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1. INTRODUCERE  
 
1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI  
 
Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)  
 
Număr proiect: 48/2009 
 
 Denumirea lucrarii:  CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA P+E si GARAJ 
                                               Loc. Arad, str. Agricultorilor  nr. 4  
 
 Beneficiar: GHENT PAVEL 
                   Loc. Arad, str. Curtici nr. 2, bl V6, sc A, et.1 ap. 4 
 
 Proiectant general: S.C. Proiect Linia B S.R.L.  
                                Loc. Arad, b-dul Decebal nr 12 
 
 Arhitectura urbanism: Arh. Maran Radu 
 
Colaboratori:  
S.C. Atelier A. S.R.L.  
Ing. Sebin Etelka 
 
Data elaborarii:  august 2009  
 
1.2. OBIECTUL P.U.Z.  
 
Solicitari ale temei – program  
       Proiectul propune realizarea in intravilanul orasului Arad, pe strada Agricultorilor 
nr.4 a unei case unifamiliale cu dotarile necesare. Terenul are o suprafata de 1.100 mp 
cu destinatia de teren arabil in intravilan  si este un dreptunghi cu laturi egale avand 
urmatoarele dimensiuni: 

- spre nord 55,00 m 
- spre sud 55,00 m 
- spre vest 20,00 m 
- spre est 20,00 m 

       Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:  
• asigurarea accesului la viitoarea zona, in contextul amplasamentului si a legaturilor 
acestuia cu celelalte zone functionale din vecinatate;  
• stabilirea functiunilor permise în cadrul aceastei zone;  
• reglementarea gradului de constructibilitate a terenului;  
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• rezolvarea circulatiei si a aceselor carosabile, rezervarea suprafetelor de teren 
necesare viitoarelor drumuri;  
• asigurarea infrastructurii tehnico – edilitare 
      Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza si evaluarea problemelor functionale si tehnice 
din zona, tinându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbana a administratiei 
locale.  
      În vederea realizarii obiectivului propus s-a eliberat de catre Primaria Municipiului 
Arad Certificatul de Urbanism nr. 1223 din 01.06.2009, beneficiar Ghent Pavel  
 
1.3. SURSE DOCUMENTARE  
      Pentru stabilirea condiţiilor de amplasare a construcţiei şi a incintei s-au avut in 
vedere prevederile şi condiţiile generale cuprinse pentru acest teren în "Planul 
urbanistic general al oraşului Arad", terenul fiind amplasat în intravilanul  municipiului 
Arad, cu destinatia de teren arabil in intravilan. Strada Agricultorilor are un front 
construit continuu numai pe partea stanga, partea dreapta a strazii avand loturi de teren 
arabil in intravilan.  
       În urma analizarii documentatiei mai sus mentionate, se pot trage urmatoarele 
concluzii generale:  
- zona propusa spre studiu va avea din punct de vedere al zonificarii functionale, 
destinatia de locuinte si functiuni complementare, în concordanta cu constructiile 
existente in zona adiacenta;  
- pentru realizarea zonelor de mai sus nu este necesara introducerea lor in intravilanul 
orasului 
- solutiile propuse pentru rezolvarea circulatiilor în zona tin cont de concluziile 
documentatiilor întocmite si de avizele obtinute 
- echiparea edilitara - zona dispune de toate utilitatile urbane, canalizarea menajera 
fiind in curs de dezvoltare.  
               
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 
2.1.EVOLUTIA ZONEI 
      Zona luata în studiu este situata in intravilanul municipiului Arad, respectiv teren 
arabil in intravilan, nefacand parte din nici un UTR..  
      Terenul studiat are acces direct din din strada Agricultorilor 
      Prin definirea zonei studiate ca zona de locuinte, se clarifica functiunea dominanta a 
zonei studiate si relatia ei cu zona din imediata vecinatate.  
 
2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE   
      Terenul studiat se afla in intravilanului localitatii Arad, respectiv in partea de nord  a 
localitatii  pe strada Agricultorilor,  fiind accesibil de pe aceasta strada care il 
delimiteaza in partea vestica.   
 
