimis un număr de 7 scrisori de notificare către aceştia, privind posibilitatea 
consultării documentaţiei PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, pentru a 
putea sesiza probleme legate de propunerea din plan, până la data de 19.07.2014.  
  
 3. Localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit 
notificări, buletine informative sau alte materiale scrise 

 Au fost notificaţi vecinii direct afectaţi de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor 
invecinate: str.Renasterii nr.39, nr.41 şi nr.37, str.Voinicilor nr.15A şi nr.15B, str.Ciobanului nr.6 şi 
nr.10 
 
 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces  

    Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente a fost 
consultată de dl.Baltă Lucian str.Renaşterii nr.41, care a depus sesizare în scris.  

 
 B. Rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe 

parcursul procesului de informare şi consultare : 
Prin adresa nr.45616/16.07.2015, dl.Balta Lucian face următoarele sesizări:  
- Una din clădirile propuse prin PUZ este deja construită şi se află la stadiul de roşu; 
- clădirea care se află în construcţie, este amplasată parţial pe terenul proprietatea 

dl.Balta, identificat prin CF 1645, top 148/149. 
- imobilul în construcţie are geamuri si balcoane cu vedere directa în gradina 

dânsului, inclusiv în curte, limitându-i dreptul la intimitate. 
 Sesizarea a fost transmisă la data de 23.07.2014 iniţiatorului şi elaboratorului documentaţiei 
pentru a răspunde motivat. 
 Prin adresa nr.51641/11.08.2014, iniţiatorul şi elaboratorul documentaţiei aduc următoarele 
argumente: 
 Pentru clădirea în execuţie  aflată în zona reglementată a PUZ –ului, s-a emis Autorizaţia de 
construire nr.1124/19.11.2013,  de către Primăria Municipiului Arad, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare;  
 Beneficiarii autorizaţiei sunt proprietarii suprafetei de 2769 mp teren , înscris în CF 
331637. 
 Ca primă faza, s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr.919/03.06.2013, pentru un imobil 
P+1E (P+2E), cu un număr de 4 apartamente. 
 Pe parcursul elaborării DTAC,  prevederile legislaţiei în domeniu au fost completate  cu 
următoarele condiţii suplimentare (conf. HCLM Arad nr. 223/2012): 

- fiecare apartament va dispune de un teren de 150mp în limitele lotului proiectat  
- vor fi asigurate 2 loturi de parcare /apartament în suprafata lotului alocat. 

 Tinând cont de aceste prevederi, pe parcursul elaborării fazei  DTAC, s-au făcut 
următoarele modificări: 

- s-a redus numărul de apartamente la 3(cu un lot estimat de 450mp) 
- s-a redus regimul de înălţime la P+1E+M nivele 
- s-au asigurat 6 locuri de parcare 

 Conform prevederilor legii, pe şantier s-a montat un panou de identificare cu elementele de 
bază ale investiţiei, care este afişat şi în prezent. 
 Clădirea în construcţie este amplasată strict pe suprafaţa proprietatea beneficiarului, 
delimitată clar de un plan de situaţie avizat de către OCPI Arad cu nr.77.552/21.10.2013.În cazul în 



care reclamantul contestă limitele de proprietate, acesta se poate adresa organelor judecătoreşti în 
vederea soluţionării cauzei. 
  
 
 Clădirea autorizată  păstrează distanţa legală conform Cod civil,  faţă de vecinătăţi, în cazul 
amplasării de goluri în planul faţadelor (distanţa faţă de limita de proprietate cu imobilul din str. 
Renaşterii nr. 41 este între 2,5 – 3m), nefiind necesar acordul proprietarilor învecinaţi.  
 Pentru autorizarea construcţiei nu a fost necesară o fază preliminară PUZ, fiind prima 
construcţie ce urma să se realizeze pe acel lot. În decursul anului 2014, pentru a clarifica 
posibilităţile reale de dezvoltare, beneficiarul a solicitat o documentaţie de urbanism PUZ, în 
vederea parcelării terenului şi stabilirii măsurilor concrete ce se pot lua din punct de vedere 
tehnico-economic. Documentaţia este în fază de elaborare, reglementând o suprafată de teren de 
2769 mp, înscrisă in CF 331637,  delimitată în baza unui suport topografic  pentru faza PUZ, vizat 
de către OCPI Arad cu nr.45861/10.06.2014.  
 Menţionăm că imobilul la care se face referire a fost preluat în documentaţia PUZ supusă 
avizării ca fiind în curs de execuţie.  
 

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea 
publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobat prin 
HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 şi se supune dezbaterii în cadrul C.L.M. Arad în vederea 
fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentaţiei de urbanism. 
 

 
 
 

Arhitect Şef, 
arh. Radu Drăgan 

 
 
 

  
                    Şef Serviciu,                          Întocmit,                                                                         
         ing. Melania Cojocăreanu                   Angelica Giura 
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MEMORIU GENERAL 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

- denumire proiect  - Construire locuinţe semi - colective P+1 

(parţial P+1+M) 
- localitatea      - Municipiul Arad 

- adresa      - Cartier Micalaca, str. Ciobanului, nr. 8 

- beneficiar      - Ploscar Liviu – Ploscar Dorina 

- proiect      - 4/2014 

- faza      - PUZ 

- proiectant general    - BIA arh. Cătana V. 
- proiectant specialitate    - S.C. PRO URBAN S.R.L. 

 

1.2. Obiectul PUZ 

 Proiectul s-a elaborat conform temei de proiectare date de beneficiar, care a 

fost corelată cu prevederile normativelor, precum şi de observaţiile forurilor 

abilitate în domeniu. Terenul propus pentru studiu, face parte din cartierul 
Micalaca, strada Ciobanului, nr. 8 – intabulat în CF 331637 cu o suprafaţă de 2769 

mp. Trebuie subliniat că în aceiaşi zonă, beneficiarul mai deţine următoarele 

suprafeţe: 

- intravilan cu casă – regim parter - CF 322129 – 322 mp 

- intravilan cu casă – regim P+1+M  - CF 322130 – 325 mp 

- alee carosabilă -     - CF 322131 – 209 mp 
 Terenul propus pentru sistematizare face parte din intravilan – cu funcţiunea 

de casă de locuit, având următorii indici urbanistici: 

- POT      5,2% 

- CUT      0,153  

 

În principiu beneficiarul – ţinând cont de posibilităţile reale disponibile, 
doreşte construirea unor imobile cu 2 sau trei apartamente în regim P+1 – paţial 

P+1+M, care să prezinte valente de locuinţe individuale, similare cu cele existente 

în zonă. 



