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8 S.D.N. ARAD 695 13.02.2008 DRUMURI NATIONALE ARAD

9 CNADNR - DRDP TIMIᗠOARA 158 20.02.2008 CNADNR - DRDP TIMIᗠOARA, 
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MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI
• Proiect nr. 39.025
• Faza P.U.Z
• Denumirea lucrူrii FABRICဠ DE UTILAJE AGRICOLE, VOGEL&NOOT AGROROM, ARAD
• Beneficiar S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L.
• Proiectant S.C. PROIECT ARAD S.A.
• Data elaborူrii 2007-2008
1.2. OBIECTUL LUCRဠRII

• SOLICITဠRI ALE TEMEI PROGRAM

Investiᘰia Vogel & Noot Agrorom SRL se va realiza într-o zonူ importantူ de pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Arad, zonူ ne-exploatatူ încူ pentru amplasarea de unitူᘰi de producᘰie industrialူ. Accesul la 
amplasament se realizeazူ prin drumul de exploatare De 941 ce porneᗰte din DN 7B, intersecᘰie neamenajatူ ce se 
aflူ la cca. :

- 1,300 km faᘰူ de DN 7
- 5,900 km faᘰူ de localitatea Turnu (DN 7B)
- 3,500 km faᘰူ de Arad (parte din DN 7B ᗰi DN 7)
- 8,600 km faᘰူ de Vama Turnu 
La scarူ teritorialူ, în zona DN 7B existူ trupuri izolate, de regulူ foste ferme, favorizate fiind ᗰi de 

prezenᘰa unor canale mari ce fac parte din sistemul SNIF. Totodatူ în zonူ existူ sonde de exploatare petrolierူ 
administrate de SC PETROM SA.

Ca poziᘰie în teritoriu, amplasamentul ales de Vogel & Noot Agrorom SRL este corelat cu posibilitatea de 
transport rutier de materie primူ ᗰi finitူ în/din ᘰarူ.

Proprietatea S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L., amplasamentul fabricii de utilaje agricole este pe 
teritoriul administrativ al Municipiului Arad, determinând necesitatea întocmirii prezentei documentaᘰii P.U.Z..

Tema- program principalူ se constituie din necesitူᘰile de producᘰie a FABRICII DE UTILAJE AGRICOLE
ce se va compune dintr-un corp de clူdire (halူ) ce va avea urmူtoarele funcᘰiuni principale:

Ø spaᘰii destinate depozitူrii materiei prime- construcᘰie ᗰi platformူ exterioarူ:
- piese oᘰel premontate/semiprefabricate (tablူ, diverse profile ᗰi piese funcᘰionale ᗰi de 

construcᘰie ale utilajelor)
- vopsele ᗰi lacuri pe bazူ de apူ (fူrူ solvenᘰi)
- emulsii pentru rူcirea instalaᘰiilor de prelucrare

Ø spaᘰii destinate depozitူrii produselor finite- construcᘰie ᗰi platfomူ exterioarူ:
- cultivatoare
- discuri scurte
- cူrucioare pentru transport
- maᗰini pentru tehnica semူnူrii
- scarificatori
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- grapa packer
Ø spaᘰii destinate desfူᗰurူrii producᘰiei/asamblူrii:

- zona de pregူtire a producᘰiei/prefabricare
- zona de pregူtire a reperelor

§ tူierea tablei (foarfece, instalaᘰie laser ᗰi/sau fierူstrူu- pentru bare oᘰel, strung, 
frezူ)

§ perforarea, ᗰtanᘰarea tablei
§ presare la rece a tablei (presူ cu manivelူ)
§ sablare ᗰi grunduire

- zona pentru premontaj/ sudurူ
- zonူ pentru vopsire prin pulverizare electrostaticူ ᗰi uscare- cabine închise
- zonူ montaj ᗰi control final

Ø spaᘰii destinate birourilor pentru administraᘰie
Ø platformူ exterioarူ

- aceasta va deservi atât fluxului pentru aprovizionare, cât ᗰi ca depozitare pentru produsele 
finite