2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL  
      Geomorfologic, terenul este plan, avand stabilitatea generala a terenului asigurata, 
fiind situat pe terasa superioara a râului Mures.  
      Geologic, amplasamentul face parte din estul depresiuni Panonice, depresiune ce a 
luat nastere prin scufundarea lenta a unui masiv cristalin - hercinic. Fundamentul 
depresuiunii Panonice este alcatuit din formatiuni cristalin – eruptive, iar acestea au 
depus formatiunile sarmatiene, panonice si cuaternare.  Cuaternarul in Depresiunea 
Panonica are o grosime de 250 m, incepand de la suprafata, si este alcatuit din 
depozite sedimentare ce prezinta startificatia incrucisata tipica formatiunilor depuse in 
conurile de dejectie a vechilor cursuri de ape. 
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      Localitatea Arad este asezata pe conurile de dejectie ale raului Mures, care este 
alcatuit din pietrisuri si bolovanisuri nisipoase separate de starturide argile si prafuri 
argiloase. Argilele cuaternare cafenii, pe alocuri prafoase-nisipoase au o compozitie 
mineralogica constituita din: illit = 25 – 29%, caolinit = 22 – 26%, montmoriollinit = 17 – 
21%, clorit = 8 – 10%, feldspati = 2 -3%, CaCo3 = 5 – 9%. Compozitia chimica medie 
pe zacamant este: SiO2=64,1%; Fe2O3=6,7%; Al2O3=14,4%; CaO2=2,14%; 
MgO=1,1%; Na2O=1,13%; K2O=1,27%; CaO3=1,8%    
      Hidrologic, amplasamentul se situeaza in localitatea Arad, la distanta medie de raul 
Mures, iar alternanta de strate permeabile (prafuri nisipoase si nisipuri cu pietris si 
bolovanis) permite ascensiunea apei subterane functie de: variatiile regimului 
precipitatiilor din zona, a nivelului apelor raului Mures si totodata a cantitatilor de ape 
pierdute din retelele subterane ce transporta aceste ape. Apa subterana a fost 
interceptata la data efectuarii forajului la adancimea de 2,50 m. Se prevede un regim 
maxim ascensional al acesteia pana la adancimea de 1,40 m.  
      Adâncimea de înghet-dezghet este de 0,80m.  
      Conform macrozonarii seismice dupa Codul de Proiectare Seismic, privind zonarea 
valorii de varf a accelerarii terenului pentru cutremure avand Mr, perioada medie a 
intervalului de revenire de 100 ani, dupa P100-1/2006, localitatii Arad ii corespund: ag = 
0,16 si Tc = 0,7 sec.  
          
2.4. CIRCULATIA  
      Amplasamentul studiat este delimitat de: 
- la N, teren arabil in intravilan cu nr. top. 161.1569/1/3/27/3  
- la V, strada Agricultorilor 
- la S, teren arabil in intravilan cu nr. top. A1569/1/3/27/1 
- la E, teren arabil in intravilan cu nr. top. A1569/1/3/27/1. 
      Strada Agricultorilor este o stada de categoria III cu doua benzi de circulatie, in 
stare tehnica buna  
      Parcela destinata zonei de locuinte si functiuni complementare este in prezent teren 
arabil in intravilan, proprietate privata 
       Pentru accesul pietonilor pe amplasament se proiectează un trotuar cu latime 1,50 m, 
din pavaje autoblocante aşezate pe fundaţie de beton sau balast.  
       Pentru accesul rutier în incinta cu propuneri se prevede un acces carosabil de 4,60 
m racordat la strada Agricultorilor 
  Din punctul de vedere al drumurilor se propun următoarele lucrări: 
• realizarea de trotuare 
• acces auto si parcare in incinta proprietatii 
• zone verzi  
 
