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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 
 
 

1. INTRODUCERE 

1.1.       Date de recunoaştere a documentaţiei 

• Denumire proiect: ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 
• Număr proiect: 10/ 2020 
• Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal 
• Beneficiar: VALICSEC SORIN-BOGDAN, VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 
• Proiectant: B.I.A. FLONTA IOANA-ANCA 

1.2.     Obiectul studiului 

Prezenta documentaţie de urbanism s-a întocmit la dorinţa beneficiarilor VALICSEC SORIN-BOGDAN 
și VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA. Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 683/ 
07.05.2020, eliberat de Primăria Municipiului Arad și Avizul de Oportunitate nr. 15 din 09.06.2020 eliberat de 
Primăria Municipiului Arad, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Rândunicii, nr. 102, 
având o suprafaţă de 4.572,00 mp, conform Extrasului C.F. nr. 353659 Arad. 

Zona propusă spre reglementare – în suprafaţă de 4.572mp, parcelă înscrisă în CF 353659 Arad – este 
proprietatea privată a persoanelor fizice VALICSEC SORIN-BOGDAN, și a soției VALICSEC EMANUELA-
CLAUDIA.   

Înscrieri în CF privitoare la sarcini- nu sunt.  
Incinta propusă spre reglementare este compusă dintr-o parcelă cu folosința "arabil" în intravilan, în 

suprafață de 4.572mp, înscrisă în CF 353659 Arad. Incinta propusă spre reglementare are frontul la str. 
Rândunicii de 34,97m și adâncimea de 117,86m. 

La solicitarea investitorilor privați, persoane fizice VALICSEC SORIN-BOGDAN și soția 

VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA, s-a intocmit prezenta documentație în faza PUZ, prin care se solicită 

studierea din punct de vedere urbanistic a incintei în scopul construirii de locuințe individuale cu regim de 

înălțime redus și amenajările aferente. În acest scop a fost obținut Certificatul de urbanism nr. 683 din 

07.05.2020 eliberat de Primaria Mun. Arad și avizul de oportunitate nr. 15 din 09.06.2020 eliberat de Primăria 

Mun. Arad.  
Astfel, prin PUZ, se dorește schimbarea destinației terenului, din arabil, în locuire și funcțiuni 

complementare. Se doreşte realizarea de locuinţe (în regim izolat sau cuplat) ca funcțiune principală (fiind 

admise funcțiuni complementare locuirii), având regimul de înălţime de max. D+P+1E, P+1E+M/Er.  
 

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi: 
a) construcţii noi: 

• locuințe (individuale -  izolate și/sau cuplate) și funcțiuni complementare – max. 
P+1E+M/Er, D+P+1E;  

b) extindere și racorduri la rețelele tehnico-edilitare; 
c) sistematizarea verticală a terenului; 
d) modernizare drum de exploatare; 
e) amenajarea acceselor; 
f) alei pietonale; 
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g) împrejmuire teren; 
h) amenajare spații verzi și plantate în proporție de min. 2,7%, respectiv min. 20% pe parcelă 

proprie; 
Proiectul s-a intocmit pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut loc între beneficiar și proiectant. 

Proiectul are ca obiect stabilirea condițiilor de amplasare a locuintelor. De asemenea, are ca obiect: 
-dimensionarea, funcționarea respectiv configurarea arhitecturală a parcelelor, clădirilor, parcajelor si 

amenajărilor aferente 
-integrarea în fondul construit existent 
-circulația juridică a terenurilor 
-echiparea cu utilități edilitare 
 

Nr. Crt. Adresa amplasament Nr. Carte 
Funciara 

Nr. Cad./nr. 
Top. 

Suprafata (mp) 

1. - 353659 353659 4.572 

Total: 4.572 mp 

 

1.3.      Surse de documentare 

1.3.1.   Surse de documentare REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE 

Amplasamentul se situează în intravilanul mun. Arad, str. Rândunicii, nr. 102, având categoria de 
folosinţă arabil, conform CF nr. 353659 Arad, U.T.R. 55 conform P.U.G. Arad aprobat.  

Pentru amplasamentul studiat nu au fost elaborate documentații de urbanism anterior prezentului proiect.  
Documentaţia faza P.U.Z. și R.L.U. aferent se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare 

şi Conţinutul cadru al planului urbanistic zonal indicativ GM - 010 - 2000. 
Documentaţia tehnică se va elabora cu respectarea prevederilor Legii nr.350/2001 rep. ,art. 32, alin.1, 

lit, C, Legii nr. 50/1991 rep. şi HGR 525/1996, Codul Civil.  
1.3.2. Surse de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ  
- Studiu geotehnic  
- Documentația cadastrală 
- Avize și acorduri 
Nu există documentaţii de urbanism care se desfăşoară concomitent cu prezentul P.U.Z. 
1.3.3. Alte surse de informatii utilizate 
- rezultate din analiza și opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățile locale ale municipiului 

Arad cu privire la elementele de temă 
1.3.4. Tema de proiectare 
Tema de proiectare pentru elaborarea prezentului PUZ se bazează pe solicitările investitorilor VALICSEC 

SORIN-BOGDAN, si VALICESC EMANUELA-CLAUDIA, respectând condițiile cuprinse în Certificatul de 
urbanism nr. 853 din 07.05.2020 eliberat de Primaria Mun. Arad și avizul de oportunitate nr. 15 din 09.06.2020 
eliberat de Primăria Mun. Arad. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. Evoluţia zonei 

Cartierul Grădiște (în maghiară Mosóczy) este unul dintre cartierele municipiului Arad, înființat în 

perioada interbelică.  
Terenul se află în partea de nord a municipiului Arad, în zona Sanevit din cadrul cartierului Grădiște. 

Incinta reglementată/studiată se află într-o zona aflată în plină dezvoltare, majoritatea terenurilor din vecinătăți 

fiind transformate din terenuri arabile în zonă de locuire.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
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În prezent, această zonă este în curs de dezvoltare, multe locuințe fiind în stadiu de execuție. În zonă 

există mai multe terenuri cu PUZ-uri aprobate recent pentru construirea de locuințe, iar pentru unele dintre ele 
lucrările de execuție au fost demarate.  

 

2.2. Încadrarea în localitate 

Zona studiată este situată în intravilanul municipiului Arad, conform extrasului CF nr. 353659, în partea 
de nord a oraşului, în cartierul Grădiște, într-o zonă nouă de locuit, o zonă care a rezultat ca extindere pe terenuri 

arabile în intravilan. 
Incinta este amplasată la est de strada Rândunicii și la sud de De1797/105. 
Zona este accesibilă din strada Rândunicii, dar şi dinspre drumul de exploatare amplasat la nordul 

parcelei. 
Vecinătăţile terenului sunt: 

o Nord: drum de exploatare, terenuri arabile 
o Est: terenuri arabile 
o vest: str. Rândunicii, locuinte individuale cu regim mic de înălțime 
o Sud: locuință individuală cu regim mic de înălțime 

2.3.       Elemente ale cadrului natural 

 Amplasamentul studiat este situat în intravilanul mun. Arad, într-o zonă plană, specifică Câmpiei 

Aradului, fără accidente naturale sau antropice. Terenul nu prezintă particularităţi din punct de vedere al 

reliefului, reţele hidrografice, condiţii geotehnice, riscuri naturale. 
Nu există specii rare, ocrotite, ameninţate cu dispariţia, arii protejate sau ecosisteme specifice 

ecoregiunilor definite conform Legii nr. 310/ 2004. 
 

2.3.1.  Date ale studiului geotehnic 
Pentru această fază de proiectare (PUZ), la stabilirea condiţiilor generale de fundare ale 

amplasamentului, au fost luate în considerare date cunoscute din zonă şi s-a  executat un foraj geotehnic 
preliminar. 
 Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se află în Câmpia Mureşului ce prezintă 

orizonturi plane, fără zone depresionare semnificative. Terenul din amplasament se prezintă relativ plan 
orizontal, cu denivelări nesemnificative de ordinul a 0,20 ÷ 0,30m, având stabilitatea generală asigurată.  

             Stratificatia este constituită din: sol vegetal pînă la adîncimea de 0.3m; argila prafoasa maroniu gălbuie, 

tare pina la 1.8m adincime, urmata de argilă prăfoasă, gălbuie pînă la adîncimea de 4.0m;  stratul continuă în 

jos și sub adâncimea de 4m.  
Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului executat (4m).  Sunt posibile și acumulări 

de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a 

zăpezilor. Acest nivel de apă din suprafața terenului prezintă caracter temporar.  
Conform STAS 6054/77 adâncimea maximă de îngheţ în zona studiată este de 0,7-0,8m. 
Cota de fundare minimă recomandată este Df = -0,90m de la suprafața actuală a terenului sistematizat.  

 Pentru fundațiile perimetrale conform Tabelului 1a din CP 012/1-2007, betoanele din elevații sunt 

supuse înghețului și contactuluicu ploaia, iar din aceste condiții clasa de expunere este XC4 + XF1. Acest 

neajuns de clasă superioară de beton poate fi înlăturat pein lucrări suplimentare de hidroizolații și termoizolații. 

Prin adoptarea lucrărilor suplimentare de termoizolații și hidroizolații la fundațiile perimetrale, pentru realizarea 
elementelor de infrastructură, recomandăm o clasă minimă de beton C16/20, corespunzătoare clasei de expunere 

C2, conform tabelului F.1.1, din normativul CP 012/1-2007. 
 - in conformitate cu prevederile normativului P100-1/2013, zona se încadrează la ag = 0,20g si Tc = 
0,7s; 
  Totalul de 10 puncte acumulate conform Normativului NP 074/2013, 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.  
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2.4. Circulaţia 

 Zona studiată este străbătută de str. Rândunicii, incinta cu propuneri având front stradal la aceasta.  
De asemenea, incinta cu propuneri se învecinează la nord cu un drum de exploatare, aflat în administrația 

municipiului Arad.  
 În prezent, amplasamentul este accesibil direct din str. Rândunicii, cât și prin drumul de exploatare De 
1797/105. (nr. cad. 340100 Arad) amplasat în nordul incintei studiate. Acesta este pietruit și are o lățime de 

aprox. 5m.  

2.5. Ocuparea terenurilor 

Folosința actuală este teren arabil în intravilan. În zonă există terenuri arabile și locuințe individuale.    

Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona studiată nu este 

inundabilă. 
Nu există conflicte semnificative între funcţiunile existente în zonă. 
În incinta studiată nu există fond construit.  
Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona nu este inundabilă. 
Incinta propusă spre reglementare – în suprafaţă de 4.572mp, parcelelă înscrisă în CF 353659 Arad– 

este proprietatea privată a persoanelor fizice VALICSEC SORIN-BOGDAN și VALICSEC EMANUELA-
CLAUDIA.  

Înscrieri în CF privitoare la sarcini- nu sunt.  

2.6.  Concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a 

situației existente 

Disfuncționalitățile observate în zonă sunt: 
o suprafețe de teren cu rol agricol, neutilizate în prezent, într-o zonă care oferă bune 

premise locuirii; 

2.7 Echipare edilitară 

2.7.1. Alimentarea cu apă 

În prezent există reţea de apă potabilă pe str. Rândunicii, amplasamentul nefiind racordat la această 

reţea.  

2.7.2. Canalizare menajeră şi pluvială 

În prezent există reţea de canalizare menajeră pe str. Rândunicii, amplasamentul nefiind racordat la 
această reţea. 

2.7.4. Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent există reţea de canalizare menajeră pe str. Rândunicii, amplasamentul nefiind racordat la 
această reţea. 

2.7.5. Alimentarea cu energie electrică și telecomunicații 

Reţele de energie electrică – În zona studiată există rețele de distribuție de energie electrică: o linie 

electrică aeriană de joasă tensiune (LEA 0,4 kV) pe partea dinspre sud a str. Someșului, care se continuă pe 

partea dinspre vest a str. Rândunicii; la nord de amplasamentul obiectivului propus există două linii electrice 

aeriene de medie tensiune și o linie electrică aeriană de înaltă tensiune. 
Reţele de telecomunicaţii - Pe străzile Someșului și Rândunicii există linii aeriene de telecomunicații pe 

stâlpi comuni cu LEA 0,4 kV. 
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2.8. Probleme de mediu 

Prin specificul său activitatea nu este poluantă. Pentru limitarea la maximum a influenţelor negative 

asupra ecosistemelor locale trebuie respectate normele instituite de AUTORIZAŢIA DE MEDIU, eliberată de 

autoritatea locală în domeniu. 
Conform Deciziei Etapei de Încadrare nr. 3521 din 09.03.2021 emisă de Agenția pentru Protecția 

Mediului Arad, planul propus nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată și se va supune 

adoptării fără aviz de mediu.  
Terenul nu este racordat la reţelele publice de apă potabilă şi canalizare menajeră. 
Se va asigura un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiior verzi. 
În zonă nu există valori de patrimoniu natural ce necesită protecţie. 

2.9.  Opţiuni ale populaţiei 

Populaţia din zonă nu este afectată de realizarea unui zone cu locuințe și funcțiuni complementare, în 
zonă se observă apariția unor astfel de funcţiuni prin PUZ-uri aprobate. 

S-a parcurs procedura de emitere a Studiului de oportunitate, fiind emis Avizul de oportunitate nr. 15 
din 09.06.2020, pentru elaborarea PUZ-ului. 