Ø alee de incintူ
- va fi amplasatူ perimetral grupului compact de construcᘰii

Ø amenajူri exterioare de utilitate publicူ:
- racord la DN 7B prin realizarea unei intersecᘰii, cu benzi de accelerare ᗰi decelerare pentru 

ambele sensuri- DN 7- spre ARAD- NဠDLAC ᗰi TURNU
- amenajarea unui drum prin proprietatea privatူ studiatူ, dimensionat pentru vehicole de 

mare tonaj, ce se va racorda la De 941 ᗰi va deservi ᗰi funcᘰiunile învecinate.
Ø racordarea la utilitူᘰi existente în zonူ:

- alimentare cu energie electricူ
Ø rezolvူri/amenajူri în ceea ce priveᗰte:

§ cerinᘰa ᗰi restituᘰia de apူ
§ alimentarea cu gaze naturale
§ racordarea la reᘰele de telecomunicaᘰii
§ sistemul de gospodူrire comunalူ

• PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII, PENTRU ZONA 
STUDIATဠ

Conform P.U.G. Mun. Arad, atât cel aprobat, cât ᗰi cel în curs de finalizare, terenul studiat se aflူ pe terenul 
administrativ al Aradului, extravilan, iar conform Extraselor CF acesta figureazူ ca:

- teren in extravilan ᗰi construcᘰii- 15.000 mp (CF nr.41927, nr. top. 6126/c/2)
- arabil- 33.700 mp (CF nr. 60555, nr. top. 85.983/14)
- pူᗰune- 4.800 mp (CF nr. 60555, nr. top. 85.955/3)
- pူᗰune- 1.500 mp (CF nr. 60555, nr. top. 85.955/4)
- pူᗰuni- 8.000 mp (CF nr. 60668, nr. top. 82.927/2)

Nu a fost prevူzut un program de dezvoltare pentru zona studiatူ, însူ distanᘰa redusူ faᘰူ de Zona 
Industrialူ Vest a Aradului ᗰi relaᘰia cu Vama Turnu pot genera investiᘰii pentru producᘰia industrialူ legatူ de 
sistemele economice sectoriale europene.

1.3. SURSE DOCUMENTARE
• LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

- Proiect nr. 33.100- Plan Urbanistic General al Municipiului Arad, elaborat de  S.C. PROIECT ARAD S.A.
− Proiect nr. 25.052 - Plan de amenajare a teritoriului judeᘰul Arad, S.C. “PROIECT ARAD” S.A. 1993 ᗰi 

1994
− “Ghid privind metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal”, GM-010-2000, 

elaborat de “URBANPROIECT” .
− Legea 350/2001, modificatူ ᗰi completatူ prin Legea 289/2006
− Legea 525/1996
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• LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.
− Ridicarea topograficူ a zonei studiate în cadrul prezentului P.U.Z., vizatူ de Oficiul de Cadastru ᗰi 

Publicitate Imobiliarူ Arad
− Certificat de Urbanism nr. 3407 din 10.12.2007, eliberat de Primူria Municipiului Arad
− Studiu geotehnic- elaborat de S.C. GEOPROIECT S.R.L., Arad, dec. 2007

• DATE STATISTICE 
• PROIECTE DE INVESTIᘠII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA 

URBANISTICဠ A ZONEI
În zonူ nu s-au mai realizat proiecte de investiᘰii pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanisticူ a zonei, 

însူ din datele din teren reiese faptul cူ înainte de 1989, aici funcᘰionau un grup de ferme agrozootehnice, în 
strânsူ legူturူ cu caracterul de teren arabil ᗰi pူᗰune a zonei.