2.5. OCUPAREA TERENURILOR  
    Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate care este în prezent 
teren intravilan viran.  
    Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism 
este inscrisa in CF nr. 303932 nr.top. 161.1569/1/3/27/2  
     In zona aferenta terenului studiat exista constructii pe parcele private in intravilan. În 
stadiul actual, tinând cont de faptul ca terenul este un teren arabil in intravilan, nu exista 
zone de spatiu verde amenajat. Nu exista riscuri naturale în zona, zone protejate sau cu 
regim special, unitati militare, etc.  
     Analiza situatiei existente a relevat disfunctionaliti grupate pe categorii:  
a) de circulatie (au fost dezvoltate la punctul „Cai de comunicatie” ) :  
- se va realiza accesul auto si pietonal pe amplasament din strada Agricultorilor  
b) functionale:  nu se impun interdictii si rezervari de suprafete de teren  
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2.6. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 
      Pentru toate utilitatile solutia finala se va stabili la AC conform avize. Ca si concept 
general toate utilitatile se vor racorda la retelele magistrale din strada Cocorilor. 
 

A. ALIMENTARE CU APĂ 
 

Situaţia existentă 
      Zona dispune de retele de alimentare cu apa dimensionate la standarde 
corespunzatoare. 
 
Situaţia propusă 
      Alimentarea cu apă potabilă a imobilului propus se va realize prin bransare la 
reteaua  de apă potabilă existenta.  
      Reţeaua de distribuţie a apei aferentă constructiei propuse se va executa din ţeavă 
de polietilenă PEID100 PN 6 cu Dn 75, 90 şi 150 mm.  
      Conductele de apă se vor monta îngropat în pământ pe un pat de sprijin din nisip. 
 

B. CANALIZARE MENAJERĂ 
 
Situaţia existentă  
      Pe strada Agricultorilor canalizarea menajera este in curs de dezvoltare.  
Retelele de canal menajer vor fi din teava PVC cu camine de vizitare din tuburi de beton 
si capace din fonta carosabile. 
 
Situaţia propusă 
     Constructia propusa se va racorda la reteaua de canal menajer in curs de dezvoltare 
din strada Agricultorilor. 
      Reţeaua de canalizare menajeră de incinta va fi realizată din ţeavă de PVC SN 4 Dn 
200 – 400 mm prevăzută cu cămine de inspecţie din PVC carosabil cu capac şi ramă 
din fontă cu balamale carosabile. Conductele de canal menajer se vor monta îngropat 
pe un pat de sprijin din nisip şi vor avea o pantă de scurgere gravitaţională, respectiv 
pompare (dupa caz) – conform aviz furnizor. 
 

C. CANALIZARE PLUVIALĂ 
 
Situaţia existentă 
      În zonă există reţea de canalizare pluviala. 
 
Situaţia propusă 
      Apele pluviale din zona studiată vor fi dirijate prin retele stradale la canalele din 
strada Agricultorilor.  
 

D. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
 
Situaţia existentă 
       În zonă există reţea de alimentare cu gaze naturale. 
 
Situaţia propusă 
       Constructia propusa se va racorda la reteaua de gaze naturale ce se va utiliza 
pentru incalzit, ACM si gatit. Cota de gaz si solutiile tehnice se vor stabili prin avizul 
furnizorului. 
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E. INSTALAŢII ELECTRICE SI TELECOMUNICATII 
                           
1. Instalatii electrice 
 
Situaţia existentă 
      In zona studiata există  reţele de distribuţie a energiei electrice constând în linii 
electrice aeriene de medie si joasa tensiune. 
 
Situaţia propusă 
      Pentru alimentarea cu energie electrică a constructiei se propune alimentarea din 
liniile electrice aeriene de medie tensiune existenta in zona printr-un racord electric 
subteran.  
      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 de distribuţie a energiei electrice SC Electrica Banat SA, Sucursala 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. 
 