S-a parcurs procedura de informare a populației conform Ord. 2701/2010 și s-a răspuns la observații și 

sesizări. 
Solicitările beneficiarului – conform Temei de proiectare – au fost introduse în prezentul P.U.Z. şi 

adaptate la condiţiile de zonă, precum şi la restricţiile impuse de avizatori. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Nu au fost întocmite alte documentaţii pentru acest amplasament concomitent cu prezentul P.U.Z. 

3.2. Valorificarea cadrului natural 

Zona nu are un cadru natural valoros şi nici forme de relief care să poată fi valorificate. 

3.3. Modernizarea circulaţiei 

Accesul carosabil în incinta studiată se va realiza direct, dinspre str. Rândunicii, pentru două din cele 

șase parcele de locuințe propuse, respectiv din drumul de exploatare amplasat la nord (De 1797/105), care se 
propune spre modernizare și lățire.  

Drumul de exploatare existent la nord se va extinde si se va moderniza, va avea un prospect stradal de 
9,00m, cu un carosabil de 6m.  

Se vor realiza parcările necesare, conform specificului funcțiunilor, cu respectarea prevederilor HG 

525/1996, anexa 5 în incinta studiată.  
Parcajele se vor realiza pe lot propriu.  Se va asigura min.1 loc de parcare/ locuinţă. 
Execuţia lucrărilor: 
Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să 

respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de 
circulaţie. 

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării acceselor rutiere,  precum şi al semnalizării rutiere (indicatoare 

şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv pe perioada executiei, în afara zonei de siguranță 

a drumului, va fi suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări 

de drumuri.  
Accesul vehiculelor cu tonaj mare va respecta legislația pentru drumurile publice (O.G.43/1997 republicată, 

cu completările și modificările ulterioare) și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.303/2016 cu 

modificările și completările ulterioare. 
 
Circulația interioară: 
Lucrările de drumuri propuse pentru realizarea investiţiei sunt următoarele: 
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- sistematizare verticală; 
- lucrări de amenajare accese auto pe parcelele individuale, parcaje pe parcelele individuale; 
- lucrări de amenajare circulaţii pietonale; 
- lucrări de amenajare zone verzi; 

Pentru asigurarea circulației auto și pietonale se vor amenaja racorduri carosabile și trotuare pietonale, 
executate din pavaj rutier sau asfalt. 

Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza prin aşternerea şi mobilizarea pământului vegetal, după care se va 
face însămânţarea cu gazon si plantarea de arbori și arbuști.  

3.5. Zonificare funcţională – reglementari, bilanţ teritorial, indici urbanistici 

 Se propune amenajarea unei zone de locuire și funcțiuni complementare , conform planşei 

Reglementări Urbanistice anexată, cu regim de înălţime maxim P+1E+M/Er; D+P+1E ( cu H max cornișă = 

9m, H max coamă = 15m) şi a amenajărilor aferente. 
 

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi: 
a) construcţii noi: 

• locuințe (individuale -  izolate și/sau cuplate) și funcțiuni complementare – max. 
P+1E+M/Er, D+P+1E;  

b) extindere și racorduri la rețelele tehnico-edilitare; 
c) sistematizarea verticală a terenului; 
d) modernizare drum de exploatare; 
e) amenajarea acceselor; 
f) alei pietonale; 
g) împrejmuire teren; 
h) amenajare spații verzi și plantate în proporție de min. 2,7%, respectiv min. 20% pe parcelă 

proprie; 
 

Zona studiată are suprafața de 35.244,33 mp, iar propunerile din incintă se grupează pe o suprafaţă de 

4.572 mp. 
Vor exista intervenţii în afara incintei, și anume – modernizare și lățire drum de exploatare existent, 

inclusiv intersecția cu str. Rândunicii, extindere și racord la utilități.  
Incinta studiată are suprafaţa de 4.572,00 mp. Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la 

schimbarea destinației din arabil în curți construcții – locuințe individuale – izolate și/sau cuplate și funcțiuni 

complementare, la parcelare, modernizare și lărgire drum existent la nord de incintă, realizarea acceselor pe 
parcele și a rețelelor de utilități de incintă. 

Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei singure funcţiuni, cea de locuire. 
Aria construită totală va fi de maxim 1.583,52mp, reprezentând max. 40%  din suprafața de teren a 

parcelelor rezultate (6 parcele pentru locuințe în total cu o suprafață însumată de 3.958,80mp). Aria 
desfășurată maximă va fi de maxim 4.750,56mp, cu un C.U.T.  maxim 1,20. 

 

Regimul de înălțime propus este maxim P+1E+M/Er; D+P+1E, cu H max cornișă = 9m, H max 
coamă = 15m.  

Indicatori de utilizare a terenului - propuși 

P.O.T. existent= 0,00% 

C.U.T. existent= 0,00 

 

P.O.T. max. propus= 40,00% 

C.U.T. max. propus= 1,20 
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BILANŢ TERITORIAL INCINTĂ STUDIATĂ = 4.572,00 mp 

Nr. 
Crt. Bilanţ teritorial 

Existent Propus 

mp % mp % 

01. ARABIL  4.572 100 0 0 

02. ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE – 
IZOLATE ȘI/SAU CUPLATE și fcț. compl. 
din care:- Sc (max. 40%)- 1.583,52mp 
              - Sp verde (min. 20%)- 791,76mp 

- - 3.958,80 86,59 

03. PLATFORME CAROSABILE - - 359,32 7,86 

04. PLATFORME, ALEI PIETONALE  - -   128,73   2,81 

05. SPAȚII VERZI DE ALINIAMENT - -   125,15   2,74 

TOTAL GENERAL 4.572 100 4.572 100 

 

 

 

 

BILANŢ TERITORIAL ZONA STUDIATĂ = 35.244,33 mp 

Nr. 
Crt. Bilanţ teritorial 

Existent Propus 

mp % mp % 

01. ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 

COMPLEMENTARE  
9.648,93 27,38 13.607,73 38,61 

02. TEREN ARABIL/PĂȘUNE 21.410,49 60,75 16.838,49   47,78 

03. CAROSABILE ȘI PLATFORME PARCAJE 1.225,65    3,48   2.049,73   5,81 

04. DRUM DE PĂMÂNT/PIETRUIT   2.035,50 5,77 1.570,74   4,45 

05. ZONE VERZI ȘI DE PROTECȚIE 

CAROSABIL 
627,46 1,78   752,61   2,14 

06. ALEI PIETONALE  296,30 0,84 425,03 1,21 

TOTAL GENERAL 35.244,33 100 35.244,33 100 

 
 
 

INDICI URBANISTICI – 
REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN ZONA 
REGLEMENTATĂ 

EXISTENT PROPUS 

01. Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) 0,00 % Max 40,00 %  

02. Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) 0,00 Max 1,20 
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REGIMUL JURIDIC AL 
TERENULUI STUDIAT 

EXISTENT PROPUS 

01. Amplasare Intravilan mun. Arad- destinația 

ARABIL 
Intravilan mun. Arad- destinația 

LOCUIRE și funcțiuni 

complementare 

02.  Proprietate Teren proprietate privată, conf. 

Extras C.F. nr. 353659 Arad 

(Nr. cad 353659 ) 

S = 3.958,80 mp (total 6 loturi) –  

Teren proprietate privată 

 

S = 613,20 mp – aferent lot 7 – 
propunere spre donare 

domeniului public pentru 
moderrnizare, lărgire drum, 

amenajare spatiu verde, trotuar, 
utilități 

3.5.1. Sistematizarea verticală 

Nivelmentul terenului natural se desfăşoară între 109,36 NMN și 109,94NMN. Cota CTS este prevăzută 

la +109,90 NMN. 

3.5.2. Criterii compoziţionale şi funcţionale 

Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la realizarea unui zone de locuințe și funcțiuni 

complementare. Fiecare lot va avea atât acces auto cât și acces pietonal. 
Funcțiunea majoră va cuprinde locuințe individuale – izolate și/sau cuplate  - 6 loturi propuse (lot 1-6) 

și o parcelă pentru realizare modernizare și lărgire drum existent la nord (carosabil, spațiu verde și trotuar) – lot 
7.   

Construcțiile nou propuse vor avea o suprafață construită maximă totală de 1.583,30 mp, cu un regim 
maxim de înălțime P+1E+M/Er; D+P+1E, cu H max cornișă = 9m, H max coamă = 15m, cu POT maxim propus 
de 40% și CUT maxim propus de 1,20. 

Accesul carosabil în incinta studiată se va realiza direct dinspre str. Rândunicii pentru cele două parcele 
cu front pe str. Rândunicii, respeciv dinspre drumul amplasat la nord, care se propune spre modernizare și lățire, 
pentru celelalte 4 parcele.  

Drumul existent se va extinde si se va moderniza, va avea un prospect stradal de 9,00m, cu un carosabil 
de 6m (sens sublu).  

Se vor realiza parcările necesare, conform specificului funcțiunilor, cu respectarea prevederilor HG 

525/1996, anexa 5 în incinta studiată. Parcajele se vor realiza pe lot propriu.  Se va asigura min.1 loc de parcare/ 
locuinţă, care poate fi de tip carport/garaj sau loc de parcare la sol neacoperit. 

Pentru locuire, conform art. 6.8 din HGR 525/1996, vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție 

de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2mp/ locuitor. Se vor amenaja spații verzi în procent de min. 2,74% din 
suprafața totală a incintei studiate (suprafața ce se va regăsi în spațiile verzi amenajate pe lot 7 comun) și minim 

20% din suprafața loturilor 1-6.  

3.5.3. Regimul de aliniere 

 În sensul prezentului regulament, prin aliniament se întelege limita dintre domeniul privat și domeniul 

public. Construcțiile se vor amplasa retrase față de aliniament conform planșei de Reglementări urbanistice 
aferentă P.U.Z. 
 Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces, amenajări 

exterioare, locuri de parcare, spații verzi, lucrări edilitare. 
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Construcțiile propuse vor fi amplasate astfel: 
• spre frontul stradal:  

- lot 1 ÷ 2 – construcțiile vor fi amplasate cu o retragere de minim 3m ÷ max 15,00 m 
față de limita de proprietate de la frontul stradal  

- lot 3 ÷ 6 – construcțiile vor fi amplasate cu o retragere de minim 3m ÷ max 6,00 m față 

de limita de proprietate de la frontul stradal  
• spre limitele laterale:  

- lot 1 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate sudică, 

respectiv la 0,60m față de limita de proprietate nordică  sau mai aproape de limita de proprietate 
nordică cu acordul proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 1 și lot 2 pot fi locuințe 

cuplate) 
- lot 2 , lot 4 și lot 5 - construcțiile pot fi amplasate la min. 0,60m față de acestea sau mai 
aproape de limita de proprietate cu acordul proprietarilor învecinați 
- lot 3 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate vestică, 

respectiv la 0,60m față de limita de proprietate estică  sau mai aproape de limita de proprietate 
estică cu acordul proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 3 și lot 4 pot fi locuințe 

cuplate) 
- lot 6 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate estică, respectiv 

la 0,60m față de limita de proprietate vestică  sau mai aproape de limita de proprietate vestică 

cu acordul proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 5 și lot 6 pot fi locuințe cuplate) 
• spre limitele posterioare de proprietate:  

- lot 1, 2, 5, 6, - retragere obligatorie min. H/2, dar nu mai puțin de 3,00 m faţă de limitele 

posterioare, cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor pe parter de tip 
pergolă/filigorie, care pot fi amplasate la min. 0,60m față de aceasta sau mai aproape de limita 

de proprietate cu acordul proprietarilor învecinați; 
- lot 3, 4  - retragere obligatorie min. H/2, dar nu mai puțin de 5,00 m faţă de limitele posterioare, 

cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor pe parter de tip pergolă/filigorie, care 
pot fi amplasate la min. 0,60m față de aceasta sau mai aproape de limita de proprietate cu 
acordul proprietarilor învecinați; 

3.5.4. Regimul de înălţime 

Regimul de înălţime maxim propus pentru construcţii: 

• Max P+1E+M/Er; D+P+1E, -  zonă destinată locuirii,  cu înălţimea max. 9,00 m 
la cornişă față de CTS, respectiv max. 15,00 m la coamă, față de CTS. 

3.5.5. Modul de utilizare al terenului 

Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului şi de utilizare a terenului: 
• P.O.T.  max 40% 
• C.U.T.  max 1,20 

3.5.6. Spații verzi și plantate, spații agrement 

 Pentru funcțiunea dominantă a zonei – locuire și funcțiuni complementare – se vor amenaja spaţii 

verzi înierbate în suprafaţă de minim 20,00% pe fiecare lot în parte (pentru loturile 1-6). 
 Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, 

dar nu mai puţin de 2 mp/locuitor (în afara loturilor propuse). Se vor respecta prevederile legale privind 
protecția mediului , HG 525/1996, anexa 6 și Legea nr. 24/2007 republicată privind reglementarea și 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. 

Suprafața minimă de spațiu verde amenajat va fi de 125,15mp, reprezentând 2,74% din suprafața 

totală a terenului. Aceasta face parte din lot 7.  
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3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

3.6.1. Alimentarea cu apă potabilă 

Pentru alimentarea cu apă potabilă a amplasamentului studiat, respectiv a fiecărei parcele de locuințe, 
se propune extinderea rețelei de apă din rețeaua de apă existentă pe Str. Randunicii.  