În timp, zona va atrage ᗰi alte investiᘰii datoritူ prezenᘰei Zonei Industriale Vest a Aradului ᗰi apropierea faᘰူ 
de Vama Turnu.
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTဠRII

2.1. EVOLUᘠIA ZONEI
• DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI
• CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU EVOLUᘠIA LOCALITဠᘠII
• POTENᘠIAL DE DEZVOLTARE

Deᗰi amplsamentul studiat face parte din teritoriul administrativ al Municipiului Arad, fosta funcᘰiune de 
fermူ agro-zootehnicူ îᗰi datoreazူ existenᘰa relaᘰiei între drumul Arad- Pecica ᗰi cel între Arad- Pecica ᗰi Turnu-
respectiv punctul vamal Turnu.

Prima atestare documentarူ a localitူᘰii Turnu dateazူ din anul 1333, sub denumirea de Mok.
In 1931 populaᘰia a fost mobilizatူ pentru a vota pe listele Blocului Muncitoresc Taranesc.
Un fapt istoric importante este ᗰi HOTARIREA Nr. 700 din 14 decembrie 1993, privind deschiderea punctelor 

de control pentru trecerea frontierei Turnu (Romania) - Battanyia (Ungaria), Salonta (Romania) - Mehkerek 
(Ungaria).

Actualmente, terenul este în proprietatea privatူ a SC VOGEL&NOOT AGROROM SRL ᗰi nu are nici o 
funcᘰiune de producᘰie activူ.

În relaᘰia de distanᘰူ cu cele mai importante puncte de interes zonal, terenul studiat se aflူ la:
- 1,300 km faᘰူ de DN 7
- 5,900 km faᘰူ de localitatea Turnu (DN 7B)
- 3,500 km faᘰူ de Arad (parte din DN 7B ᗰi DN 7)
- 8,600 km faᘰူ de Vama Turnu 
Investiᘰia doritူ de beneficiarii prezentei documentaᘰii PUZ este prima în domeniul producᘰiei industriale pe o 

razူ de 3,5 km. Prin amplasarea propusူ în teritoriu, fabrica nu va da caracterul industrial pentru potenᘰialul de 
dezvoltare al zonei. Mai mult decât alte zone, relaᘰia cu Vama Turnu, cu Zona Industrialူ Vest Arad, prezenᘰa 
sondelor de exploatare petrolierူ (cu reᘰelele ᗰi instalaᘰiile aferente) ᗰi calitatea terenului agricol, va determina 
investiᘰii limitate în producᘰia industrialူ. Zona poate absorbi activitူᘰi legate de sectorul primar: agricultura ᗰi 
funcᘰiunile conexe- creᗰterea animalelor, zootehnie (datoritူ suprafeᘰelor mari de pူᗰuni)

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
• POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII

Zona studiatူ, în suprafaᘰူ de 63.000 mp (6,3 ha), se aflူ în Vestul Municipiului Arad, pe teritoriul 
administrativ al municipiului, la aprox. 2,9 km de intravilanul aprobat prin PUG Arad 2007. Terenul este pe partea 
stângူ a DN 7B în sensul de mers DN 7 (Arad- Nူdlac)-Turnu. 
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• RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, ACCESIBILITဠᘠII, 
COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUᘠII DE INTERES GENERAL, ETC.

Accesibilitatea în incinta proprietူᘰii este asiguratူ de prezenᘰa DN 7B, accesul propriu-zis urmând a fi 
realizat conform unui proiect de specialitate ᗰi a condiᘰiilor avizului Companiei Naᘰionale de Autostrူzi ᗰi Drumuri 
Naᘰionale din România S.A.

Singura utilitate prezentူ în zonူ este o reᘰea de energia electricူ- LEA 20 kV, dar având în vedere 
necesarul mare de putere instalatူ (cca. 1 MW), soluᘰia finalူ de racordare va fi decisူ de SC ENEL Distributie SA.

Totodatူ datoritူ faptului cူ în imediata vecinူtate a terenului nu existူ alte investiᘰii cu care sူ se 
coopereze în domeniul edilitar, distanᘰa faᘰူ de localitူᘰi (Arad, Turnu) fiind destul de mare, lungimea unor eventuale 
dezvoltူri de reᘰele din aceste localitူᘰi pot determina imposibilitatea realizူrii investiᘰiei. De-asemenea reᘰelele ar 
trebui sူ traverseze (în diferite variante) ᗰi alte proprietူᘰi private, inclusiv cele de interes naᘰional- câmpul de sonde 
petroliere. Pentru a evita conflicte de naturူ juridicူ, se propun soluᘰii punctuale.