Din punct de vedere al metodologiei, s-au luat in consideralie urm[toarele

documentalii:
- metodolbgia de elaborare qi conlinutul cadru al planului urbanistic zonal

indicativ GM.010-2000
- prevederile planului Urbanistic general al municipiului Arad
- suport topo elaborat de PFA Chirac Mdddlina, avizat de OCPI Arad
- prevederile legii nr. 35012001, inclusiv modificdri gi completdri ulterioare

privind amenaj area.teritoriului
- prevederile HCML Arad nr.22312012.

1.3. Surse documentare
Pentru stabilirea unei solulii fiabile, au fost studiate urmdtoarele proiecte: elaborate

anterior PUZ
- plan urbanistic general al municipiului Arad
- prevederile UTR nr.28 din PUG, in care se incadreazd, zona studiatd, gi in

special subzona L.Mr. 28.C ca subzon[ predominant reziden\ial[ (clddiri de

locuit de la P la max P*2 sau P+l+M) nivele
Concomitent cu documentalia de sistematizare s-au studiat urmbtoarele studii

de fundamentare, intocmite concomitent cu P\JZ:
- referat geotehnic
- studiu asigurare a utilitdlilor de bazd (ahmentare cu apd,

canalizare, alimentare cu energie electricd gi alimentare
av gaze naturale).
- suport topo avizat de OCPI '

2. Studiul actual al dezvoltirii
2.1. Evolutia zonei

Conform prevederilor PUG, subzona L.Mr.28.C, ca sub-zond predominant
rezidenlial[, cuprinde majoritar, clddiri tip rural in regim parter.Izolat in aceastd

sub-zond s-au construit gi clddiri de locuit noi in regim de P+1 nivele. Se mai
subliniazd c[ in sub-zona invecinatd spre Jest s-a intervenit prin realizarea unor
edificii de cult, care ridicd nivelul urbanistic al intregului cartier.

2.2. incadrarea tn localitate
Zona studiatd, se situeazd in cartierul Micalaca, amplasat in est-ul

municipiului Arad. Cartierul este strdbltur de artera majord de circulalie Arad-
Deva, precum qi de artera feroviar[ Arad-Timigoara. Cartierul este limitat spre Est

de noua zond industriald in curs de definitivare, spre Vest gi Sud de cartierul
Micalaca qi de rAul Mureg gi la Nord de cartierul Micalaca Nord, magistrala CF

Arad-Deva qi de zona industriald Est existentl.
Terenul studiat se invecineazd



- spre Nord gi Vest cu zona de locuit;
- spre Sud cu imobilul dela nr. 10, teren cu casd avdnd nr.cad. 322128
- spre Est cu imobilul de la ffi. 6, teren cu casa avand nr. cad 322132

2.3. Elemente ale cadrului natural
Din punct de vedere aI cadrului natural, cartierul Micalaca (inclusiv zona

propusd prinPUZ) dispune de toate avantajele create de falezele rAului Mureg gi de
zonele verzi adiacente, prin care asigur[ condilii optime de locuit.

in ceea ce priveqte condiliile de fundare, pebaza studiilor geotehnice frcute
in zond, rezultd urmdtoarele elemente:

- zond" amplasatd pe formaliunile depresiunii panonice
- straturi cu urmdtoarele elemente:

. umpluturS, nu intre 0-1,00 m

. argile cafeniu gdlbui plastic r,6rtos intre 1,00-3,60 m

. argrld" nisipoase - prdfoase plastic consistente situat intre 3,60-
5,00 m.

- apa subterand cu nivele variabile prezente de la -1,80 m
- zona seismicd este - ,,D"- K: 0,16 -Tc: 1,0

Se poate considera cd" zona studiatd nu este expusd riscurilor naturale

2.4. Circulatia
Artera din care se va rcaIiza aleea carosabild de acces la locuinlele propuse -

strada Ciobanului, este o arterd recent sistematizatd, cu un profil de 28,00 m, in
care sunt prevdzute 2 trotuarc de 1,25 m,2 zone verzi de 1'0,00 m fiecare gi o arterd
carosabild in doud sensuri de 5,50 m.

Strada Ciobanului are legdturi facile cu artere principale de circulaJie din
cartier, precum str. Renaqterii, strada Voinicilor gi Calea Lipovei.

Accesul se va reahza pe parcela cu ff.cad.322131 pentru care se asigura
servitute de trecere pietonala si carosabila, conform declaratiei notariale anexate.

2. 5. Ocupurea terenurilor
2.5.1. Zonu Studiatd (situalie existentd)

-I" 

lir"it a zonei studiate o. o:le -p se delimit eazdwmdtoarele subzone:
a) - sub zona circula{ie str. Ciobanului 1240 mp
b) - sub zona spaJii aldturate (grddini) 853 mp
c) - sub zona locuinle existente 890 mp
delinute de alli proprietari
(1 ap. - str. Ciobanului, nr. 10)
d) sub zona locuinJd individuald 322 mp
proprietate beneficiar - regim parter: ( 1 ap - $tr. Ciobanului, nr. 8)
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e) - sub zona locuinle colective
proprietate mixtd - regim P+l+M
( 3 up. Str. Ciobanului 8/a)
f) - sub zona studiatd prinPUZ

325 mp

2769 mp

Din punct de vedere al totalului de apartamente care se adaugd,la indicii de
consum al utilitdlilor se eviden[iazd sub zona,,e" - cu urmdtoarele structuri:
- 1 ap - 4 camere cu doud grupuri sanitare gi bucdtdrie
- 2 ap - 3 camere cu doud grupuri sanitare gi bucdtdrie
- 2 ap - 1 camer[ cu un grup sanitar gi bucdtdrie

2.5.2. Zona propusd nentru PUZ (situslie existentd)
Pe terenul total de 2769 mp, in prezent se construiegte un imobil de locuit cu
urmdto arele caracteristici :

- regim de ind(ime P+l+M
- s. construitd 122,8+20,2 143,0 mp
- s.constr. desfrquratd -P+E-245,6-140,40:286,00 mp

- m-I22,80+1 8,20:1 3 8,00 mp

Total : 424,00 mp

- numdr apartamente 3 apartamente
- structurd apartamente - 3 camere bucdtdrie, 2 grupurr

- indici existenli 
sanitare' anexe' 6 locuri parcai

- POT 5,2yo
- cuT 0,153

- pentru construc{ia aflatd in execu}ie, la un regim de P+l+M nivele, cu un numdr
de 3 apartamente utilitAlile se vor asigura astfel:

o alimentarea cu apd - prin extinderea racordului existent de la imobilul
situat la nr. 8/A

o canalizarea menajerd - prin extindere racord canal menajer existent
o lrlimentarea cu energie electricd prin extinderea racordului existent

2.6 Echipare ediliturd
Echiparea edilitard, pe ansamblu al zonei se va face prin continuarea racordurilor
existente gi prin extinderea relelelor existente.