Pentru alimentarea fiecărei parcele cu apă potabilă, se propune câte un branșament de apă din rețeaua 
propusă și montarea câte unui cămin de apometru complet echipat, la limita de proprietate pe zona verde a 
fiecărei parcele propuse. 

Pentru contorizarea consumului de apă pentru întregul amplasament, până la preluarea rețelei nou 
propuse, se va monta un cămin de apometru general, prin realizarea unui branșament de apă la rețeaua existentă. 

Rețeaua de apă propusă se va realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD PE100, SDR17, 
Pn10bar) și se va monta îngropat la o adâncime de 1m sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip. 

Cerința de apă rece potabilă necesară zonei studiate pentru consumul igienico-sanitar este: 
Qs zi min = 1,44 mc/zi 
Qs zi med = 4,79 mc/zi 
Qs zi max = 6,22 mc/zi 
Qs o max = 0,73 mc/h 
 
Pe rețeaua de apă propusă se va monta 1 hidrant exterior Dn80 la care se va asigura un debit de minim 

5 l/s de la rețeaua propusă de apă rece. 

3.6.2.   Canalizare menajeră 

Apele uzate menajere provenite de la cladirile propuse, vor fi colectate printr-o rețea de cămine și 
conducte din PVC tip SN4 și se vor deversa gravitațional în rețeaua publică de canalizare menajeră existentă 
de-a lungul străzii Rândunicii.  
 
Debitele evacuate de ape uzate menajere conform breviarului de calcul sunt: 

Qu zi min = 1,44 mc/zi 
Qu zi med = 4,79 mc/zi 
Qu zi max = 6,22 mc/zi 
Qu o max = 0,73 mc/h 
 
Apele uzate menajere provenite de la clădirile propuse pe amplasament, vor fi colectate printr-o rețea 

de cămine și conducte din PVC tip SN4 montate ingropat sub limita de îngheț la adâncimi cuprinse între 70cm 
şi 300cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip.  

La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi poziţionat deasupra. 
Apele uzate menajere evacuate in reteaua stradala de canalizare menajera se vor încadra din punct de 

vedere a încărcării cu poluanţi în limitele stabilite conform NTPA 002/2005.  
 
Canalizare pluvială 

Apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor propuse sunt considerate ape convențional curate și 

se vor deversa la nivelul solului, pe spatiile verzi aferente fiecarui lot.  
Apele pluviale provenite de pe drumurile propuse se vor colecta printr-o retea de camine si conducte 

din PVC tip SN4. Preluarea apelor pluviale de pe drumuri se va realiza prin guri de scurgere (gaigare) cu cos 
de aluviuni si gratare carosabile clasa D400.  

Avand in vedere ca pe strada Randunicii canalizarea pluviala si menajera este evacuata in sistem unitar, 
si pe drumul nou propus apele pluviale evacuate de la gurile de scurgere propuse se propun a se evacua in 
caminele de canalizare menajera. 

Conductele de canalizare pluviala din PVC tip SN4 se vor monta ingropat sub limita de inghet la 
adancimi cuprinse între 70 cm şi 150 cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip.  

La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi poziţionat deasupra. 
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Alimentare cu energie termică 
Pentru asigurarea necesarului de încălzire a spațiilor aparținând imobilului propus se va solicita realizarea 

unei alimentări cu gaze naturale a obiectivului prin extinderea rețelei existente în zonă (pe str. Rândunicii). 
Fiecare parcelă în parte va avea un branșament separat.  

Energia termică necesară încălzirii spațiilor va fi furnizată de o centrală termică care va funcționa pe gaz 

(sau alte soluții locale –ex -  pompă de căldură), amplasată în spațiul tehnic special prevăzut în acest scop, iar 

prepararea hranei se va face cu aparate specifice. 

3.6.3. Alimentare cu energie electrică și telecomunicații 

Reţele de energie electrică - Asigurarea necesarului de energie electrică pentru noile clădiri propuse a 

se construi în zona studiată – locuințe și funcțiuni complementare - se va putea face prin extinderea rețelei de 

distribuție de joasă tensiune existentă în prezent pe str. Someșului. Soluțiile tehnice pentru extinderea rețelei se 

vor stabili de către deținătorul acesteia (derivație din LEA existentă sau linie nouă de la postul de trasnformare 

amplasat  pe str. Someșului, în apropiere de intersecția cu str. Păpădiei). 
Se propune ca extinderea rețelei de distribuţie a energiei electrice la noii consumatori să se facă prin linii 

electrice subterane, atât pentru alimentarea clădirilor propuse cât și a iluminatului stradal (pe actualul drum de 
exploatare De1797/105 propus pentru modernizare). 
          Se propune a se realiza o rețea de distribuție de joasă tensiune de la intersecția str. Rândunicii cu str. 

Someșului către est, pe partea dinspre sud a actualului De1797/105 (propus pentru modernizare), prin cabluri 
electrice montate subteran, firide principale de distribuţie și branșamente subterane pentru fiecare nou 

consumator. Iluminatul public se va alimenta prin extinderea celui existent pe str. Someșului, prin cablu pozat 

subteran. 
           Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce priveşte soluţiile 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 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, de către societăţi care deţin competenţe în acest sens, fiind autorizate de 

către Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei Electrice Bucureşti. 
           Rețele de telecomunicații – Racordarea imobilelor propuse la rețeaua urbană de telecomunicații (date, 

tv, telefonie fixă) se va face prin extinderea rețelei de distribuţie existentă pe străzile Someșului / Rândunicii, 

prin cabluri pozate subteran și cămine subterane de derivație. Reţelele de telecomunicaţii se vor poza subteran 

până la punctele de racord ale fiecărei clădiri. 
           Terenul unde vor fi pozate instalaţiile de telecomunicaţii va rămâne în domeniul public. Înainte de 

începerea lucrărilor beneficiarul va solicita deținătorilor de rețele de telecomunicații existente predarea 
amplasamentului, pentru identificarea exactă a instalaţiilor în teren. Pozarea cablurilor de telecomunicații pe 

toată lungimea care urmează a fi acoperită de căi de acces şi drumuri se face cu câte un tub de rezervă, cu 

documentaţie de execuţie şi autorizare. 

3.6.4. Gospodărie comunală 

              Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi 

evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract. 
Depozitarea lor se va face individual pe fiecare lot în parte în europubele de 60l, în vederea transportării 

lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Prospectul stradal propus și razele de viraj permit accesul 

autospecialelor de colectare al deșeurilor.  
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3.6.5. Transport în comun, parcaje 

 Amplasamentul nu dispune de transport în comun, cea mai apropiată stație de tramvai fiind la aprox. 

1,5km distanță (str. Petru Rareș).  
În cadrul incintei cu propuneri va fi prevăzut câte un loc de parcare pentru fiecare lot (Lot 1÷ Lot 6) în 

incinta loturilor propuse, fără a afecta domeniul public. 

3.7. Protecţia mediului 

Prin specificul său, activitatea de locuire nu este poluantă. Pentru limitarea la maxim a influențelor 

negative asupra ecosistemelor locale trebuie respectate normele instituite de AUTORIZAȚIA DE MEDIU, 
eliberată de autoritatea locală în domeniu.  

Conform Deciziei Etapei de Încadrare nr. 3521 din 09.03.2021 emisă de Agenția pentru Protecția 

Mediului Arad, planul propus nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată și se va supune 

adoptării fără aviz de mediu.  
Terenul dispune de posibilitatea racordării la rețelele publice de apă potabilă și canalizare menajeră. 
În zonă nu există valori de patrimoniu natural ce necesită protecție și nici potențial balnear sau turistic. 
Datorită faptului că imobilele propuse nu necesită faze tehnologice, neavând funcțiune productivă, ci 

doar de locuire, calitatea apei nu este expusă degradării sau infestării chimice și nu vor exista emisii poluante. 
Conform contractului de salubritate care va fi încheiat cu o firmă de salubritate, resturile rezultate din 

activitatea de șantier, pe toată durata de funcționare a acestuia, vor fi transportate la o rampă de gunoi special 

amenajată. Deșeurile rezultate pe perioada funcționării imobilului sunt de tip menajer.   
Întreaga suprafață de teren va fi amenajată corespunzător, atât ca funcțiuni aferente circulației auto și 

pietonale, cât și ca spații verzi amenajate, astfel neexistând terenuri degradate. 
Pentru funcțiunea dominantă a zonei – locuire și funcțiuni complementare – se vor amenaja spaţii verzi 

înierbate în suprafaţă de minim 20,00% pe fiecare lot în parte. 
Se propune amenajarea spațiilor verzi în procent de minim 2,74%  din totalul suprafeței incintei studiate, 

Conform HGR 525/1996, anexa 6 și Legea nr. 24/2007 republicată pentru funcțiunea de locuire, minim de 2mp/ 
locuitor. 

Prin soluția propusă se asigură spațiu verde amenajat în procent de 2,74% (Sverde= 125,15mp). 

3.7.1. Prevenirea producerii de riscuri naturale 

Zona – prin poziţia ei – nu are surse de risc naturale. 

3.7.2. Terenuri degradate 

Nu există terenuri degradate în zona studiată.  

3.7.3. Bunuri de patrimoniu 

În zona studiată nu există bunuri de patrimoniu. 

3.7.4. Tipuri de proprietate teren 

Nu există terenuri proprietate privată de interes județean. 
Celelalte tipuri de teren- proprietate privată de interes local, terenurile proprietate privată a persoanelor 

fizice și juridice vor fi specificate pe planșa cu circulația terenurilor. 

3.7.5. Circulaţia terenurilor 

Terenul care face obiectul prezentei documentații este proprietate privată. Terenul are suprafața totală 

de 4.572,00 mp, conform Extrasului C.F. nr. 353492 Arad. 
Folosința actuală este teren intravilan arabil, proprietari fiind VALICSEC SORIN-BOGDAN și soția 

VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA.  
Prin soluția propusă loturile destinate locuințelor vor fi proprietăți private (lot 1-6 – S total 3.958,80mp). 

Pentru modernizarea și lărgirea drumului existent la nord, se va rezerva o zonă pentru extinderea drumului, 
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realizarea spațiului verde de protecție, respectiv trotuar, utilități care ulterior va fi donată domeniului public 
(inclusiv rețelele edilitare), respectiv lot 7, cu o suprafață de aprox. 613,20mp.  

Maniera, etapele concrete şi termenele de realizare se mulează evident după posibilităţile financiare ale 

investitorului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

4.1. Înscrierea în prevederile PUG 

Din cele prezentate în capitolele 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9 rezultă fără echivoc că propunerile pentru 

acest P.U.Z. se încadrează în prevederile generale ale P.U.G. Arad referitoare la intravilanul municipiului/ 
extinderea acestuia. 

4.2. Principalele categorii de intervenţie care să susţină şi să permită materializarea propunerilor sunt: 

Se propune construirea unei zone cu destinația de locuire și funcțiuni complementare. 
Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi: 

a) construcţii noi: 
• locuințe (individuale -  izolate și/sau cuplate) și funcțiuni complementare – max. 

P+1E+M/Er, D+P+1E;  
b) extindere și racorduri la rețelele tehnico-edilitare; 

c) sistematizarea verticală a terenului; 
d) modernizare drum de exploatare; 
e) amenajarea acceselor; 
f) alei pietonale; 
g) împrejmuire teren; 
h) amenajare spații verzi și plantate în proporție de min. 2,7%, respectiv min. 20% pe parcelă 

proprie; 
Enumerarea prezentată nu este obligatorie şi ca priorităţi de intervenţie - ele fiind dictate evident de 

sursele de finanţare pentru diversele lucrări, dar obligatorie este în toate situaţiile asigurarea cu toate utilităţile 

a obiectivului propus înainte de punerea lui în funcţiune. 

4.3. Aprecieri ale elaboratorului PUZ 

Ca elaborator al documentaţiei, considerăm că ea reflectă potențialul şi cerinţele zonei, respectiv 

municipiului Arad, asigurând o continuitate a dezvoltării economice într-o zonă ce oferă bune premize în acest 

sens. 
Restricţiile posibile – funcţionale, de destinaţie, calitate, indici ocupare teren etc. sunt cele din capitolele 

de propuneri şi detaliate în regulamentul aferent PUZ-ului. 
 Pentru etapele următoarele, în vederea creării condiţiilor de finalizare a prevederilor PUZ considerăm 

necesare următoarele operaţii şi acţiuni pentru etapele următoare: 
− aprobarea PUZ prin HCLM; 
− asigurarea de fonduri pentru realizarea prioritară a utilităților pe plan local; 
− impunerea - prin regulamente, caiete de sarcini, certificate de urbanism și autorizații de 

construcții - a unor soluții arhitectural- peisagere valoroase, neșablonate, ce să confere o 

reală personalitate a acestei zone. 

 

                Întocmit, 

Urbanism:  arh. Doriana BALOGH        RUR-DE                
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  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM UTR nr. 1 

AFERENT "ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE " 
 

I. Dispoziţii generale 

1. Rolul RLU 

Prin Regulamentul de Urbanism local se stabileşte amplasarea şi conformarea construcţiilor şi 

amenajărilor. 
Acestea au fost stabilite prin planşa Reglementări Urbanistice. 
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal însoțește, explicitează și 

reglementează modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal referitoare la amplasarea și 
amenajarea construcțiilor în zona studiată, în concordanță cu Regulamentul General de Urbanism. 

Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administrației publice locale și 
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe terenul care face obiectul 
prezentului proiect. 

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai în spiritul actualului 
regulament. Aprobarea unor modificări se poate face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe 
care a urmat-o și documentația inițială. 

2. Baza legală a elaborării R.L.U. 

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu: 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență 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, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor; 
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.  287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
- Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal, 

indicativ GM-010-2000; 
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- 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 reglemenatare specifică a dezvoltării urbanistice a unei 

zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale. 
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism – 

permisiuni și restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din 

zona studiată. 

3. Domeniul de aplicare 

Prezentul regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor 

pentru incinta studiată, care face parte din intravilanul Mun. Arad, str. Rândunicii, nr. 102, având 

categoria de folosinţă arabil în prezent, conform CF nr. 353659 Arad. 
Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele categorii de 

intervenții: 
o stabilirea de indici urbanistici, regim de înălțime, aliniamente, în concordanță cu funcțiunea 

propusă în incinta studiată – zonă locuințe individuale – izolate și/sau cuplate. 
Zona studiată are suprafaţa de 35.244,33 mp, intervenţiile urbanistice în zonă se referă la: 
o modernizare și lărgire drum existent situat în nordul parcelei (nr. Cad. 340103) 
o realizare accese carosabile pe fiecare parcelă 
o extindere și racord la rețele edilitare apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și 

gaze naturale până la incinta reglementată, pentru a asigura posibilitatea 
racordării/branșării la acestea pentru fiecare parcelă în parte (lot 1-6) 

o realizare spații verzi de aliniament, trotuare  
 

Incinta studiată au suprafaţa totală de 4.572 mp conform Extras CF nr. 353659 Arad. 
Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la schimbarea destinației din arabil în locuințe 

individuale - izolate și/sau cuplate, la parcelare, modernizare și lărgire drum existent la nord, 
amenajare spații verzi de aliniament și trotuare.  

Funcțiunea principală solicitată de investior este zonă locuire și funcțiuni complementare. 
Funcțiunile complementare zonei rezidențiale sunt: birouri și spaţii pentru exercitarea 

profesiunilor liberale, comerţ en-detail (care să nu necesite spaţii mari de depozitare), platforme 
carosabile/parcaje și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi. 

Se propune schimbarea destinației terenului care face obiectul investiției propuse, din arabil 
în locuințe individuale – izolate și/sau cuplate, parcelarea terenului, modernizare și lărgire drum 

existent la nord, extindere rețele tehnico-edilitare și amenajare spațiu verde de aliniament, trotuare. 
 
II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 

1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 

construit 

Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze vecinătăţile.  
În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecţie şi nici potenţial balnear sau turistic. 

2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 
Se vor respecta toate normele de proiectare şi execuţie în vigoare privind noile construcţii 

amplasate pe teren prin planul de reglementări urbanistice. 
Se vor respecta intrările şi ieşirile carosabile, precum şi sensurile de circulaţie impuse. 
Se vor lua măsuri de siguranţă pentru construcţiile edilitare, se va respecta distanțele de siguranță 

față de acestea.  
Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de amplasament obținute conform Certificatului 

de Urbanism nr. 683/ 07.05.2020, eliberat de Primăria Mun. Arad și Avizului de Oportunitate nr. 
15/09.06.2020.  
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Se vor respecta condițiile impuse prin decizia etapei de încadrare nr. 3521 din 09.03.2021 emis 
de Agenția pentru Protecția mediului Arad și anume: 
- respectarea documentației tehnice înregistrată la APM Arad, a normativelor și prescripțiilor 

tehnice specific, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare 
- se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare emise de autoritățile implicate 
- pentru orice modificare adusă planului initial, este obligatoriu să fie notificată APM Arad.  

Protecția calității apelor 
- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenți lichizi, reziduuri sau deșeuri de orice fel în ape 

de suprafață, subterane, pe sol sau în subsol 
- apele uzate menajere și igienico-sanitare se vor colecta prin rețeaua municipiului și încadra în 

valorile maxime admise pentru indicatorii de calitate cuprinși în NTPA 002 din HG nr 188/2002 cu 
completările și modificările ulterioare 
Protecția calității aerului 

- organizarea activității se va face astfel încât impactul asupra mediului și populației să fie cât mai 

redus (zgomotul, cantitatea de particule în suspensie și sedimentabile să fie cât  mai reduse) 
- se va asigura încadrarea inidicatorilor de calitate ai aerului la limita incintei în prevderile STAS 

12574/1987 “Aer din zonele protejate” 
Protecția solului și subsolului 

- se vor asigura condiții pentru depozitarea în siguranță a materialelor de construcție, astfel încât să 

nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale 
- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deșeurilor inerte și nepericuloase rezultate în 

urma lucrărilor  
- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului și apelor cu produse poluante existente 

pe șantier (carburanți, lubrifianți, etc) 
Gestionarea deșeurilor 

- deșeurile menajere vor fi colectate în pubele din PVC, urmând a fi preluate de societăți autorizate 

în transportul deșeurilor menajere 
- deșeurile reciclabile vor fi colectate pe categorii (hârtie-carton, plastic, metal, sticlă) și se vor 

valorifica prin operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului 
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada 

derulării lucrărilor și după realizarea investițiilor  
- deșeurile inerte rezultate din tehnologiile de execuție se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în 

spații special amenajate, urmând să fie transportate de un operator autorizat din punct de vedere al 
protecției mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiilor de valorificare ori de eliminare 
completă 
Protecția biodiversității 

- în conformitate cu HG nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție în funcție de categoria 

acestora, prin memoriul de prezentare al planului propunându-se respectarea unui procent minim 
de 20% spațiu verde 

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuția lucrărilor 
- organizarea activității se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus 

Obligațiile titularului: 
Respectarea legislației de mediu în vigoare: 

- OUG nr 195/2005 aprobată prin Legea nr 265/2006 pentru protecția mediului, cu completările și 

modificările ulterioare 
- Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului 
- Legea nr 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, cu modificările și completările ulterioare 
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- Ordinul nr 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 

viață al populației 
- Legea nr 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor 
- HG nr 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase 
- Legea nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a 

unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
- HG nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 
- Legea Apelor nr 107/1996 cu modificările și completările ulterioare 
- Legea nr 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
- Ordinul MAPPM nr 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și 

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse 

staționare 
 

Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de amplasament nr. 12692 din 16.07.2020 emis de 
Compania de Apă Arad S.A. și anume: 
- construcția poate fi realizată fără a fi afectate funcționalitatea și accesul neîngrădit la instalațiile și 

construcțiile auxiliare specifice utilităților de apă și canalizare 
- pozițiile în plan ale gospodăriilor subterane de apă și canalizare existente vor fi materializate pe 

teren de reprezentanții autorizați ai Companiei de Apă (Direcția Exploatare Producție), convocați 

pe șantier de beneficiar înainte de începerea lucrărilor 
- în zonele de incidență și de vecinătate cu utilitățile de apă și canalizare, vor fi respectate 

prescripțiile tehnice privitoare la protecția rețelelor edilitare îngropate 
- Compania de Apă Arad nu este răspunzătoare pentru daunele produse de eventualele avarii sau 

intrvenții la utilitățile din zonă pe care le deține. Defecțiunile produse utilităților din vina 

beneficiarului se remediază pe cheltuiala acestuia 
- Intervențiile de orice fel la rețelele și instalațiile de apă și canalizare sunt permise doar 

personalului autorizat al C.A.A.  
Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de amplasament favorabil nr. 329665028 din 

06.11.2020 emis de E-Distribuție Banat S.A. și anume: 
- Pentru obținerea avizului în faza DTAC, se va cere un nou aviz de amplasament pentru fiecare 

construcție ce se va realiza conform PUZ aprobat 
- Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, 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; 
- NU SE VOR AMPLASA NICI UN FEL DE CONSTRUCTII ÎN CULOARUL LINIEI DE 110kV 

(37m), adica 18,5m dist. mas. de la axul LEA ex. stânga-dreapta, respectiv 12m in cazul LEA 
20kV cf. NTE 003/04/00; 

- Dist. min. de apropiere mas. pe oriz. între axul LEA 110kV, LEA 20kV ex. si cel mai apropiat 
elem. al constructiei cu pericol de incendiu, va fi de 1,5 ori înaltimea deasupra solului a celui 

mai înalt stâlp din zona de apropiere, cf. NTE 003/04/00; 
- Dist. min. admisibila de apropiere, mas. în plan orizontal, între cel mai apropiat element al 

cladirii (categ. C, D, E): balcon, fereastra (DESCHISA), terasa propusa a se construi si 
conductorul torsadat al LEA 0,4 kV existenta va fi 1m cf. PE 106/2003; 

- Dist. minima mas. pe orizontala între peretele conductei subterane de apa si fundatia celui mai 
apropiat stâlp al LEA 0,4 kV sau orice element al prizei de pamânt (APROPIERE, 

TRAVERSARE) sa fie de 2m, cf. PE 106/2003; 
- Dist. min. pe orizontala între fundatia celui mai apropiat stâlp al LEA 0,4 kV sau orice element 

al prizei de pamânt si peretele conductei de gaz (TRAVERSARE, APROPIERE) sa fie 5m, cf. PE 
106/2003; 
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- 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 MTJT 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 MTJT ARAD MUNICIPAL cu respectarea 
normelor de protectia muncii specifice. In 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. 
- In 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. 

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie 
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de 
cea aprobata initial), veti solicita la UOMTJT ARAD MUNICIPAL aviz tehnic de racordare  

Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de amplasament favorabil nr. 212592192 din 
16.09.2020 emis de Delgaz Grid  S.A. și anume: 
- Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor si 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 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 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 . 

- Beneficiarul 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 Operațiuni Rețea Gaz 

Timisoara. Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.  
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- 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 Operațiuni Rețea Gaz 

Timișoara, 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 10 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 Operațiuni Rețea Gaz Timișoara asupra datei la care e programată 

recepţia.  
Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de principiu  nr. 190.283 din 21.09.2020 emis de 

Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Serviciul Rutier și anume: 
- Înainte de începerea lucrărilor, constructorul va solicita aviz pentru semnalizarea rutieră 

temporară conform Normelor Metodologice Comune M.A.I./M.T. nr 1112/411/2000 privind 
condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări 

în zona drumului public și/sau petru protejarea drumului 
- Zona afectată a drumului public va fi adusă în starea inițială, în condițiile prevăzute de Certificatul 

de Urbanism nr. 683 din 07.05.2020.  
Se vor respecta condițiile impuse prin avizul de principiu  nr. 24713/1608 din 09.11.2020 emis 

de Autoritatea Aeronautică Civilă Română S.A. și anume: 
- Respectarea amplasamentelor și a datelor precizate în documentația transmisă spre avizare 
- Prezentul aviz este emis ca urmare a analizei de specialitate din punct de vedere aeronautic, are 

caracter exclusiv tehnic și are la bază Certificatul de Urbanism nr. 683 din 07.05.2020 
- Respectarea înălțimii maxime a obiectivelor de 15m, respectiv cota absolută maximă de 123,79, 

(108,79m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural +15m înălțimea maximă a 

construcțiilor 
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- Furnizarea la faza DTAC de coordonate geografice în sistemul WGS-84, precum și a cotei terenului 
în sistem Marea Neagra 75 determnate numai de specialiști autorizați în domeniul în domeniul 

geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile 
- Utilizarea pentru încălzire a unor instalații și echipamente care să nu producă perdele de fum 

rezultate prin arderea combustibililor 
- Iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte fascicule de lumină orientate în sus 
- Este interzisă desfășurarea, pe terenul sus menționat, a unor activități care pot afecta traficul  

aerian din zonă – lansări de artificii, lampioane, baloane, etc. 
- Se va elimina orice sursă de atragere a păsărilor, iar depozitarea resturilor menajere se face în 

recipiente acoperite 
- Obligația beneficiarului de a înștiința viitori proprietari/chiriași/locatari cu privire la respectarea 

prevederilor cuprinse în prezentul aviz 
- Beneficiarul și proiectantul/elaboratorul documentației tehnice răspund pentru corectitudinea și 

veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația transmisă spre avizare 
- Încălcarea oricărei condiții de mai sus afectează interesul public al siguranței navigației aeriene și 

atrage de la sine anularea avizului și responsabilitatea juridică și materială a beneficiarului 

construcțiilor, în conformitate cu prevederile Codului aerian 
 

3. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de 

orientare faţă de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil şi a reglementărilor urbanistice în 

vigoare. 
 