2. Telecomunicaţii 
 
Situaţia existentă 
      In zona studiată există reţele de telecomunicaţii 
 
Situaţia propusă 
      Pentru asigurarea posibilităţilor de racordare la telefonie, este necesară extinderea 
reţelei de telecomunicaţii  existente în zona in interiorul amplasamentului. 
      Proiectarea şi executarea lucrărilor de telefonie se va face în conformitate cu 
prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
telefonizare 2004. 
 
2.7. PROBLEME DE MEDIU  
     Terenurile incadrate in zona extinsa de studiu au avut, iar majoritatea au si in 
prezent categoria de folosinta de terenuri arabile in intravilan. De asemenea nu se 
constata în acest moment în zona activitati poluante care sa impuna luarea de masuri 
speciale.  
     Se va asigura în consecinta, un balans optim între suprafata ocupata de constructii 
si suprafata rezervata spatiilor verzi.  
     Interventiile propuse în cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona.  
 
2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI  
     Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu 
privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost urmatoarele:  
- asigurarea de locuri de parcare in incinta cu propuneri;  
- asigurarea necesarului de spatii verzi;  
- asigurarea utilitatilor necesare in incinta.  
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA.  
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE  
      În scopul identificarii amplasamentului studiat , a fost realizata ridicarea topografica. 
Aceasta a ajutat la determinarea corecta a amplasamentului: lungimea laturilor 
parcelelor, pozitionarea fata de parcelele vecine, intravilanul si indicarea drumurilor care 
intretaie zona studiata. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate retele de 
electricitate, apa, canal, gaz, etc. Suportul grafic pentru partea desenata a prezentului 
PUZ are la baza ridicarea topografica realizata avand aviz OCPI.  
 
3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.  
        Conform "Planul urbanistic general al oraşului Arad", terenul este amplasat în 
intravilanul  municipiului Arad, cu destinatia de teren arabil in intravilan. Strada 
Agricultorilor are un front construit continuu numai pe partea stanga, partea dreapta a 
strazii avand loturi de teren arabil in intravilan.  
 
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL  
      Se prevad spatii verzi si parcari in interiorul amplasamentului studiat.  
 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI  
       Distanţele faţă de limita de proprietate sunt : 
- max 10,00 m fata de limita de proprietate vestica, respectiv strada Agricultorilor 
- min. 0,60 m fata de limita de proprietate sudica 
- min. 2,00 m fata de limita de proprietate nordica 
- min. 22,50 m fata de limita de proprietate estica 
       Din punctul de vedere al drumurilor se propun următoarele lucrări: realizarea accesului 
auto si pietonal din strada Agricultorilor, platforme si trotuare de incinta, zone verzi amenajate 
 
3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI  
     Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor 
semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:  

- realizarea unei case familiale P+E si a unui garaj 
- asigurarea accesului pe amplasament ;  
- rezervarea suprafetelor de teren necesare spatiilor verzi;  
- regim de înaltime propus maxim  P +E + M  pentru locuinte   
- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apa si a canalizarii menajere si 
pluviale pentru viitoarea dezvoltare;  

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementeaza 
posibilitatile de edificare pe amplasamentul studiat.  
      Constructiile propuse vor avea urmatoarele spatii functionale: 

1. Casa familiala: 
- la parter: bucatarie, camara de alimente, 2 bai, 2 dormitoare, sas, hol si living 
- la etaj: dormitor si logie 

2. garaj  
       Se vor amenaja spatii verzi si platforma pentru pubele ecologice. 
       Cladirea va fi bransata la utilitatile existente in zona (apa-canal, gaz, energie 
electrica, telefonie, etc) . Locuinta respecta prevederile L 114/96 privind locuintele – 
dotare, suprafata, finisaje. Conform P118/99 – tabel 3.2.5. nu sunt cladiri inalte, au 
gradul de rezistenta la foc V, nu sunt cladiri inalte, au gradul de rezistenta la foc V, 
structura lemn. (fundatii beton si  stalpi, grinzi, plansee) , compartimentari si inchideri 
usoare (rigips, sticla, geam termopan, etc), cu o arhitectura moderna, personala 
      H max la cornisa = min. 2,6 m, H max coama = 8,00 m. 
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Suprafata zonei studiate = 10.098,00 mp 
 