- Alimentarea cu apd
Pe ansamblu zona studiat[ are asigurate debitele necesare atdt pe str. Ciobanului,
cAt pi prin racordurile existente

- . Canalizare menajefi,



Zona propusd prinPUZ are asigurate racordurile necesare prin reJelele existente pe

str. Ciobanului, cdt qi prin racordurile existente la construc{iile date in folosinld
- Canalizarc pluviald

Debitele necesare se asigurd par\ialprin deversarea in relelele de canal, parfial prin
rigolele ce se vor asigura prin proiect gi cele existente pe str. Ciobanului gi cantitdJi
nesemnificative preluate de bazine de retenlie folosite pentru intrelinerea spaliilor
vetzi.
in etapa urmdtoare va fi absolut necesar ca problema sd fie rezolvatd"unitar, pentru
tot cartierul cu o magistrald de apd pluviald care sd se deversezeinrAul Mureq.

- Alimentarea cu gaz

Alimentarea cu gaz a zonei se va asigura din relelele stradale dtn zond., pe baza

unor solulri etapizate in funclie de solicitirile de consum

2.7 Probleme de mediu
Din punct de vedere al relaJiilor dintre cadrul natural gi cadrul construit, nu

se estimeazd" disfuncfionaIitiltri. In zona studiatd nu se semnaleazd pericole de

inunda{ii sau alunecdri de teren.
Pe ansamblu, zona de locuit nou propusd nu influen{eazd negativ funcliunile

zoneide locuit existente, nefiind o sursd de poluare.
in 

"..u 
ce privegte imobilul in construcfie, se sublini azd cd, s-a oblinut notificarea

nr. 10619109.08.2013 aAgenliei de Mediu.

intrucdt construcliile propuse sunt tot construc{ii de locuit, la un regim
similar de P+l/P+1+M, fiind de asemenea construilii individuale cu 2-3
apartamente, nu se pot prevedea divergenle reale, in cazuI, apariJiei unor probleme,
de la cazla caz, ele vor fi studiate gi solulionate in spiritul legislaliei existente.

Se mentioneaza ca pe parcursul avizartt s-au respectat toate etapele

prevederilor prevazute in legislatie conform

2.9 Riscuri naturale
Conform Hotdrdrii 38212003 privind riscurile naturale de inundafii,

cutremure gi'alunecdri de teren se menlio neazd urmdtoarele :

2.9.1 Inundatii
Conform anexei nr. 5 al Unitdlilor Teritorial Administrative afectate de

inundalii, la pozilia 76 este menlionat Municipiul Arad, ca fiind expus riscurilor
naturale prin inunda{ii ale rAului Mureq. In acest sens insd trebuie menlionate
amplele lucrdri de indiguiri care protejeazd municipiul in mod adecvat, deci
implicit cartierul Micalaca qi zona studiatd prinPUZ.
2.9,2 Cutremure

Conform P100/1992, intewalele de timp la care se produc cutremurele,
modul ior de manifestare ca gi efectele acestora asupra construcliilor, au un

270r.



caractet imprevizibil puternic aleator. Din aceast[ cauzd eficienJa mdsurilor de
proteclie antiseismicd - in special la construc{ii cu un regim de P+l - P+l+M
nivele -poate fi judecatd numai in mod statistic. AvAnd in vedere modul in care un
eveniment seismic se incadreazd, in girul de evenimente agteptate pe anumite
perioade de timp, inclusiv din punct de vedere al intensitdlii, precum qi proporfia
construcliilor afectate cu diferite grade de avariere, se poate evidenlia un impact
social gi economic semnificativ.

Din aceste motive responsabilitatea antiseismicd a construcliilor trebuie
inceputd de la respectarea prescripliilor de proiectare qi continuatd cu respectarea
in execuli a tuturor prevederilor. Nu in ultima fazd, obligatoriu trebuie urmirit
modul de respectarc al prescripJiilor de exploatare gi intrelinere periodicd, mai ales
la construcliile cu un regim redus de in61!ime.

Inzona studiatd nu sunt semnalate fenomene de alunecdri de teren.

In zona cartierului Micalaca, au fost fdcute nenumbrate studii, carc par\iaI au
fost finalizate conform Planului Urbanistic General al Municipiului Arad.
3.2. Prevederi ale PaG

Zona studiatd, cuprinsd in intravilanul municipiului, se incadreazd optimin
toate prevederile PUG-ului. In acest sens se vor respecta condiJiile prevdzute
pentru UTR 28 gi in mod suplimentar, cu condiliile prevdzute in sub-zona
L.Mr. 2 8 . C, ca sub-zond de lo cuit predomin ant r ezidenJiald.
3. 3 Vulorificarea cadrului natural

Terenul studiat este plan, frrd deniveldri accentuate, avdnd asiguratd o
stabilitate optimd.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul este agezat pe formaliunile
depresiunii panonice. Specific zonei de Vest, deci gi in zona studiatd, se

evidentiazd o alternanJd de structurd permeabild., care per,mit o ascensiune variabild
a apei subterante, in funclie de precipitaJii.

Din punct de vedere seismic, zona se incadreazdin categoria ,,D" - lK:0,16
qi Tc: 1,0

Din princt de vedere al stratificaliei, se evidenliazd urmdtoarele caracteristici:
- umpluturi
- argild plastic[ vdrtoasi
- ar giI6 plastici consistentd

0,00
1,00
3,60

1,0 m
3,60 m
5,00 m

- apd subterand intre (-1,80) 9i (-4,60 m)

3. 4. Modernizares circ ulaliei
3.4,I. Accesul carosabil

3. Propuneri de dezvoltare urbanisticd



Din punct de vedere al accesului major, zona sfudiatd. are circula{ia asiguratd
prin str. Ciobanului. in ceea ce priveqte circulalia secundard, din strada Ciobanului
se propune o alee carosabild, cu o bucld de intoarcere in jurul unei zone verzi.

Aleea carosabili, de 3,50 m, cu doud trotuare de 1,00 m, se va menline in
domeniul privat, av6nd accesul asiguart numai pentru locuitorii din zond. Prima
secliune in lungime de 40,0 m are o singurd bandd de circulalie, fiind continuatd in
zona buclei cu 2 benzi de circualJie de 4,50 m, la o lungime de cca 40,0 m.
Structura aleii carosabile va avea urmdtoarele structurii:
- funda{ie balast
- macadam
- strat beton
- strat legdturd beton asfaltic
- strat uzurd beton asfalctic

15 cm
10 cm
25 cm
6cm
4cm

Parcarile in toatd zona se asigurd prin realizarea in interiorul fiecdrui lot a 2
parcai pentru frecare apaftament, din care unul sub formd de garaj.