3.1. Amplasarea faţă de aliniament 

Aliniamente minime obligatorii ale perimetrului construibil (conform planșă Reglementări 
Urbanistice Zonificare 03A) – include construcții principale rezidențiale cu regim maxim de înălțime 

propus P+1E+M/Er; D+P+1E, cu H max cornișă = 9m, H max coamă = 15m, nu include  amenajări alei 

pietonale, construcții tehnico-edilitare sau anexe de tip garaj, car-port, pergolă, filigorie, etc. – faţă de 

limitele de proprietate: 
- aliniament la frontul stradal:  

• pentru Lm1-  
- lot 1 ÷ 2 – construcțiile vor fi amplasate cu o retragere de minim 3m ÷ max 15,00 m față de 

limita de proprietate de la frontul stradal  
- lot 3 ÷ 6 – construcțiile vor fi amplasate cu o retragere de minim 3m ÷ max 6,00 m față de limita 

de proprietate de la frontul stradal  
 

3.2. Amplasarea în interiorul parcelei 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă respectă: 

- lot 1 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate sudică, respectiv la 
0,60m față de limita de proprietate nordică  sau mai aproape de limita de proprietate nordică cu 
acordul proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 1 și lot 2 pot fi locuințe cuplate) 
- lot 2 , lot 4 și lot 5 - construcțiile pot fi amplasate la min. 0,60m față de acestea sau mai aproape de 
limita de proprietate cu acordul proprietarilor învecinați 
- lot 3 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate vestică, respectiv la 
0,60m față de limita de proprietate estică  sau mai aproape de limita de proprietate estică cu acordul 
proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 3 și lot 4 pot fi locuințe cuplate) 
- lot 6 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate estică, respectiv la 
0,60m față de limita de proprietate vestică  sau mai aproape de limita de proprietate vestică cu 
acordul proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 5 și lot 6 pot fi locuințe cuplate) 
 

3.3. Amplasarea spre limita posterioară de proprietate 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă respectă: 
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- lot 1, 2, 5, 6, - retragere obligatorie min. H/2, dar nu mai puțin de 3,00 m faţă de limitele 

posterioare, cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor pe parter de tip pergolă/filigorie, 

care pot fi amplasate la min. 0,60m față de aceasta sau mai aproape de limita de proprietate cu 

acordul proprietarilor învecinați; 
- lot 3, 4  - retragere obligatorie min. H/2, dar nu mai puțin de 5,00 m faţă de limitele posterioare, cu 
excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor pe parter de tip pergolă/filigorie, care pot fi 
amplasate la min. 0,60m față de aceasta sau mai aproape de limita de proprietate cu acordul 
proprietarilor învecinați; 
  

3.4. Orientarea faţă de punctele cardinale: 

Zonă locuire: se recomandă evitarea amplasării spre nord a dormitoarelor, conform prevederilor 
HG 525/1996 actualizată, Anexa Nr. 3, pct. 3.10. 
 

3.5. Amplasarea faţă de drumurile publice: 

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administraţiei publice: 

− construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de 

exploatare; 
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 

produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii ori 

construcţii de acest gen. 
Deservirea rutieră a obiectivelor proiectate urmează a se asigura dinspre str. Rândunicii (pentru 

lot 1,2), respectiv dinspre drumul existent amplasat în nordul incintei studiate (nr. Cad. 340103 Arad). 
Amenajarea acceselor rutiere se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 

173/2001 şi a buletinului tehnic AND 600-2010 (Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe 

drumurile publice), privind amenajarea intersecţiilor la nivel din interiorul localităţilor. 
Lucrările rutiere amenajate constau în principal din următoarele: 

- modernizarea și lărgirea drumului existent până ajunge la prospect stradal de 9,00m lățime 
(carosabil de 6,00m lățime) 

− amenajarea racordurilor la drumul existent, cu rază de racordare R= 6,00m; 
− Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998; 

• Utilizări permise 
Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor 

urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administraţiei publice pentru 
lucrările din zonele de protecţie. 

• Utilizări admise cu condiţii 
Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice care 

respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv, 
conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor 

aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcţie şi exploatare. 
Prin amplasare şi funcţionare, ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile 

publice în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accese carosabile şi pietonale la aceste 
construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 

• Utilizări interzise 
Orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei 

desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente vor 
fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor. 

3.6. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial navigabile 

Nu este cazul 
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3.7. Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia S.N.C.F.R. 

Nu este cazul.  

3.8. Amplasarea faţă de aeroporturi 

Nu e cazul. 

3.9. Amplasarea faţă de fâşia de protecţia a frontierei de stat 

Nu este cazul. 

4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. 

Deservirea rutieră a obiectivelor proiectate urmează a se asigura direct dinspre str. Rândunicii 
pentru lot 1 și 2, respectiv din drumul existent în nordul incintei studiate pentru loturile 3-6.  

În urma soluției propuse lotul 7 va fi destinat pt. modernizarea și lărgirea drumului existent la 
nord – amenajare/modernizare și lărgire drum, trotuare, spații verzi de protecție,  utilități și va propus 
spre donare domeniului public (inclusiv utilitățile).  

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. Accesele pietonale vor fi 

conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice 
de deplasare. 

• Utilizări permise 
Construcţiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de siguranţă 

şi fluenţă a traficului. 

• Utilizări admise cu condiţii 
Construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin servitute), 

cu condiţia obţinerii avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

• Utilizări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile 

corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. 

5. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor 

consumatori la reţelele de apă potabilă, canalizare menajeră şi energie electrică, conform condiţiilor 
impuse de avizatori. 

Realizarea de reţele tehnico - edilitare 
Extinderea de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către 

investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

administratorii rețelelor edilitare din Mun. Arad. 
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate 

privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul 

interesat. 
Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: apă potabilă, canalizare menajeră, energie 

electrică și telecomunicații să se realizeze subteran. 
Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
Reţelele de apă, de canalizare, alimentare cu energie electrică şi alte unităţi aflate în serviciul 

public sunt proprietatea publică a municipiului.  
Reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a 

statului, dacă legea nu dispune altfel. 
Indiferent de modul de finanţare, lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică. 
Lucrările de racordare şi branșare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime de investitor 

sau beneficiar şi se execută în urma obţinerii avizului autorităţii administraţie publice specializate. 
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6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 

Parcelare 
Este permisă alipirea a două parcele. Alipirea a maxim două parcele este permisă doar în cazul în 

care adâncimea parcelei rezultate mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 
Autorizarea executării parcelărilor propuse prin prezentul PUZ este permisă numai dacă pentru 

fiecare lot rezultat se respectă cumulativ următoarele condiţii: 
• front la stradă de minim 12m; 
• suprafaţa minimă a parcelelor destinate locuințelor este de 200 mp; 
• adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei; 

Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
• asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute); 
• asigurarea echipării tehnico - edilitare necesare; 
• forme şi dimensiuni adecvate; 

Înălţimea construcţiilor 
Regimul de înălţime maxim propus este: 

• construcții locuințe: P+1E+M/Er; D+P+1E, -  zonă destinată locuirii,  
cu înălţimea max. 9,00 m la cornişă față de CTS, respectiv max. 15,00 
m la coamă, față de CTS. 

Aspectul exterior al construcţiilor 
1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior 

nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect 

exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. 
 3) Recomandări pentru materialele de construcţie, finisaje, plantaţii la locuinţe,  

1. Se recomandă pentru: 
a) structura de rezistenţă: 
 - cărămidă cu sâmburi de beton; 
 - semifabricate lemn; 
             - structură metalică  
b) planşee: beton armat monolit, lemn; 
c) acoperiș tip şarpantă: lemn; sau acoperiș tip terasă; 
d) învelitoare: ţiglă profilată sau tablă metalică imitaţie ţiglă, sau învelitori de tip terasă 

circulabilă/necirculabilă; 
Se va avea în vedere realizarea confortul termic prin micşorarea pierderilor de căldură interior–

exterior, folosind materiale izolatoare de calitate şi cantitate corespunzătoare. 
Pentru mansardări, se va avea în vedere izolarea termică corespunzătoare şi luarea măsurilor de 

prevenire a incendiilor prin tratarea lemnăriei şarpantei şi a eventualilor pereţi despărţitori. 
e) finisaje interioare: 
 - pardoseli – parchet în camerele de zi şi dormitoare; 
 - pardoseli lavabile (gresie, mozaic) în bucătării, băi; 
 - placaj faianţă/antistropi obligatoriu: minim 1,5m h în băi, 0,5m deasupra frontului de 

gătit (bucătării); 
 - tâmplării interioare – lemn sau MDF 
f) finisaje exterioare: 
 - tâmplării exterioare: lemn, PVC, aluminiu, cu geam termopan 
 - tencuieli, placaje, la alegerea beneficiarului şi proiectantului, cu precizarea că scopul 

final este acela al obţinerii unei imagini unitare, în spiritul unei arhitecturi moderne. 
Se interzic elementele decorative din lemn inspirate din arhitectura populară, aplice din ipsos cu 

figuri animale, florale, placaje ceramică, stâlpişori sculptaţi în marmură sau alte materiale, tinichigerii 
ornamentale, etc. 



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 

FLONTA IOANA-ANCA 

Arad, Str. Armoniei nr. 94/ 31 
C.I.F. R29373300 
Tel. 0357/444 770, 0740210425 

Denumire proiect: 

 

Amplasament: 

Beneficiar: 

Pr.nr. 

Faza: 

 

ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

Str. Randunicii, nr. 102, Mun. Arad,  jud. Arad 

CF nr.353659 Arad, nr. cad. 353659 Arad 

VALICSEC SORIN-BOGDAN, VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 

10/2020 

P.U.Z. 

 

 11 

2. Se recomandă pentru accesul auto pe incinta studiată: 
 - pavaj prefabricat beton; 
 - pavaj cărămidă, cu rosturi nisip, cu posibilitate creşteri vegetale în rosturi; 
3. Plantaţii; se recomandă pentru spaţiul verde stradal folosirea gazonului, sau plantelor de parter 

(în porţiunea dintre trotuar şi aliniamentul parcelelor) sau cel mult a unui gard viu de mică înălţime (0,50 

÷ 1,00) – buxus etc. 
Se interzice cultivarea legumelor în această suprafaţă sau împrejmuiri provizorii pentru creşterea 

păsărilor de curte. 
Pe aliniamentul parcelei, în zona împrejmuirii, există posibilitatea plantării (din interiorul 

parcelei) de plante decorative agăţătoare: hedera helix, clematis, wisteria sinensis etc.     
Amenajabilul poate fi plantat cu pomi fructiferi, decorativi, la alegerea beneficiarului. 

Procentul de ocupare a terenului 
• P.O.T.  40,00 % 
• C.U.T.  1,20 

Dimensiunile şi forma construcţiilor sunt cele materializate pe planşa de Reglementări 

Urbanistice şi nu vor fi depăşite la autorizarea construcţiilor atât în plan, cât şi ca regim de înălţime, cu 

respectarea P.O.T. şi C.U.T. prevăzut în P.U.Z. 
 

7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 

Parcaje 
Parcajele și garajele sunt spații amenajate la sol sau în cadrul construcțiilor pentru staționarea, 

respectiv adăpostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. Autorizația de executare a 

lucrărilor de construire se emite în conformitate cu pevederile Art. 33 al R.G.U., Anexa 5. 
În cadrul incintei cu propuneri va fi prevăzut câte un loc de parcare pentru fiecare lot (Lot 1÷ Lot 

6) în cadrul loturilor propuse, care se va realiza în perimetrul parcelei proprii, fără a afecta domeniul 
public. Acesta poate fi de tip parcare la sol neacoperită, carport sau garaj.  

Spații verzi și plantate, spații agrement 
Pentru funcțiunea dominantă a zonei – locuire și funcțiuni complementare – se vor amenaja spaţii 

verzi înierbate în suprafaţă de minim 20,00% pe fiecare lot în parte (lot 1-6).  
Suprafața minimă de spațiu verde amenajat în afara loturilor propuse va fi de 125,15 mp, 

reprezentând 2,74% din suprafața totală a terenului (incintei studiate).  
Împrejmuiri: 
Împrejmuirile se vor realiza cu înălțimea maximă 2,00m, de preferință din gard transparent sau 

gard viu la frontul stradal, iar pe celelalte limite de proprietate opace. 

III.  Zonificarea funcţională 

Unitățile principale au destinaţia unități locuire și funcțiuni complementare, cu regim de 
înălțime maxim P+1E+M/Er; D+P+1E, cu înălţimea max. 9,00 m la cornişă față de CTS, respectiv 
max. 15,00 m la coamă, față de CTS. 

Subunităţi: 
Lm1– zonă locuire și funcțiuni complementare 
Cp1– căi de comunicație pietonală în interiorul parcelei 
Cp – căi de comunicație pietonală în exteriorul parcelei 
Sp1 – zone verzi amenajate în interiorul parcelei 
Pga1 - construcții anexe Parter - tip parcaje, carporturi, anexe, pergole, filigorii 
Sp – zone verzi amenajate în exteriorul parcelei  
Cc- drum de comunicație rutieră în exteriorul parcelei  
P1- zonă de parcaje în interiorul parcelei (loc de parcare sau garaj) 
Pc – zonă de protecție rețele edilitare  

1. Obiective și modalități de operare 
Soluția urbanistică P.U.Z. a fost elaborată ținând cont de următoarele obiective: 
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- Utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare 
- Reglementarea caracterului terenului studiat 
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor 
- Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare asigurării unei infrastructuri 

adecvate 
2. Utilizări funcționale 

2.1.  Funcțiunea dominantă 
 Funcțiunea propusă în incină este locuințe și funcțiuni complementare - în regim de 

locuințe individuale izolate și/sau cuplate. 
 