În ceea ce priveᗰte cooperarea în domeniul edilitar, factorii interesaᘰi prezenᘰi în zonူ sunt:
- A.N.I.F.
- Administraᘰia Naᘰionalူ Apele Române
Toate soluᘰiile sunt descrise la Cap. 3.6- Dezvoltarea echipူrii edilitare.
Toate instituᘰiile de interes general care sူ deserveascူ Fabrica de utilaje agricole Vogel & Noot Agrorom, 

sunt prezente în localitatea Arad.
2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

A. RELIEF, CONDIᘠII GEOTEHNICE
Pentru faza de studiu urbanistic, s-a realizat un Aviz geotehnic preliminar, realizat de SC Geoproiect SRL 

prin grija proiectantului general, executându-se un foraj în ZONA A- de amplasare a fabricii de utilaje agricole.
Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se aflူ în Câmpia Mureᗰului ce prezintူ în aceasta parte, 

largi orizonturi plane, fူrူ zone depresionare semnificative; eventualele porᘰiuni cu cote mai coborâte ( de 1,0 –
1,5m ) datorându-se unor foste meandre ale râului Mureᗰ, care ulterior au fost rambleiate.

Terenul din amplasament se prezintူ relativ plan orizontal, cu denivelူri nesemnificative de ordinul a 0,20 ÷ 
0,50 m, având stabilitatea generalူ asiguratူ. 

Lucrူrile executate se prezintူ astfel:
Stratificatia este constituitူ din: sol vegetal pina la adincimea de 0.5m, urmeazူ argila  cafenie plastic 

vîrtoasူ, sub 1.3m cu concretiuni de calcar pînူ la 1.8m adîncime, apoi argila prူfoasူ cafenie cu calcar plastic 
vîrtoasူ pînူ la adîncimea de 2.0m; praf nisipos argilos cafeniu ruginiu umed  plastic vîrtos  cu trecere la plastic 
consistent pînူ la 2.7m adîncime si orizontul nisipos constituit din nisip de la fin la mijlociu cafeniu inundat de 
indesare medie la început cu intercalatii argiloase si liant în masူ pînူ la 3.3m adîncime   cafeniu de îndesare medie 
cu liant în masူ pînူ la  pina la 2.6m adîncime, urmat de nisip de la mijlociu la grosier cafeniu de îndesare medie 
spre baza cu elemente de pietriᗰ în masူ pînူ la adîncimea finalူ de investigare.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adincimea de 2.0m-fata de nivel teren actual, stabilizîndu-se la 1.4m; 
NH-ul poate prezenta variatii importante de nivel, in functie de nivelul de volumul precipitatiilor din zona. 
Conform STAS 6054/77 adâncimea maximူ de îngheᘰ în zona studiatူ este de –0,7-08m.

Luând în considerare condiᘰiile de fundare menᘰionate, pânူ la completarea gradului de cunoaᗰtere al 
amplasamentului, recomandူm urmူtoarele:

- o fundare directူ, la adâncimi mai mari de 1.2m, pe stratul de  argila cafenie plastic vîrtoasူ;
- ca o presiune admisibila de baza, avind doar caracter informativ, dupa STAS 3300/2-85 pentru gruparea 

fundamentala, cu B=1m, Df=2.0m 
P conv baza = 270 kPa

Pentru alte valori ale B si Df se vor efectua corecᘰii conf.STAS 3300/2-85. 
- in conformitate cu prevederile normativului P100-1/2006 zona studiata se încadreazူ la ag = 0,16g si Tc = 

0,7s .
In conformitate cu Normativul NP 074/2007:
a) Din punct de vedere al riscului geotehnic conform tab. A4 :