Parcarile ocazionale se asigurd in zona frecdrui lot in parte, folosindu-se
carosabilul existent gi pa(ial trotuarul.

ln zona buclei de intoarcere se asigurd o suprafaJd centrald de 169 mp spa{iu
verde,^amenajat corespunzdtor, pentru toli locuitorii din imobilele propuse.

ln afard, de aceste suprafele, prin amenajarea fiecdrui lot propus, linAnd cont
de toate necesit[Jile func{ionale,reztltd suplimentar urmdioarele zone verzi:
- in loturile cu 3 apartamente 2 loturi x75 mpllot: 150 mp
- in loturile cu 2 apartamente 4 loturi x 50 mp/lot:200 mp

in acest sens, pe toatd zofia studiatd, spa{iul verde este de min. 519 mp, adicd
o suprafald de 18,704.

3. 5. Z onificars_jfoneIierqW
3.5.1. Reglementiri. bilant teritorial, indici urbanistici
- Terenul pr6pus pentru sistematizare, va avea 2loturi de 450 mp, avAnd fiecare 3

apartamente gi 4 loturi de 300 mp avAnd fiecare ci.Ie 2 apafiamente, alei, in total 14

apaftamente cu cca 50 persoane.
- Regimul de indllime va fi de P+1 nivele -pafiiaI P+l+M.
- Fiecare lot va avea pentru f,recare apartament 2 locuri de parcare, dintre care unul
va fi garaj inchis.
- Gradul de ocupare va ft de 40Yo, iar CUT-ul va fi de 0,95.
- Construcliile vor fi retrase cu 3,00 m din frontul aleii carosabile qi cu 1,10-187 m
fald de.,limita de proprietate posterioard (fdrd ferestre). Construclia din frontul



strdzii Ciobanului va fi retrasd cu 4,10 m, considerdnd cd faJi de carosabil are o
retragere de peste 15,0 m.

3.5.2. Bilant teritorial
3.5.2.1. Bilant teritorial (detaliu)

3. 5. 2. 2 Prop uneri lotizare

Prin proiect se propun urmdtoarele loturi:
- 1 lot cu imobil in execuJie 450 mp - 3 apartamente
- 1 lot propus - 450 mp - max. 3 apartamente
- 4 loturi propuse 300 mp - max. 2 apartamente

Se menfioneazd, cd datoritd unor condilii legate de amplasament, loturile de
300 mp, au un front stradal de 19,50 ml Si cu o adAncime medie de cca 15,00 m,
ceea ce favotizeazl, obligativitatea asigurdrii locurilor de parcare.

Se sublinrazd, cd" suprafala de lot prevdzutd pentru imobilul aflat in curs de
execulie, la un total de 450 mp, asigur[ suplimentar qi parcarea in interiorul lotului
pentru un numdr de 6 autovehicule. Se mai subliniazd cd indicii urbanistici pentru
acest lot sunt urmdtorii:

POT max 40Yo

CUT max 0.95

Nr.
crt.

Teritoriul studiat
S:2769 mp

Existent Propus ObservaJii

mp % mp %
0 Zona de locuit t43 5)r)? 2r00 75,9
I Spalii verzi

- spa{ii verzi amenajat
- spatii verzi in lot

r69
(3s0)

6,1
(12,6)

2 Zona cal comunlcatle 500 18,0
3 . Teren liber cu

destinatie cc 2626 94.8
4 Total teren 2769 100,0 2769 100.0
5 Teren circulatie acces

lot (209\ Q09\



3. 5.3. Sistematizarea verticali
Sistematizarca verticald se va face pomind de la cotele de nivel din frontul

strdzi Ciobanulut, pe baza unui proiect de specialitate, care va determina cotele
optime pentru profilul aleii carosabile, pentru a se evita unele umpluturi
semnificative (cca 75 cm). Solulia propusd va conJine gi modul de eliminare a

apelor pluviale, pentru a se impiedica inundarea temporarl azonei de locuit.

3.5.4. Reeimul de iniltime
Regimul de inallime va fi de P+l nivele - (pa(ial P+l+M).

3.5.5. Grad de utilizare al terenului
Valorile maxime propuse ca gi grad de ocupare gi utilizare a terenului sunt:

- POT - max :40o/o

- CUT - max : 0.95

3.5.6. Plantatii
Zone plantate, noi amenajate, se vor realiza in zona buclei de intoarcere a

aleii carosabile, in limita unei suprafele de 169 mp. La aceastd suprafat5" se mai
adaugd, o suprafald minima de 350 mp din suprafaJa loturilor, ceea ce asigurd
condilii optime de habitat.

3. 6. Echipare edilitard
Pe ansamblu, echiparea tehnico-edilitard se va face pe baza unui proiect de

specialitate, in funcJie de condiliile din avizele de specialitate. Trebuie subliniat cd
la limita frontului stradal, au fost executate prealabil, cdmine de racord alimentare
cu apd gi canalizare menajerd pentru toate apartamentele estimate sd se realizeze in
etapele urmdtoare. In aceastd, vaiantd,, au fost executate qi racorduri parfiale pentru
energia electricd qi pentru gazele naturale.

3.6.1. Alimentare cu api
Pe baza unui aviz emis de Compania de Ap[ Arad SA, in perioada 2010-

2011, pentru racordarea primei construc{ii la re}eaua de alimentare cu apd (care nu
face parte dr'nzona studiat[) s-a executat un cdmin de racord in frontul stradal, care
a {inut cont gi de debitele ale extinderilor preconizate.

Prin noul avrz care s-a solicitat pentru zonaPUZ-ului gi pebaza proiectului
de specialitate s-a stabilit solutia optimd din punct de vedere economic ai
funclional.



In baza aceluiaqi aviz, emis de Compania de Apd Arad SA qi in aceleagi
condilii, s-a executat un c[min de racord,Ia capacitatea estimat[ {inAnd cont gi de
extinderile preconizate.

Prin noul aviz solicrtatlafazaPUZ gi in funcJie de proiectul de specialitate
s-a definitivat solulia optimd de funclionalitate pentru tot ansamblul.