2.2.  Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei 
- platforme carosabile/ parcaje și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, verzi; 

2.3.  Utilizări permise cu condiții 
-   birouri și spaţii pentru exercitarea profesiunilor liberale, comerţ en-detail (care să nu 

necesite spaţii mari de depozitare) 
2.4.  Utilizări interzise 

 Este interzisă amplasarea funcțiunilor comerț, alimentație publică, depozitare, spălătorii și 

service auto și industrie poluantă sau nepoluantă. 
2.5.  Interdicții temporare 

Nu este cazul. 
2.6.  Interdicții permanente 

Nu este cazul.  
 

IV.   Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale 

Unitățile teritoriale de referință sunt delimitate de limite fizice existente: axul drumurilor publice, 
limită parcelă. 

Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1 "Dispoziții 
generale", cât și prescripțiile prevăzute în "Regulamenul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de 

referință". 
 
Bilanț teritorial în zona studiată: 
Pentru terenul studiat prin P.U.Z. nu se recomandă subzonificări. 

Subzona Lm1 – locuințe și funcțiuni complementare (S = 3.958,80 mp) 

- P.O.T.  max 40,00 % 
- C.U.T.  max 1,20 
- Regim maxim de înălțime P+1E+M/Er; D+P+1E 
- Spațiu verde minim 20 % / lot și minim 2,74% din totalul incintei studiate pe lot 7, 

lot comun propus spre donare domeniului public (min. 125,15 mp). 

REGLEMENTĂRI CONSTRUCȚII LOCUINȚE ÎNȘIRUITE și FUNCȚIUNI  

COMPLEMENTARE (Lm1) 

Funcțiuni permise: 
- funcțiune dominantă: locuințe individuale– izolate și/sau cuplate; 
- funcțiuni admise / funcțiuni complementare: birouri și spaţii pentru exercitarea 

profesiunilor liberale, comerţ en-detail (care să nu necesite spaţii mari de 

depozitare), platforme carosabile/parcaje și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, 
zone verzi  

Funcțiuni interzise: 
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- construcții pentru activități de producție industrială sau agrozootehnică și de 

depozitare, care prin specificul lor generează noxe, fum, miros neadecvat, depozitare 
deșeuri toxice, industrie poluantă 

- comerț, alimentație publică, turism, servicii, service și spălătorii auto, tinichigerii, 
ateliere de mică producție (tâmplărie, etc), activități care produc zgomot sau aduc 
personal și public numeros, generând trafic și aglomerație 
 

 Regim de înălțime: 
- se vor autoriza construcții pentru funcțiunea locuințe înșiruite, cu un regim de 

înălțime maxim P+1E+M/Er, D+P+1E, cu înălțimea maximă la cornișă 9,00 m, 
respectiv la coamă de 15,00 m, măsurate față de cota ± 0,00 (+106,85 NMN) 
 

Regim de aliniere: 
- aliniamentul propus este raportat la limitele loturilor nou create 
- construcțiile principale propuse vor fi amplasate la: 

• front stradal :  
- pentru Lm1 
-  - lot 1 ÷ 2 – construcțiile vor fi amplasate cu o retragere de minim 3m ÷ max 15,00 m față de 

limita de proprietate de la frontul stradal  
- lot 3 ÷ 6 – construcțiile vor fi amplasate cu o retragere de minim 3m ÷ max 6,00 m față de limita 

de proprietate de la frontul stradal  
 

• Limite laterale: 
 - lot 1 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate sudică, respectiv la 
0,60m față de limita de proprietate nordică  sau mai aproape de limita de proprietate nordică cu 
acordul proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 1 și lot 2 pot fi locuințe cuplate) 
- lot 2 , lot 4 și lot 5 - construcțiile pot fi amplasate la min. 0,60m față de acestea sau mai aproape de 
limita de proprietate cu acordul proprietarilor învecinați 
- lot 3 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate vestică, respectiv la 
0,60m față de limita de proprietate estică  sau mai aproape de limita de proprietate estică cu acordul 
proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 3 și lot 4 pot fi locuințe cuplate) 
- lot 6 - construcțiile pot fi amplasate la min. 2,00m față de limita de proprietate estică, respectiv la 
0,60m față de limita de proprietate vestică  sau mai aproape de limita de proprietate vestică cu 
acordul proprietarilor învecinați (construcțiile aferente lot 5 și lot 6 pot fi locuințe cuplate) 

 
• Limita posterioară de proprietate a parcelelor nou propuse:  

- lot 1, 2, 5, 6, - retragere obligatorie min. H/2, dar nu mai puțin de 3,00 m faţă de limitele 

posterioare, cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor pe parter de tip 
pergolă/filigorie, care pot fi amplasate la min. 0,60m față de aceasta sau mai aproape de limita 

de proprietate cu acordul proprietarilor învecinați; 
- lot 3, 4  - retragere obligatorie min. H/2, dar nu mai puțin de 5,00 m faţă de limitele posterioare, 

cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor pe parter de tip pergolă/filigorie, care pot 
fi amplasate la min. 0,60m față de aceasta sau mai aproape de limita de proprietate cu acordul 
proprietarilor învecinați; 

 
Parcarea autovehiculelor 

- nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare 

în interiorul incintei cu propuneri. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este 
interzisă. 

                        -  va fi prevăzut câte un loc de parcare pentru fiecare lot (Lot 1÷ Lot 6) în cadrul 
loturilor propuse, fără a afecta domeniul public 
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Plantații 
- plantații zone verzi amenajate: tuia, conifere, Forsitia, etc.  
- minim 20,00% (în interiorul loturilor 1-6) 
- Suprafața minimă de spațiu verde comun amenajat va fi de min. 125,15mp, 

reprezentând 2,74% din suprafața totală a terenului 
 

Indicatori de utilizare a terenului: 
- P.O.T.  max 40,00 % 
- C.U.T.  max 1,20 

 

Subunităţi: 
Lm1– zonă locuire și funcțiuni complementare 
Cp1– căi de comunicație pietonală în interiorul parcelei 
Cp – căi de comunicație pietonală în exteriorul parcelei 
Sp1 – zone verzi amenajate în interiorul parcelei 
Pga1 - construcții anexe Parter - tip parcaje, carporturi, anexe, pergole, filigorii 
Sp – zone verzi amenajate în exteriorul parcelei  
Cc- drum de comunicație rutieră în exteriorul parcelei  
P1- zonă de parcaje în interiorul parcelei (loc de parcare sau garaj) 
Pc – zonă de protecție rețele edilitare  

 

V.  CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în 

prezenta documentație. 
Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va cuprinde 

elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. 
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului 

Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a 
situației din zonă. 
 

                                                                                                  
 

                Întocmit: 

Urbanism:                                                      arh. Doriana BALOGH        RUR-DE         
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR 

PROPUSE 

1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
• Denumire proiect: ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 

• Număr proiect: 10/2020 

• Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal 

• Beneficiar: VALICSEC SORIN-BOGDAN,  

•                                          VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 

• Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ FLONTA IOANA-ANCA 

 

2. Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori: 

 Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori privați: 

      Accesul organizat pe terenul aflat în proprietatea privată a inițiatorului PUZ-ului se va executa prin grija și 

cheltuiala acestuia. Terenul aferent circulației pietonale și auto pentru accesul la viitoarele construcții se va 
propune spre donare domeniului public (teren aferent lot nr. 7).  

 Pentru modernizarea și lărgirea drumului de exploatare existent, se rezervă lot 7 din prorietatea privată (extras 

CF 353659 Arad) pentru a fi donată domeniului public. Lucrările se vor realiza din fondurile investitorilor privați 

(Valicsec Sorin-Bogdan și Valicsec Emanuela-Claudia).  

 Lucrările necesare realizării extinderii rețelelor edilitare se vor realiza din fondurile investitorilor privați 

(Valicsec Sorin-Bogdan și Valicsec Emanuela-Claudia). 

 Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori publici: 

 Nu este cazul. 

3. Etapizare investiții propuse prin P.U.Z.: 

a. După aprobarea în Consiliul Local al municipiului Arad a prezentului P.U.Z. se va obține Certificatul de 

Urbanism pentru categoriile de lucrări necesare investiției. 

    Categoriile de lucrări necesare investiției (realizate din fonduri private – Valicsec Sorin-Bogdan și Valicsec 
Emanuela-Claudia) vor fi: 

     I. construcții noi: locuințe și funcțiuni complementare; 

     II. racorduri la rețelele tehnico- edilitare și rețele de incintă; 

     III. amenajare acces auto și pietonal la proprietate; 

     IV. sistematizarea verticală a terenului; 

     V. trotuare de incintă; 

     VI. amenajare zone verzi și plantate, loc de joacă și iluminat arhitectural; 

 

b. Obținere Autorizație de Construire pentru construcțiile noi. 

c. Începere lucrări construcții conform Autorizației de Construire. 
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Pr.nr. 
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d. Încheiere lucrări construcții conform Autorizației de Construire. 

e. Recepție lucrări necesare investiției și intabulare în Cartea Funciară. 

 

LUCRARE PERIOADA ESTIMATĂ 

EXECUȚIE 
INVESTITOR/ FINANȚATOR 

Obținere Certificat de Urbanism Iunie 2021 – Iunie 2023 Valicsec Sorin-Bogdan,  

Valicsec Emanuela-Claudia 

Obținere Autorizație de Construire Octombrie 2021 – Octombrie 
2023 

Valicsec Sorin-Bogdan,  

Valicsec Emanuela-Claudia 

Începere lucrări conform 

Autorizației de Construcție pentru 

categoriile de lucrări necesare 

investiției 

Noiembrie 2021 – 
Noiembrie 2023 

Valicsec Sorin-Bogdan,  

Valicsec Emanuela-Claudia 

Încheiere lucrări conform 

Autorizației de Construcție pentru 

categoriile de lucrări necesare 

investiției 

Decembrie 2024 – 
Decembrie 2026 

Valicsec Sorin-Bogdan,  

Valicsec Emanuela-Claudia 

Recepție lucrări construire și 

intabulare în Cartea Funciară Ianuarie 2024 – Mai 2026  
Valicsec Sorin-Bogdan,  

Valicsec Emanuela-Claudia 

 

 

 

 

 

 

Însușit:                                                                           Întocmit: 

Sorin-Bogdan VALICSEC                                             arh. Ioana-Anca DOCHIE 

 

 

Emanuela-Claudia VALICSEC                                      
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Legenda:

Limita de proprietate

Cota nivel

Zona verde

SCARA 1:10000

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PLAN TOPOGRAFIC

SCARA 1:1000

SUPRAFATA CONFORM C.F.                  =4572 mp

SUPRAFATA CONFORM MASURATORI =4572 mp

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiectie  Stereo '70

ing.CHIRIAC M.

BENEFICIARI:

Loc. ARAD, str.N. Grigorescu, nr. 9, ap.5   tel. 0257 255316; 0746056765

 CHIRIAC MADALINA MANUELA

        "Topografie Cadastru"

RELEVAT

DESENAT

VERIFICAT

EXECUTAT  DE :

MASURAT

aprilie

 2020

SCARA

1:1000

   PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC

PENTRU  P.U.Z.

 PRIVIND IMOBILUL SITUAT IN

  MUN. ARAD, STR. RANDUNICII, NR. 102

INSCRIS IN C.F. 353659 - ARAD

1:10000

  Linie electrica aeriana pe stalpi de beton

ing.CHIRIAC M.

ing.CHIRIAC M.

ing.CHIRIAC M.

Nr.cadastral
Suprafata masurata (mp) Adresa imobilului

Cartea funciara nr. UAT

A.  Date referitoare la teren

    Nr.

parcela

 Categoria

de folosinta

Suprafata

    (mp)

Mentiuni

1

A 4572

4572
ARAD, str. Randunicii, nr.102

ARAD
353659 - ARAD

353659

arabil in intravilan, imprejmuit partial cu gard

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163

10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052

8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971

5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746

S=4572.13mp  

   VALICSEC SORIN BOGDAN

VALICSEC EMANUELA CLAUDIA

Madalina-
Manuela Chiriac
Semnat digital de Madalina-Manuela Chiriac 
DN: cn=Madalina-Manuela Chiriac, sn=Chiriac, 
givenName=Madalina-Manuela, 
serialNumber=201104209MMC19, 
email=chiriacmadalina.cadastru@yahoo.com, 
ou=ANCPI Seria  RO-AR-F, Nr. 0061, o=Chiriac 
Madalina-Manuela - Topografie Cadastru, 
l=Livada, st=Arad, c=RO 
Data: 2020.04.14 15:10:01 +03'00'
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Legenda:

Limita de proprietate

Cota nivel

Zona verde

SCARA 1:10000

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PLAN TOPOGRAFIC

SCARA 1:1000

SUPRAFATA CONFORM C.F.                  =4572 mp

SUPRAFATA CONFORM MASURATORI =4572 mp

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiectie  Stereo '70

ing.CHIRIAC M.

BENEFICIARI:

Loc. ARAD, str.N. Grigorescu, nr. 9, ap.5   tel. 0257 255316; 0746056765

 CHIRIAC MADALINA MANUELA

        "Topografie Cadastru"

RELEVAT

DESENAT

VERIFICAT

EXECUTAT  DE :

MASURAT

aprilie

 2020

SCARA

1:1000

   PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC

PENTRU  P.U.Z.