                    Existent                     Propus 
POT               3,73%                       20,00%  
CUT               0,04                            0,45  
 
Bilant teritorial in perimetrul zonei studiate                                                      
                                                                existent                        propus                             

 mp % mp % 
Constructii                 376,15 3,73 570,69 5,65
Cai de circulatie carosabila si 
pietonala de incinta 656,46 6,50 896,90 8,80

Cai de circulatie pietonala de 
interes public                                  227,70 2,26 393,38 3,90

Cai de circulatie carosabila de 
interes public                                  107,19 1,07 1202,81 11,91

Drum macadam 1066,28 10,56 0,00 0,00
Zone verzi amenajate                     0,00 0,00 714,28 7,07
Zone verzi neamenajate           1564,91 15,50 1318,63 13,06
Teren arabil in intravilan 6076,31 60,18 4976,31 49,28
Tehnico - edilitare                          20,00 0,20 25,00 0,25
Total                                        10.098,08 100,00 10.098,00 100,00
 
Suprafata incinta =  1.100, 00 mp 
 
                         Existent              Propus 
POTmax  =          0%                    40,00% 
CUT max =          0                        1,20 
 

Bilant teritorial de incinta                        existent                         propus  
 
 mp % mp % 
Constructii                 0,00 0,00 194,54 17,69 
Cai de circulatie carosabila 0,00 0,00 100,34 9,12 
Cai de circulatie pietonala              0,00 0,00 140,10 12,74 
Zone verzi amenajate                      0,00 0,00 660,02 60,00 
Teren arabil in intravilan                 1100,00 100,00 0,00 0,00 
Tennico - edilitare                           0,00 0,00 5,00 0,45 
Total                                        1.100,00 100,00 1.100,00 100,00 
 
 
Sc propusa = 194,54 mp            Sd propusa = 365,08 mp 
 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE  
        Pentru toate utilitatile solutia finala se va stabili la AC conform avize. Ca si concept 
general toate utilitatile se vor racorda la retelele magistrale din vecinatate. 
             

A. ALIMENTARE CU APĂ 
       Alimentarea cu apă potabilă a imobilului propus se va realize prin bransare la 
reteaua  de apă potabilă existenta.  
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       Reţeaua de distribuţie a apei aferentă constructiei propuse se va executa din ţeavă 
de polietilenă PEID100 PN 6 cu Dn 75, 90 şi 150 mm.  
        Conductele de apă se vor monta îngropat în pământ pe un pat de sprijin din nisip. 
 

B. CANALIZARE MENAJERĂ 
        Constructia propusa se va racorda la reteaua de canal menajer in curs de 
dezvoltare din strada Agricultorilor. 
      Reţeaua de canalizare menajeră de incinta va fi realizată din ţeavă de PVC SN 4 Dn 
200 – 400 mm prevăzută cu cămine de inspecţie din PVC carosabil cu capac şi ramă 
din fontă cu balamale carosabile. Conductele de canal menajer se vor monta îngropat 
pe un pat de sprijin din nisip şi vor avea o pantă de scurgere gravitaţională, respectiv 
pompare (dupa caz) – conform aviz furnizor. 
 

C. CANALIZARE PLUVIALĂ 
      Apele pluviale din zona studiată vor fi dirijate prin retele stradale la  
canalele din strada Cocorilor.  
 
       

D. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
     Constructia propusa se va racorda la reteaua de gaze naturale ce se va utiliza 
pentru incalzit, ACM si gatit. Cota de gaz si solutiile tehnice se vor stabili prin avizul 
furnizorului. 
 

F. INSTALAŢII ELECTRICE SI TELECOMUNICATII 
 
1. Instalatii electrice 
    Pentru alimentarea cu energie electrică a constructiei se propune alimentarea din 
liniile electrice aeriene de medie tensiune existenta in zona printr-un racord electric 
subteran.  
      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 de distribuţie a energiei electrice SC Electrica Banat SA, Sucursala 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. 
     