3.6.3. Canalizarea pluviali
Problema soluliondrii evacuirii apelor pluviale din zond se va soluliona

separat, astfel:
- debitele de apd pluviald, de pe carosabil, se vor racorda la releaua de canalizare
menajerd (solulie de canalizarc unitard existentd in tot cartierul), cu avizul
Companiei de Apd Arad.
- debitele de pe loturile propuse, la nivelul fiecdrui lot, se vor colectainrezervoare
de reten{ie, urmAnd ca apele respective sd fie uttltzate la udarea zonelor verzi.

3,6.4, Alimentarea cu cllduri - inclusiv alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu cdldurd se va face prin montarea in fiecare apaftament a unei

termbteci ) care va func{iona prin utllizarea gazelor naturale. Concomitent aceast[
sursd va asigura gi debitele necesare la buc[tdrii.

Se men{ioneazd cdinprezent, pe prima construcfie edificatd in2011, existd o
firidd de racord - executatd" cu avizul E-On Gaz, care asigurd debitele necesare gi

pentru o parte din extinderile preconizate.
Pebaza noului aviz E,-ON Gaz, ce s-a emis lafazaPUZ Si conform studiului

de specialitate s-a definitivat solu{ia optimd funcJionals qi economicd.

3.6.5. Alimentarea cu energie electrici
Alimentarea cu energie electricd, pe baza avizului ENEL, s-a fbcut pornind

din firida de racord existent[ la prima construclie edif,rcat[ (care nu face parte din
PUZ), gi care asigurd debitele pentru toate construc{iile propuse.

Toate retelele ce se vor executa vor fi subterane.

3.6.6. Gospodirie comunali
La nivelul fiecdrui lot se prev[d pubele de depozitarc a degeurilor menajere,

care vor fi colectate de cdtre societatea de specialitate care funclioneazd la nivelul
Municipiului.
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studiatd, in cadrul PUZ-ului,
influenJa nefavorabil mediul

nu se ridicd nici un fel de probleme,
ambiant, cu condilia realizdrii tuturorcare ar putea

propunerilor.
Spaliul verde prevdnfi in zona buclei carosabile de intoarcere, precum $i

spaliul similar din fiecare lot, insumdnd 519 mp, adic[ I8,7yo, satisface necesarul
p entru habitat c ore spunzdtor.

3.7.1. Obiective utilitate publica
Accesul carosabil la loturile propuse se asigura prin parcela cad 322131 care

are asigurata servitutea de trecere conform declaratiei notariale anexata Ia
documentatie.

3.8. Reglementdri urbanistice specifice zonelor cu riscuri naturule

in vederea respectdrii Hotdrdrii nr. 38212003 se iau toate misurile impuse de
legislalie in domeniul riscurilor naturale.

3.8.1 Inundatii

intrucdt prin lucr[rile de protecJie din zona rdului Mureq se evitd problema
unor inundalri, se impune doar luarea m[surilor de intre{inere a digurilor existente.

In etapa de perspectivd., este necesard, realizarea unui sistem de canalizare
pluviald, care sd protejeze gospoddriile in caztl unor ploi torenliale.

3.8.2 Cutremure

Pentru protejarea construcliilor din zona proiectatd, trebuie luate pe etape
urm[toarele mdsuri:

3.8.2.1 Proiectare

- s-a uiindrit realizarca unei densitdli cdt mai reduse in zond, prin propunerea
unui POT max:4lo/o

- s-a urmdrit rcaltzarea unor construclii cu max P+l / P+l+M nivele, cu un
CUT'"* : 0,95, ceea ce reduce riscul unor accidente in cazvl unor cutremure. Prin
mdsurile luate s-a redus numdrul de persoane care pot ocupa pe perioade mai lungi
construcliile proiectate gi care pot fi afectate de seisme.

- S-a prevdnrt o cale facild de acces, cu o legdturd adecvatd la strada
Ciobanului, care nu va fi blocati. de autovehicole, intrucdt parcarca qi cazarca
maginilqr proprietate a locuitorilor se asigurd pe fiecare lot in parte.
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- Aleea eireulabilfl de aees eu o lungime de 77,0 em prospeet de 5,50 rne are
prevhnrt\, o buel[ mlt7,15 m, eare asigur6 intoareerea tuturor
autovhieulelor, in autovieoluiui de intervenlie la iu., in
proieetare s-a luat agin[ de 8,60/2,50 m su o razd de intoarebre
de 9,25 m, asigurat[ suplimentar gi de pareErile exterioare de la ultimul imobil eu
un regim de P+1 (partial P+l+M),

- Ciile de aeees gi eomunieare asigur6 eondilii pentru eventuala neeesitate a
evaeudrii de urgentd in seopul limitdrii efeetelor unor eventuale eutremuro
puternice,

lVbsuri speeiale trebuie luate prin urmdrirea exeeutiei eare trebuie sE
respeete toate doeumentatiile aferente,

Dupd aprobarca PUZ-ului se va treee la urmdtoarele luer[ri:
- se va termina exeeulia bloeului aflat in eonstruelie;
= se va elabora un studiu de asigurare a tuturor utilitdtrilor in funelie d.e ritmul

de exeeutie, eorelat eu fondurile disponibile:
- oa o prtmEturgen!5 se va ,"uIr"ualeea earosabild de asses (inelusiv buela de

intoareere) fdrd stratul de uzurE pentru a permite aesesul loeatarilor aetuali gi a

noilor proprietari de aparlamente, Se sublintazd ed aeeastd eale de aeees este
irtabulata pe proprietarii Plosear Liviu si Plosear Dorina in ead, 3ZZI31 su o

suprafata de 209 mp, eare potrivit deeiaratiei notariale va asigura servitutea de
treeere pietonala si sarosabila ,

Se poate eonsid-era ed prin ftnahzarea luerdrilor dtnzonapropusa prtnp\JZ,
se eontribuie 1a ridiearea nivelului ulbanistie aI zonet, prin noi valen{e de aspeet
urban, tr

Toato luerdrile se vor exeeuta de benefieiar din fonduri proprii, in etape
sue eesive,

tuh. E.



REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM

U.T.R. nr.28 cf. PUG

r. DISPOZTTTT GENERALE

1. Rolul Resulamentului local de urbanism

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii
urbanistice cu un caracter de largd generalitate, prin care se stabilegte modul in
care pot fi ocupate terenurile, precum qi amplasarea qi conformarea

.v construcliilor qi a amenaldrilor, in acord cu prevederile legale.
Regulamentul general de urbanism se sprijind pe o bazd legal[ formatd

din:
- Legi gi acte normative privind modul de ocupare a terenurilor gi de

r eah:zar e a constructiil or.
- Norme li standarde tehnice care fundamenteazd amplasarea gi

conformarea construcliilor in acord cu exigen{ele de realizare a stabilitdtrii,
securitdlii gi siguranlei in exploatare a acestora.