 PRIVIND IMOBILUL SITUAT IN

  MUN. ARAD, STR. RANDUNICII, NR. 102

INSCRIS IN C.F. 353659 - ARAD

1:10000

  Linie electrica aeriana pe stalpi de beton

ing.CHIRIAC M.

ing.CHIRIAC M.

ing.CHIRIAC M.

Nr.cadastral
Suprafata masurata (mp) Adresa imobilului

Cartea funciara nr. UAT

A.  Date referitoare la teren

    Nr.

parcela

 Categoria

de folosinta

Suprafata

    (mp)

Mentiuni

1

A 4572

4572
ARAD, str. Randunicii, nr.102

ARAD
353659 - ARAD

353659

arabil in intravilan, imprejmuit partial cu gard

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163

10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052

8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971

5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746

S=4572.13mp  

   VALICSEC SORIN BOGDAN

VALICSEC EMANUELA CLAUDIA

Madalina-
Manuela Chiriac
Semnat digital de Madalina-Manuela Chiriac 
DN: cn=Madalina-Manuela Chiriac, sn=Chiriac, 
givenName=Madalina-Manuela, 
serialNumber=201104209MMC19, 
email=chiriacmadalina.cadastru@yahoo.com, 
ou=ANCPI Seria  RO-AR-F, Nr. 0061, o=Chiriac 
Madalina-Manuela - Topografie Cadastru, 
l=Livada, st=Arad, c=RO 
Data: 2020.04.14 15:10:01 +03'00'

P.U.Z.

01A

SEMNATURANUME

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

URBANISM

FAZA:

Plansa nr.

Scara:

DESENAT A4

Pr. nr.

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

Beneficiar:

Titlu proiect:
ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - ÎNTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT1 : 10000

arh. Ioana DOCHIE

01. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ - SC. 1:10.000

arh. Doriana BALOGH
arh. Doriana BALOGH

mai 2020
Jud. Arad, intravilan Mun. Arad,
nr.cad. 353659 extras CF nr. 353659Arad

PROIECTANT  GENERAL:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

FLONTA IOANA-ANCA
ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425

VALICSEC SORIN-BOGDAN ȘI
                      VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 10/2020

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL
   ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Str. Rândunicii, nr. 102, CF nr. 353659 Arad, jud. Arad



PROIECTANT  GENERAL:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

FLONTA IOANA-ANCA
ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425



LIMITE

ZONE VERZI SI DE PROTECTIE CAROSABIL

ZONIFICARE

LIMITA ZONA STUDIATA- S = 35.244,33 mp
LIMITĂ INCINTĂ PROPUSĂ SPRE REGLEMENTARE
- S = 4.572 mp - ( conform CF nr. 353659 Arad)

CAROSABIL

DRUM DE PAMANT/PIETRUIT

ZONĂ PREDOMINANT REZIDENȚIALĂ

PLATFORMĂ CAROSABILĂ/PARCAJE

TEREN ARABIL

Parcela (6)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163
10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052
8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971
5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746
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Legenda:

Limita de proprietate

Cota nivel

Zona verde

SCARA 1:10000

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PLAN TOPOGRAFIC

SCARA 1:1000

SUPRAFATA CONFORM C.F.                  =4572 mp

SUPRAFATA CONFORM MASURATORI =4572 mp

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiectie  Stereo '70

ing.CHIRIAC M.

BENEFICIARI:

Loc. ARAD, str.N. Grigorescu, nr. 9, ap.5   tel. 0257 255316; 0746056765

 CHIRIAC MADALINA MANUELA

        "Topografie Cadastru"

RELEVAT

DESENAT

VERIFICAT

EXECUTAT  DE :

MASURAT

aprilie

 2020

SCARA

1:1000

   PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC

PENTRU  P.U.Z.

 PRIVIND IMOBILUL SITUAT IN

  MUN. ARAD, STR. RANDUNICII, NR. 102

INSCRIS IN C.F. 353659 - ARAD

1:10000

  Linie electrica aeriana pe stalpi de beton

ing.CHIRIAC M.

ing.CHIRIAC M.

ing.CHIRIAC M.

Nr.cadastral
Suprafata masurata (mp) Adresa imobilului

Cartea funciara nr. UAT

A.  Date referitoare la teren

    Nr.

parcela

 Categoria

de folosinta

Suprafata

    (mp)

Mentiuni

1

A 4572

4572
ARAD, str. Randunicii, nr.102

ARAD
353659 - ARAD

353659

arabil in intravilan, imprejmuit partial cu gard

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163

10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052

8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971

5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746

S=4572.13mp  

   VALICSEC SORIN BOGDAN

VALICSEC EMANUELA CLAUDIA

Madalina-
Manuela Chiriac
Semnat digital de Madalina-Manuela Chiriac 
DN: cn=Madalina-Manuela Chiriac, sn=Chiriac, 
givenName=Madalina-Manuela, 
serialNumber=201104209MMC19, 
email=chiriacmadalina.cadastru@yahoo.com, 
ou=ANCPI Seria  RO-AR-F, Nr. 0061, o=Chiriac 
Madalina-Manuela - Topografie Cadastru, 
l=Livada, st=Arad, c=RO 
Data: 2020.04.14 15:10:01 +03'00'

N

P.U.Z.1 : 1000

02A

SEMNATURANUME

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

URBANISM

FAZA:

Plansa nr.

Scara:

DESENAT A3

Pr. nr.
PROIECTANT  GENERAL:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
FLONTA IOANA-ANCA

ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Beneficiar:

Titlu proiect:
ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - ÎNTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT1 : 10000

arh. Ioana DOCHIE

 02. SITUATIA EXISTENTA

INCINTĂ STUDIATĂ
EXISTENT

C.U.T.
0,00%
0,00

P.O.T.

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ - SC. 1:10.000

arh. Doriana BALOGH
arh. Doriana BALOGH

%MP
EXISTENT

BILANT TERITORIAL INCINTA STUDIATĂ

TEREN AFERENT
ARABIL

TOTAL GENERAL 4.572 100%

1 4.572 100

mai 2020
Jud. Arad, intravilan Mun. Arad,
nr.cad. 353659 extras CF nr. 353659Arad

VALICSEC SORIN-BOGDAN ȘI
                      VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 10/2020

PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
   ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Str. Rândunicii, nr. 102, CF nr. 353659 Arad, jud. Arad

%MP
EXISTENT

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIATA

TEREN AFERENT
ZONĂ LOCUINȚE și fcț. compl.

TOTAL GENERAL 100%

1 9.648,93 27,38
2 TEREN ARABIL/PĂȘUNE

5
4 2.035,50

296,30
1,78

CAROSABILE și PLATFORME PARCAJE

627,46
5,77

6
ZONE VERZI SI DE PROTECTIE CAROSABIL

3

0,84

DRUM DE PAMANT/ PIETRUIT

35.244,33

21.410,49 60,75
1.225,65 3,48

ALEI PIETONALE



LIMITE

ZONE VERZI SI DE PROTECTIE CAROSABIL

ZONIFICARE

LIMITA ZONA STUDIATA- S = 35.244,33 mp
LIMITĂ INCINTĂ PROPUSĂ SPRE REGLEMENTARE
- S = 4.572 mp - ( conform CF nr. 353659 Arad)

CAROSABIL

DRUM DE PAMANT/PIETRUIT

TEREN ARABIL

PLATFORMĂ CAROSABILĂ/PARCAJE

ZONA LOCUINȚE individuale și/sau cuplate propuse și funcțiuni complementare
ALEI PIETONALE
ZONE VERZI PROPUSE

TEREN PROPRIETATE PRIVATA REZERVAT PENTRU AMENAJARE
DRUM, SPATIU VERDE DE ALINIAMENT SI TROTUAR, UTILITĂȚI

ZONĂ PREDOMINANT REZIDENȚIALĂ

Parcela (6)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163
10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052
8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971
5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746

S(6)=4572.13mp  P=307.649m
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2,00

limita de construibilitate
H/2, dar min. 3m

limita de construibilitate
        H/2, dar min. 5m

limita de construibilitate
H/2, dar min. 3m
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nr.cad.340074
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aliniament stradal min 3m -max 15m

aliniament stradal min 3m -max 6m

aliniament stradal min 3m -max 6m

aliniament stradal min 3m -max 6m

lot 7 - teren rezervat pentru modernizare și
 lărgire drum existent -
 amenajare drum, trotuar, spațiu verde, utilități

limita de construibilitate
H/2, dar min. 3m

limita de construibilitate
H/2, dar min. 3m

N

P.U.Z.1 : 1000

mai 2020

03A

SEMNATURANUME

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

URBANISM

FAZA:

Plansa nr.

Scara:

DESENAT A3

Pr. nr.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Jud. Arad, intravilan Mun. Arad,
nr.cad. 353659 extras CF nr. 353659Arad

Beneficiar:

Titlu proiect:
ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - ÎNTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT1 : 10000

arh. Ioana DOCHIE

 03. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
   ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Str. Rândunicii, nr. 102, CF nr. 353659 Arad, jud. Arad

arh. Doriana BALOGH
arh. Doriana BALOGH

REGIM DE ÎNĂLȚIME - MAX. D+P+1E, P+1E+M (sau ER)

INCINTA STUDIATA
EXISTENT

C.U.T.
0,00%
0,00

P.O.T.

PROPUS max.

40,00%
1,20

PROIECTANT  GENERAL:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

FLONTA IOANA-ANCA
ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425

VALICSEC SORIN-BOGDAN ȘI
                      VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 10/2020

%MP
EXISTENT

BILANT TERITORIAL INCINTĂ STUDIATĂ

TEREN AFERENT

* - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI/SAU CUPLATE și funcțiuni complementare - include constructii
(POT max 40%), platforme carosabile si pietonale de incinta, spatiu verde pe parcela proprie ( min 20%)

TOTAL GENERAL 4.572 100%

1 4.572 100
2

ARABIL
    -     -

%MP
PROPUS

4.572 100%

    -     -
3.958,80 86,59

3 PLATFORME CAROSABILE 7,86

4 PLATFORME, ALEI PIETONALE 2,81

    -     -

    -     -

359,32

128,73

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI/SAU
CUPLATE și funcțiuni complementare *

PROCENT SPAȚII VERZI - MIN. 20% PE PARCELĂ PROPRIE
 - H max cornișă = 9m, H max coamă = 15m

%MP
EXISTENT

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIATA

TEREN AFERENT
ZONĂ LOCUINȚE și fcț. compl.

TOTAL GENERAL 100%

1 9.648,93 27,38
2 TEREN ARABIL/PĂȘUNE

5
4 2.035,50

296,30
1,78

CAROSABILE și PLATFORME PARCAJE

627,46
5,77

6
ZONE VERZI SI DE PROTECTIE CAROSABIL

3

0,84

DRUM DE PAMANT/ PIETRUIT

35.244,33

21.410,49 60,75
1.225,65 3,48

ALEI PIETONALE

PROPUS

100%

13.607,73 38,61

1.570,74

425,03
2,14752,61
4,45

1,21

16.838,49 47,78
2.049,73 5,81

35.244,33

5 SPAȚII VERZI de aliniament 2,74    -     - 125,15

Notă -  lot 7 -  S total = 613,20 mp - domeniul privat al celor 6 de proprietari de parcele
(fiecare cu cota parte) - teren pentru largire si modernizare drum, amenajare trotuare, spații verzi de
aliniament, utilitati, teren ca va fi propus spre donare domeniului public ulterior

Notă -  lot 1-6 - S total = 3.958,80 mp - parcele pentru locuințe individuale - izolate
și/sau cuplate
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lot 7 - teren rezervat pentru modernizare și
 lărgire drum existent -
 amenajare drum, trotuar, spațiu verde, utilități

LOT 6

LIMITE
LIMITA ZONA STUDIATA- S = 35.244,33 mp
LIMITĂ INCINTĂ PROPUSĂ SPRE REGLEMENTARE
- S = 4.572 mp - ( conform CF nr. 353659 Arad)

Parcela (6)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163
10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052
8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971
5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746

S(6)=4572.13mp  P=307.649m

DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI, DE INTERES LOCAL
ZONIFICARE

DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
- lot 7 - ce va trece in domeniul public al statului - teren pentru construire
 drum, trotuar, spatiu verde de aliniament, utilități

DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI/MUNICIPIULUI ARAD

N

P.U.Z.1 : 1000

mai 2020

04A

SEMNATURANUME

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

URBANISM

FAZA:

Plansa nr.

Scara:

DESENAT A3

Pr. nr.