2. Telecomunicaţii 
      Pentru asigurarea posibilităţilor de racordare la telefonie, este necesară extinderea 
reţelei de telecomunicaţii  existente în zona in interiorul amplasamentului. 
      Proiectarea şi executarea lucrărilor de telefonie se va face în conformitate cu 
prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
telefonizare 2004. 
 
 

G. GOSPODARIE COMUNALA 
      Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, în containere 
speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în 
baza unui contract si transportate la deponeul ecologic al municipiului Arad (ASA). 

 8



Minim de 2 ori pe an vor fi colectate aparatele electrocasnice, mobilierul uzat, etc pentru 
participarea la programul „punct verde”.  
 
3.7. PROTECTIA MEDIULUI 
       Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului 
natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza 
caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu 
antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si 
contribuie la dezvoltarea celui din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si 
conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea 
factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite 
valorificarea potentialului natural si a sitului construit.  
      Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de ~ 60,00% din suprafata 
studiata ocupata de spatii verzi. Se prevede recuperarea terenurilor degradate, plantari 
de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. Spatiile verzi vor fi de mai 
multe tipuri: gazon, pomi si plante decorative, vegetatie medie si inalta perimetral  
      Prin adaptarea solutiei de canalizare si alimentare cu apa în sistem centralizat, 
solutia ce se propune este conforma cu normelor europene actuale.  
      Depozitarea controlata a deseurilor: colectarea si depozitarea deseurilor menajere 
se va face în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de catre 
o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeul municipiului Arad.  
      Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul  
      Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana: nu e cazul  
      Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu e cazul  
       Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii prin realizarea de 
accese pietonate si carosabile spre interiorul parcelei studiate, in legatura cu strada 
Agricultorilor.  
 

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI  

(conform HOT.RÂRII 1076 din 08/07/2004) 
 

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire în special la :  
1.a. Solutiile de urbanism propuse creeaza suportul pentru activitati viitoare.  
1.b. Se încadreaza în documentatiile de urbanism cu caracter director.  
1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinta teren arabil in intravilan, nu este un 
teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind multumitoare.  
1.d. Propunerile documentatiei de urbanism de creare a unui imobil cu destinatia de 
locuinta unifamiliala si a unui garaj nu afecteaza mediul si nici sanatatea noilor 
utilizatori, respectiv a locuitorilor din zona adiacenta.  
1.e. Prin canalizare si alimentare cu apa în sistem centralizat, solutia ce se propune 
pentru etapa imediat urmatoare este conforma cu normelor europene actuale, toate 
consumurile sunt contorizate.  
2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:  
2.a. Propunerile promovate prin documentatia de fata nu produc efecte ireversibile. 
Terenul viran dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creeaza locuinte 
noi.  
2.b. Nu e cazul.  
2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.  
2.d. Nu e cazul.  
2.e. Nu exista riscuri pentru sanatatea umana.  
2.f. Nu e cazul.  
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2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat.  
2.f.ii – nu e cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului, 
functiunea de baza, locuirea, nu este poluanta.  
2.f.iii - nu e cazul.  
2.g. Nu e cazul.  
 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA  
     Eliberarea autorizatiilor de constructie se va face cu impunerea masurilor necesare 
de asigurare a conditiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a 
circulatiei.  
 
4. CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE  
 
     Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei, 
extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spatii verzi si zone construite, 
precum si asigurarea functiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltari.  
      Tinându-se cont de tendintele de dezvoltare a zonelor rezidentiale în municipiul 
Arad, consideram ca prezenta documentatie sintetizeaza corect interesele locale si 
generale ale investitorului si a administratiei, ca atare propunem aprobarea acestui 
PUZ.  
 
 
 
 
                                                  Întocmit,  
                                                        Arhitectura : Arh. BUS ZOLTAN 
                                                        Urbanism : Arh. MARAN RADU 
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