- Reguli proprii domeniului urbanismului gi a amenajdrii teritoriului
privind ocuparea cu construclii a terenului in acord cu principiile de dezvoltare
durabild.

- configuralra parcelelor, natura proprietd{ii, amplasarea gi conformarea
construcliilor, etc.

2.Bazd legali a elaboririi

Regulamentul local de urbanism se elaboreazd in conformitate cu:
- Legea nr 350125001 cu modificafile si completarile ulterioare
- Legea Fondului Funciar nr.18/1991 republicald
- Lggea 13812004 - Legea imbunatatirilor funciare republicata
- Legea administraliei locale nr.27512002
- Legea cadastrului imobiliar gi publicitdlii imobiliare nr. 711996
republicata
- Legea privind calitatea in construclii nr. l0ll995 cu modificarile si
completarile ulterioare
- Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 8211998 pentru
aprobarea OG nr. 4311997

,.- Legea apelor nr. 107 I 1996 ctmodificarile si completarile ulterioare



- Legea privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia nr.
21311998 cu modificarile si completarile ulterioare
- HGR 52511996 modificat[ pt. aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, republicata
- Codul Civil
- Ordinul ministrului sdn[td1ii nr. \1912014 pt. aprobarea noffnelor de
igiend gi recomanddrilor privind mediul de viald al populaliei
- HG 107612006 al Ministrului apelor, pddurilor gi protectiei mediului la
planurile de urbanism qi de amenaj ate ateritoriului
- Ghid privind metodologia de elaborare qi con{inutul cadru al planului
urbanistic zonal, indicativ GM-O 1 0-2000
- Normele de aplicare a legii 50lI99I conform Ordinului nr.83912009
- Ordinul 22712006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de
protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare ;

- Ordinul comun aI ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii
Teritoriului, ministrului de Interne, directorului Serviciului Roman de
Informatii si ministrului Apararii Nationale nr. 422111995;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii
si unele masuri pentru realizarea constructiilor, republicata.

3. Domeniul de aplicare:

1. Regulamentul local de urbanism se aplicd in proiectarea qi rcahzarca
tuturor construcliilor gi amenajdrilor, amplasate pe categorie de terenuri, atAt in
intravilan, cdt gi in extravilan. ,

2. Regulamentul local de urbanism se aproba prin HotdrArea Consiliului
Local al municipiului Arad gi constituie un act de autoritate al administraliei
locale.

II. Reguli de bazi privind modul de ocupare a terenurilor

4. Reguli cu privire la pistrarea integritifii mediului qi protejarea
patrimoniului natural construit.

Terenuri agricole in intravilan:
Autorizarea se face cu respectarea normelor, stabilite de Consiliul Local al

municipiului Arad, pentru ocuparea ralionald a terenurilor qi pentru rcalizarca
urmdtoarelor obiective :

- completarea zonelor libere.
- arnplasarea constru{iilor, amenajdrilor gi lucrdrilor tehnico-edilitare

: aferentq acestora in ansambluri compacte.
Prin autorizatia de construire, terenurile libere din intravilan se scot din

circuiiul agricol, temporar sau definitiv de la cazla caz.



Colectarea degeurilor se va face la nivel de zond, prin activitdli de
salubrizare care vor fi de natura sd nu areeze probleme de sdndtate, poluarea
mediului sau s[ degradeze cadrul ambiental qi imaginea civrlizatd,.

- Zone'cu valoare peisagistici gi zone naturale protejate.
in zona studiat[ nu sunt zote cu valoare peisagisticd gi zone naturale

protejate.

- Zone construite protejate:
in prezenta Unitate teritoriald de bazd nu sunt zone care cuprind valori de

patrimoniu iultural construit, de interes nalional, sau local.

5. Reguli cu privire la siguran{a construc{iilor qi la apilrarea
interesului public:

- Expunerea la riscuri naturale:
Nu e cazul.

- Expunerea la riscuri tehnologice:
Nu este cazul

- Construcfii cu funcfiuni generatoare de riscuri tehnologice
+In prezenta Unitate teritorial[ de bazd nu sunt construclii cu func{iuni

generatoare de riscuri tehnologice.

Utiliziri permise: ,

Sunt permise construclii gi amenajdri care au drept scop diminuarea sau
eliminarea riscurilor tehnologice.

Asigurarea echipdrii tehnico edilitare.

Utiliziri permise cu condifii:
Attoizarea executdrii constructiilor in zond, se va face cu conditia

respectdrii indicilor maximi admisibili P.O.T. qi C.U.T. stabiliJi prin prezentul
regulament."

Pentru zona de locuit P.O.T. max : 40,00 o/opelot

C.U.T. max : 0,95 pe lot

Utiliziri interzise:
Construcliile gi amenaj 6rile unitdlilor industriale.
Construc{iile in zonele de servitute si proteclie ale sistemelor de

alimentare cu energie electrica, .gaze naturale, apa canalizare si a cailor de
comunicalie.

ionstruclii in zonele verui prevdzute prin acest P .IJ.Z.
-Unitdlile industrial e.



- Asigurarea echipirii edilitare:

Autonzarca executdrii constructriilor poate fi conditionatd de stabilirea, in
prealabil, prin contract, a obligaliei efectudrii, in total, a lucrdrilor de echipare
edilitard aferente, de cdtre investitorii interesa{i.

Atrtorizarea executdrii construcliilor in corelare cu posibilitdlile de

realizare a echip[rii edilitare se va face in urmdtoarele condilii:

Utiliziri permise:
Orice'fel de construclii gi amenajdri care se pot racorda la infrastructura

edilitard existentd cu capacitatea corespunzdtoare, sau pentru a c[rei extindere
sau realizare existd surse de finanlare asigurate de investitorii interesali.

Utiliziri permise cu condifii:
Construcliile vor fi executate dupd

obligaliei efectudrii lucrdrilor de echipare
investitorii interesati.

stabilirea, prin contract prealabil, a

edilitard aferente (in total), de c[tre

Utiliziri interzise:
Orice construclie care, prin dimensiuni, destinalie qi amplasare faJd de

zonele de echipare tehnico - edilitar[ asiguratd (acoperite sub aspect teritorial gi

capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii
interesa{i.

Autorizarea construirii in urrna stabilirii condiliilor contractuale de
reahzare a lucrdrilor edilitare de c[tre investitorii interesaJi se va face numai in
cazul in care, din corelarea cu celelalte reguli, rczultd. cd terenul este construibil
gi existd condilii de asigurare a echipdrii edilitare necesare.