CIRCULAȚIA TERENURILOR
Jud. Arad, intravilan Mun. Arad,
nr.cad. 353659 extras CF nr. 353659Arad

Beneficiar:

Titlu proiect:
ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - ÎNTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT1 : 10000

arh. Ioana DOCHIE

 04. CIRCULAȚIA TERENURILOR

PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
   ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Str. Rândunicii, nr. 102, CF nr. 353659 Arad, jud. Arad

arh. Doriana BALOGH
arh. Doriana BALOGH

PROIECTANT  GENERAL:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

FLONTA IOANA-ANCA
ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425

VALICSEC SORIN-BOGDAN ȘI
                      VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 10/2020



LIMITE

ZONE VERZI SI DE PROTECTIE CAROSABIL

ZONIFICARE

LIMITA ZONA STUDIATA- S = 35.244,33 mp
LIMITĂ INCINTĂ PROPUSĂ SPRE REGLEMENTARE
- S = 4.572 mp - ( conform CF nr. 353659 Arad)

CAROSABIL

DRUM DE PAMANT/PIETRUIT

TEREN ARABIL

PLATFORMĂ CAROSABILĂ/PARCAJE

ZONA LOCUINȚE individuale și/sau cuplate propuse și funcțiuni complementare
ALEI PIETONALE
ZONE VERZI PROPUSE

TEREN PROPRIETATE PRIVATA REZERVAT PENTRU AMENAJARE
DRUM, SPATIU VERDE DE ALINIAMENT SI TROTUAR, UTILITĂȚI

ZONĂ PREDOMINANT REZIDENȚIALĂ

Parcela (6)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163
10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052
8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971
5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746

S(6)=4572.13mp  P=307.649m
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H/2, dar min. 3m
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LOT 6
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659,16 mp
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aliniament stradal min 3m -max 15m

aliniament stradal min 3m -max 6m

aliniament stradal min 3m -max 6m
lot 7 - teren rezervat pentru modernizare și
 lărgire drum existent -
 amenajare drum, trotuar, spațiu verde, utilități

limita de construibilitate
H/2, dar min. 3m

limita de construibilitate
H/2, dar min. 3m

N

P.U.Z.1 : 500

mai 2020

05A

SEMNATURANUME

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

URBANISM

FAZA:

Plansa nr.

Scara:

DESENAT A3

Pr. nr.

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - POSIBIITATE
DE MOBILARE
Jud. Arad, intravilan Mun. Arad,
nr.cad. 353659 extras CF nr. 353659Arad

Beneficiar:

Titlu proiect:
ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - ÎNTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT

1 : 10000

arh. Ioana DOCHIE

 05. REGLEMENTĂRI URBANISTICE -
POSIBILITATE DE MOBILARE

PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
   ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Str. Rândunicii, nr. 102, CF nr. 353659 Arad, jud. Arad

arh. Doriana BALOGH
arh. Doriana BALOGH

PROIECTANT  GENERAL:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

FLONTA IOANA-ANCA
ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425

VALICSEC SORIN-BOGDAN ȘI
                      VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 10/2020

%MP
EXISTENT

BILANT TERITORIAL INCINTĂ STUDIATĂ

TEREN AFERENT

* - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI/SAU CUPLATE și funcțiuni complementare - include constructii
(POT max 40%), platforme carosabile si pietonale de incinta, spatiu verde pe parcela proprie ( min 20%)

TOTAL GENERAL 4.572 100%

1 4.572 100
2

ARABIL
    -     -

%MP
PROPUS

4.572 100%

    -     -
3.958,80 86,59

3 PLATFORME CAROSABILE 7,86

4 PLATFORME, ALEI PIETONALE 2,81

    -     -

    -     -

359,32

128,73

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI/SAU
CUPLATE și funcțiuni complementare *

PROCENT SPAȚII VERZI - MIN. 20% PE PARCELĂ PROPRIE

5 SPAȚII VERZI de aliniament 2,74    -     - 125,15

Notă -  lot 7 -  S total = 613,20 mp - domeniul privat al celor 6 de proprietari de parcele
(fiecare cu cota parte) - teren pentru largire si modernizare drum, amenajare trotuare, spații verzi de
aliniament, utilitati, teren ca va fi propus spre donare domeniului public ulterior

Notă -  lot 1-6 - S total = 3.958,80 mp - parcele pentru locuințe individuale - izolate
și/sau cuplate

%MP
EXISTENT

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIATA

TEREN AFERENT
ZONĂ LOCUINȚE și fcț. compl.

TOTAL GENERAL 100%

1 9.648,93 25,83
2 TEREN ARABIL/PĂȘUNE

5
4 2.035,50

296,30
1,68

CAROSABILE și PLATFORME PARCAJE

627,46
4,78

6
ZONE VERZI SI DE PROTECTIE CAROSABIL

3

0,79

DRUM DE PAMANT/ PIETRUIT

35.244,33

21.410,49 57,30
1.225,65 3,28

ALEI PIETONALE

PROPUS

100%

13.607,73 38,61

1.570,74

425,03
2,14752,61
4,45

1,21

16.838,49 47,78
2.049,73 5,81

35.244,33

INCINTA STUDIATA
EXISTENT

C.U.T.
0,00%
0,00

P.O.T.

PROPUS max.

40,00%
1,20

REGIM DE ÎNĂLȚIME - MAX. D+P+1E, P+1E+M (sau ER)  - H max cornișă = 9m, H max coamă = 15m

INCINTA STUDIATA
EXISTENT

C.U.T.
0,00%
0,00

P.O.T.

PROPUS max.

40,00%
1,20



LIMITE

ZONE VERZI SI DE PROTECTIE CAROSABIL

ZONIFICARE

LIMITA ZONA STUDIATA- S = 35.244,33 mp
LIMITĂ INCINTĂ PROPUSĂ SPRE REGLEMENTARE
- S = 4.572 mp - ( conform CF nr. 353659 Arad)

CAROSABIL

DRUM DE PAMANT/PIETRUIT

TEREN ARABIL

PLATFORMĂ CAROSABILĂ/PARCAJE

ZONA LOCUINȚE individuale și/sau cuplate propuse și funcțiuni complementare
ALEI PIETONALE
ZONE VERZI PROPUSE

TEREN PROPRIETATE PRIVATA REZERVAT PENTRU AMENAJARE
DRUM, SPATIU VERDE DE ALINIAMENT SI TROTUAR, UTILITĂȚI

ZONĂ PREDOMINANT REZIDENȚIALĂ

Parcela (6)

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)

12 529507.262 217018.263 12.129
11 529514.974 217008.902 6.163
10 529518.293 217003.709 25.402
9 529526.809 216979.777 6.052
8 529526.777 216973.725 7.040
7 529527.225 216966.699 2.017
6 529525.527 216965.610 34.971
5 529492.053 216955.489 117.862
4 529437.257 217059.839 22.814

15 529456.928 217071.394 18.363
14 529469.768 217058.267 27.091
13 529488.648 217038.839 27.746

S(6)=4572.13mp  P=307.649m
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06A

SEMNATURANUME

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

URBANISM

FAZA:

Plansa nr.

Scara:

DESENAT A3

Pr. nr.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Jud. Arad, intravilan Mun. Arad,
nr.cad. 353659 extras CF nr. 353659Arad

Beneficiar:

Titlu proiect:
ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - ÎNTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT

1 : 10000

arh. Ioana DOCHIE

 06. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM -
                                                                        UTR 1

PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
   ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Str. Rândunicii, nr. 102, CF nr. 353659 Arad, jud. Arad

arh. Doriana BALOGH
arh. Doriana BALOGH

INCINTA STUDIATA - Lm1
EXISTENT

C.U.T.
0,00%
0,00

P.O.T.

PROPUS max.

40,00%
1,20

PROIECTANT  GENERAL:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

FLONTA IOANA-ANCA
ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425

VALICSEC SORIN-BOGDAN ȘI
                      VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 10/2020

PROCENT SPAȚII VERZI - MIN. 20% PE PARCELĂ PROPRIE

SUBUNITATI
Lm 1 - locuire și funcțiuni complementare
Cp1 - cai de comunicatie pietonala in interiorul
parcelei
Cp - cai de comunicatie pietonala in exteriorul
parcelei
Sp1- zone verzi amenajate in interiorul parcelei
Sp - zone verzi amenajate in exteriorul parcelei

Cc - cai de comunicatie rutiera- strazi existente

Z1: ZONA LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
       COMPLEMENTARE

P1 - parcare în interiorul parcelei (tip garaj, carport
sau doar loc de parcare)

REGIM DE ÎNĂLȚIME - MAX. D+P+1E, P+1E+M (sau ER)
 - H max cornișă = 9m, H max coamă = 15m



N

P.U.Z.-

mai 2020

07A

SEMNATURANUME

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

URBANISM

FAZA:

Plansa nr.

Scara:

DESENAT A3

Pr. nr.

ILUSTRARE URBANISTICĂ
Jud. Arad, intravilan Mun. Arad,
nr.cad. 353659 extras CF nr. 353659Arad

Beneficiar:

Titlu proiect:
ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - ÎNTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT

arh. Ioana DOCHIE

 07. ILUSTRARE URBANISTICĂ

PUZ - PLAN URBANISTIC ZONAL
   ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
Str. Rândunicii, nr. 102, CF nr. 353659 Arad, jud. Arad

arh. Doriana BALOGH
arh. Doriana BALOGH

PROIECTANT  GENERAL:
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ

FLONTA IOANA-ANCA
ARAD,  Str. Armoniei, nr.94/31, C.I.F. 29373300, 0357/444.770, 0740210425

VALICSEC SORIN-BOGDAN ȘI
                      VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA 10/2020

STR. RÂNDUNICII

VEDERE AERIANĂ DE ANSAMBLU

STR. SOMEȘULUI

STR. SOMEȘULUI
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Sediul Central: Târgu Mureş 
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Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara  

Sorin Bogdan Valicsec 
 

 

  

AVIZ FAVORABIL 

 

212592192, 9/16/2020 
Stimate domnule/doamnă Sorin Bogdan Valicsec, 

Urmare a solicitării dumneavoastră 212590444 din 9/15/2020, privind 
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea INTOCMIRE PUZ SI RLU 
AFERENT-ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE  din 
localitatea Arad , strada  Randunicii, numarul 102, cf. 353659 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 

României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018, privind conductele de 

Delgaz Grid SA 

Departament Acces la Rețea Gaz 

Timișoara 

Independenței 26-28 

300207 Timișoara 

www.delgaz.ro 

Antal Romeo  

T +40-748-02 52 43 

romeo.antal@delgaz-grid.ro 

 

Abreviere: EATM 
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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 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 
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  9/16/2021 (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     Antal Romeo 
Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara Manager Racordare                                        
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Nr. inregistrare 329665028 / 22.10.2020 

CATRE

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI PENTRU FAZA PUZ si RLU cf. CERTIFICATULUI de URBANISM nr.
683/07.05.2020;



A. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI ÎN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU
FIECARE CONSTRUCTIE CE SE VA REALIZA, cf. PLANULUI URBANISTIC APROBAT;

B. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, 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; 

C. NU SE VOR AMPLASA NICI UN FEL DE CONSTRUCTII ÎN CULOARUL LINIEI  DE 110kV (37m), adica 18,5m
dist. mas. de la axul LEA ex. stânga-dreapta, respectiv 12m in cazul LEA 20kV cf. NTE 003/04/00;

D. Dist. min. de apropiere mas. pe oriz. între axul LEA 110kV, LEA 20kV ex. si cel mai apropiat elem. al
constructiei cu pericol de incendiu, va fi de 1,5 ori înaltimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de
apropiere, cf. NTE 003/04/00;

E. Dist. min. admisibila de apropiere, mas. în plan orizontal, între cel mai apropiat element al cladirii (categ. C,
D, E): balcon, fereastra (DESCHISA), terasa propusa a se construi si conductorul torsadat al LEA 0,4 kV
existenta va fi 1m cf. PE 106/2003;

F. Dist. minima mas. pe orizontala între peretele conductei subterane de apa si fundatia celui mai apropiat stâlp
al LEA 0,4 kV sau orice element al prizei de pamânt (APROPIERE, TRAVERSARE) sa fie de 2m, cf. PE 106/2003;

G. Dist. min. pe orizontala între fundatia celui mai apropiat stâlp al LEA 0,4 kV sau orice element al prizei de
pamânt si peretele conductei de gaz (TRAVERSARE, APROPIERE) sa fie 5m, cf. PE 106/2003;

H. 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 MTJT 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 MTJT ARAD MUNICIPAL cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In 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.
- In 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.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UO
MTJT ARAD MUNICIPAL aviz tehnic de racordare **

        Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 329665028 / 22.10.2020 pentru obiectivul PUZ -
pentru ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE de la adresa: STRADA Randunicii, Nr. 102, Loc.
ARAD, Jud. ARAD , extras CF nr. 353659;.

Spre stiinta UO MT/jt ARAD, UO
IT ARAD 

VALICSEC  SORIN-BOGDAN

adresa: STRADA Randunicii, Nr. 89, Cod postal 310214,
Loc. ARAD, Jud. ARAD

        In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 329665028 / 06.11.2020
fara / cu urmatoarele conditii:

X
Informatii privind alimentarea cu energie electrica:
*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie...........................
                                                                   

DA

Arad, Str.Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.65-71
Tel. 0257 205702 Fax. 0372 875274
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        Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul
Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in
JT.
        La depunerea documentatiei in vederea obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va
mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta ..............................................................

X

DA

NU

NU

Legenda:
* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"
* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele
electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Banat SA, solicitantul
va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz). 
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de  113,05 lei, s-a achitat cu chitanta nr. 20 / 27.10.2020
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 07.05.2022 
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de UO MTJT ARAD MUNICIPAL

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat Intocmit,

ISR,

on 06/11/2020 at 14:18:50 CET
Approved by PETRICA DORU HURUBA

on 06/11/2020 at 14:22:16 CET
Approved by ILARIE GABRIEL BORA

Signed by Gabriela Maria  Stanca\ 

Data: 06/11/2020 14:37:00 CET
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Approved by PETRICA DORU HURUBA
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