Asigurarea compatibititltii func(iunilor:

Autorrzarca executdrii construcliilor se face cu condilia asigurdrii
compatibilitdlii dintre destinalia construcliei gi funcliunea dominantd. a zonei -
funcliunea de locuire qi funcliuni complementare.

Integrarea in zond" a construcliilor noi se va face cu respectarea gi

corelarea atdt a regulilor de bazd privind ocuparea terenului, cdt qi a celor
privind amplasarea gi conformarea construgliilor, in acord cu destinalia acestora.

In urma analtzei unitdtrii teritoriale de referin{d se stabileqte:
- funcliune dominantd - funoliunea de locuire;
-.,funcliuni complementare - spalii comerciale

- Procentul de ocupare a terenului



(1) Autorizarca executdrii construcliilor se face cu condilia ca procentul
de ocupare a terenului sd nu depdgeascd limita superioard stabilitd de prezentul
regulament.

Pentru zonade locuit P.O.T. max : 40,00 Yopelot
C.U.T. max : 0,95 pe lot

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

- Orientarea fa[il de punctele cardinale:
Autonzarca executdrii constructriilor se face cu respectarea conditriilor $i a

recomanddrilor de orientare fald de punctele cardinale, conform prezentului
regulament.

Orientarea construcliilor fald de punctele cardinale se face, in
conformitate cu prevederile normelor sanitare qi tehnice, in vederea indeplinirii
urmdtoarelor cerinle:

- asigurarea insoririi (inclusiv aport termic)
- asigurarea iluminatului natural
- asigurarea percepernvrzuale a mediului ambiant din spaliile inchise.
- partiurile propuse vor evita amplasarea dormitoarelor spre nord.
Se va respecta prin proiect:
- se va asigura o insorire adecvatd., urmdrindu-se un aport termic sporit;
- se va asigura o iluminare directd, optimd pentu toate spafiile;

- Amplasare^ fafi de drumuri publice
Autorizarea executdrii construcliilor cu funcliuni,de locuire, este permisd

cu respectarea zonelor de proteclie a drumurilor delimitate conf. legii.
Se va respecta prin documenta{ie:
- zofla de locuit propusd, nu are prevdzuld.un drum public;
- pentru zona sistematizat[ propusd se prevede numai o alee carosabild;

- Amplasareafald de aliniament
Clddirile vor fi amplasate retras fa!5, de limitele de proprietate cu mtnhl2 ,

dar nu mai putin de 3,00 m si cu aceeasi retragere fata de aleea carosabila de

acces.
Prin proiect se va urmdri:
- amplasarea clddirilor intre 3,00 m - 5,50 m fa{d de aleea carosabild (care

nu are o functiune propriu zisd de stradd)
- amplasarea construc{iei din frontul stradal, la 4,10 m de strada

Ciobanului, dar in realitate este la 15,50 mfa\d de partea carosabild.

teren)
-.,Amplasarea in interiorul parcelei (distanta intre cladire si limita



Attonzarca execut[rii construcJiilor este permisd dacd se respectd
distanlele obligatorii fa\d de limitele laterale qi posterioare ale parcelei conform
Codului Civil, dup[ cum urmeazd:
a) distanla - servituliile de vedere - cu o retragere minim de 2,00 m intre
faladele cu feiestre sau balcoane qi limita proprietdlii invecinate;

Prin proiect construcliile cu falade vitrate, au asigurate distanle minime de
2,00 m fald de vecin[tdli.
b) asigurare distanle minime necesare intervenliilor in caz de incendiu, stabilite
prin avizul unitdlii teritoriale de pompieri.

Pentru PUZ-il propus aprob[rii, s-a ob{inut avizul unitdlii teritoriale de
pompieri, intrucdt toate construcliile permit un acces facil, pe doud direclii.
c) construciile vor avea acces facil la cel pulin o faladd vitratd iar pentru al
doilea front trebuie asigurat[ minim o trecere pietonald av0nd o ldlime de 1,50 m
gi cu indllime de 1,90 m.

Prin proiect toate construcfiile sunt amplasate astfel ca sd permitd un acces
facil la cel pu{in doud falade vitrate.
d) prin documentalie se prevdd urmdtoarele distenle:
- 1,10 m fald de limita laterald est;
- 1,60 m fald de limita posterioard;
- 4,10 m fald de frontul stradal Ciobanului (dar in realitate la 15,50 m, avdnd de
inclus zonaverde stradald de cca 7.00 m)

7. Reguli cu privire la asiguralea acceselor obligatorii

- Accese carosabile ,

Au|oizarca executdrii construcJiilor este permis[ numai dacd existd
posibilitdli de acces la drumurile publice. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie sd permitd intervenlia mijloacelor de stingere a incendiilor.

Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construclii se

va face in corelare cu organizarea circula{iei majore, cu organizareaparcajelor gi

cu accesul pietonilor.

Va fi prevdzut:
- alee carosabild gi parcaje in interiorul fiecdrei parcele;
- se va executa un racord adecvat - la strada Ciobanului;
- concomitent aleea carosabil[ asigurd o circula{ie optimd pentru

mijloacele de intervenlii.

- Accesele pietonale
Autorrzatea execut[rii construcliilor gi amenajdrilor de orice fel este

permisd dacd se asigur[ accese pietonale, potrivit importanJei gi destinaliei
construcJiei. Se va avea in vedere gi exigenlele impuse de circuallie persoanelor
cu hahdicap.



Vor fi prevdzute:
- accese pietonale la toate loturile prevdzvte;
- spaliile verui de aliniament vor fi intre{inute de beneficiari.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitari

- Racordarea la refelele publice de echipare edilitari existente:
Autonzarea executdrii construcliilor este permisd numai dacd

existd posibilitatea racorddrii de noi consumatori la relelele existente de apd,
la instalaliile de canahzare, de gaz qi de energie electricS.

- Realizare de refele edilitare:
Lucrdrile de realizare a retelelor edilitare (subterane). de racordare si de

branqare la releaua edilitard publicd se suportd in intregime de investitor sau de
beneficiar.

Conform legisla{iei in vigoare, reJelele edilitare publice apar\in
domeniului public local.

Cheltuielile pentru lucrdrile de racordare gi branqare care se realtzeazd pe
terenurile proprietate privatd ale persoanelor fizice sau juridice sunt suporlate in
intregime de investitorul sau beneficiarul interesat.

Indiferent de forma de finanlare qi de executare a relelelor edilitare,
reahzarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.l0ll995
privind cahtatea in construclii, precum qi a normativelor tehnice referitoare la
categoriile de lucrdri specifice. 

,

- Proprietatea publici asupra re{elelor edilitare:
1) Relelele edilitare fac parte, aldturi de re{eaua de drumuri qi strdzi (cu

traseele cdrora sunt asociate) din categoria utilitdlilor aflate in serviciul public.
Instalaliile gi relelele publice sunt, dupd caz, in proprietatea statului sau a

unitdlilor administrativ-teritoriale.
2) Relelele de alimentare cu energie electricd", gaze, telecomunicafii, fac

parte din sistemul national qi sunt proprietatea publicd a statului, indiferent de
modul de firtan{are.

Lucrdrile de extindere, racordare gi brangare la relelele edilitare publice
(ap[, canahzarc, gaze, termice, energie electricd gi telefonie) se suportd in
intregime de investitor sau de beneficiar qi se executi subteran, in urma oblinerii
avizului autoritd{i i admini stra{i ei pub I i c e sp e ci alizate .

9. Reguli cu privire la forma gi dimensiunile terenurilor pentru
construcfii.

-.Parcelare
Pr,in P.U.Z. se propune realizarea a unui numdr de 6 parcele, pe care se

v or reializa urmdtoarele constructii :



- ) parcele de 450 mp - cu cAte un imobil avAnd 3 aparlamente fiecare
(din care unul este in execulie);

- 4 parcele de 300 mp - cu cdte un imobil avAnd 2 apartamente fiecare.
F iecare parceld este construibila avAnd urmdto arele disponibilit[li :

- acces direct la aleea carosabild propusd;
- parcelele au dimensiunile variabile de la 22,75 - 24,63 m I 18,64, -

19,15m pentru loturile de 450 mp si de 15,I2 - 17,03m I 18,36 - 19,93m pentru
loturile de 300 mp.

- prin amplasamentele propuse se asigurd racordurile la toate utilit5lile
stradale.

- Regim ini(ime
Atrtorizarca execuliei, ca regim de indllime, se va face cu respectarea

indllimii medii, frrd ca diferenlele de indlJime sd depdgeasc[ cu mai mult de
doud nivele clddirile invecinate.

Regimul de indl{ime propus este urmdtorul:
- P+1 (partial P+1+M)
- indllimea la cornige va fi de max 6,00m la cladirile P+l, max 7,50m la cladirile
P+1tM

- Finisaje - aspecte estetice
Se vor folosi:
- materiale durabile;
- finisaje cu calitdli superioare;
- culori pastelate. ,

- Indici
- POTmax - 40% - pe lot
- CUTmax - 0,95 - pe lot

- Parcaje
' Pentru fiecare apartament se asigurd 2 locuri parcare, in limita lotului

propus.

10 Regului cu privire la amplasarea de spafii verzi gi imprejmuiri

- Spa{ii verzi amenajate si de aliniament:

Altonzalia de construire va conline obligalia menlinerii sau credrii de
spalii verzi qi plantate, in funclie de destinalia qi capacitatea construc{iei,

, conform prezentului regulament.



Pentru construcliile de locuit vor fi prev[zute spaJii verzi, plantate, cu rol
decorativ de 169,00 mp, respectriv 6,IYo la carc se adauga 350 mp, respectiv
12,60 din spatiileverui incluse in loturi.

- tmprejmuiri:
itr condiliile prezentului regulament, este permisd autorizarca

urmdtoarelor categorii de imprejmuiri :

- imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitdrii
parcelelor aferente cl[dirilor qi sau integrdrii clddirilor in carcaterul strdzilor sau
al ansamblurilor urbanistice.

III ZONIFICARE FUNCTIONALA
ll. Zone gi subzone funcfionale
L - func{iune predominanta - zona de locuit

- subzond predomin ant rczidenlial5
- subzoni spatii verziplantate
- subzond cdi de comunicatie rutierd

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONBLOR FUNCTIONALE DIN
INTRAVILAN

L - Zona pentru locuinle: art. 4,9,14, 15, 17,18,20,23,24,25,26,27,
30, 31,32,33 din R.G.U.

Ccr - Zona pentru cdi de comunicatte: art.5, 6,7,8,9, II, 14, 16,20, din
R.G.U.

SP - Zona pentru spa{ii verzi amenajate, perdele de protecJie, sport qi

agrement: arl.4, 5, 6, 14, 15, 16, 17,I8,20,23,24,25,26,30, 31,32,33, din
R.G.U.

IS - Zonapentru institulii gi servicii'. art.4,5,9,14, 15,I7,18,20,23,24,

:_ 25,26,27,30,3I,32,33

Utilizare funcfionali'' Locuinle individuale semi-colective, avand 150 mp/apart. qi funcJiuni
complementare

Utifitnti admise:
- cl[diri de locuit, birouri, cabinete, spatii comerciale.
Utilitnti admise cu condifii:
- anexe (garaje), cu condilia respectdrii P.O.T-ului stabilit prin prezenta

. documentalie
UtiHtnf interzise:
- orice construc{ie care nu a fost prevdzutd in documenta}ia de urbanism;

, -, orice activitate cate creazd disconfort urban qi perturbd funcliunea de
locuire.'

' 
Caracteristica parcelei



- suprafala paroelelor'. 2loturi de 450 mp (din eare pe unul se exeeuta o
construetie de loeuit avand P+l+M de 3 apartamente) si 4 loturi de 300 mp

- dimensiunile gi adaneimea pareelelor de 450 ffip, eorespunde
principiului de addncime maritb fa![ de frontul stradal. in cazul parcelelor de
300 mp, datoritd eonjuneturii, frontul stradal este mai mare decat addncimea,
earacteristica se av antaj e a zd, p ar ea1 el e p e lot.

Aliniament
' retragerea fal6 de aleea carosabild, eare in fapt nu este o stradd propriu

zisd, este euprinsd intre 3,00 m gi 6,00 m;
- fa\F, de limita posterioard, distanla propusa este min hl2, dar nu mai putin

de 3,00 m (fn eazul faladelorvitrate) gi 1,10 m- 187 m (in eazul fatadelor fdrfl
ferestre).

Circula{iae aecese gi pancdni
- toate pareelele au aeoes direet din aleea earosabilS de 3,50 m, prevdzut

eu2 troluare;
- aleea carosabild are o bueld de intoareere, eare asigurd eondilii optime

p entru into areerea vehi eul elor de intervenlii ;

- fieeare lot, pe lot, are asigurat 2 pareaje pentru fieeare apartament.
R.egim inSl{inee
- P+1 (partial P+1+M )

- la elad F+1
- la elad P+1+M

Pro ieetant sp eeialit 
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Spa{ii verzi ,

- spaliu verde in afara loturilor - 6,I%0
- spaliu verde in lot I2,6Yo

H - eornise
6,00m
7,50m

h - coama
9,00m
10,50m
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