• condiᘰii de teren:  terenuri bune 2 puncte
• apa subteranူ : epuismente normale 2 puncte
• clasificarea constr.categ.import:       normalူ                 3 puncte
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• vecinူtူᘰi :  fူrူ riscuri  1 punct
• incadrare Normativ P100-1/2006: ag = 0,16g;Tc = 0,7s 1 punct

total 9 puncte
b) Din punct de vedere al categoriei geotehnice:
• conform tab. A4 - categoria geotehnicူ : 1

B. RISCURI NATURALE
■ seismicitate:

Terenul studiat are coeficienᘰii de calcul seismic ag = 0,16g;Tc = 0,7s – specific pentru zona Aradului.
■ geotehnic: risc geotehnic redus
■ inundaᘰii :  Nu este cazul;   
■ alunecူri de teren :  Nu este cazul;

C. REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ
Zona studiatူ, în contextul hidrogeologic, se aflူ în Bazinul hidrografic Mureᗰ Inferior, cu o reᘰea hidrograficူ 

relativ densူ, meandratူ.
În zona de referinᘰူ (DN 7B, localitatea Turnu), canalul colector principal al apelor de suprafaᘰူ este Ier-ul, 

ce trece prin localitatea Turnu. Un afluent important al sူu este canalul Slonda- ce se aflူ în Nordul 
amplasamentului.
D. CLIMA

Din punct de vedere al zonificူrii climatice, Municipiului Arad este situat în Zona II, expusူ, (cf. STAS 
3303/2-88), zonူ caracterizatူ de urmူtoarele:

Cea mai lungူ duratူ de strူlucire a soarelui 2100 ore/an, din care 1500 ore se realizeazူ numai în 
semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiaᘰie solarူ globalူ 115 kcal/cmp; o temperaturူ medie anualူ mai 
mare de 10° ( cea a lunii Ianuarie variazူ între -1° ᗰi + 1,5° , iar cea a lunii Iulie variazူ între  21° ᗰi 21,5°); 
Amplitudinea medie anualူ este de 22° –23,5°; Minima absolutူ de temperaturူ variazူ între -25° ᗰi -30°; ᗰi o 
minimူ absolutူ mai mare de 40° ( deci o amplitudine absolutူ de 65° ). Primul îngheᘰ se produce în medie la 21.X.; 
Intervalul de zile fူrူ îngheᘰ însumeazူ 180 zile. Umezeala aerului este în Ianuarie de 88 %, iar în Iulie e mai micူ 
de 64 %. Cantitatea anualူ de precipitaᘰii variazူ în jurul a 600mm, cu un maxim la începutul primူverii. Raportul 
între precipitaᘰii ᗰi evapotranspiraᘰie în lunile de varူ este deficitar (1/2). 

Vântul dominant este din S + SE + SV. Vitezele medii anuale ating 3 – 4 m/s, iar numူrul zilelor cu vânt 
tare ( 11 m/s ) depူᗰeᗰte 40 zile. Faᘰူ de condiᘰiile locale de expunere la vânt, amplasamentul se încadreazူ în 
categoria: a) normalူ.

2.4. CIRCULAᘠIA
• Aspecte critice privind desfူᗰurarea, în cadrul zonei, a circulaᘰiei rutiere
• Capacitူᘰi de transport, greutူᘰi în fluenᘰa circulaᘰiei, incomodူri între tipurile de circulaᘰie, 

precum ᗰi dintre acestea ᗰi alte funcᘰiuni ale zonei, necesitူᘰi de modernizare a traseelor 
existente ᗰi de realizare a unor artere noi, capacitူᘰi ᗰi trasee ale transportului în comun, 
intersecᘰii cu probleme, prioritူᘰi

►S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L. a ales amplasamentul studiat special  pentru viitoarea fabricူ 
de utilaje, datoritူ proximitူᘰii sale atât cu DN 7B (Arad- Turnu), cât ᗰi cu DN 7 (Arad- Nူdlac). Totodatူ apropierea 
faᘰူ de Municipiul Arad ᗰi Zona Indistrialူ Vest creazူ o relaᘰie foarte importantူ.

CIRCULAᘠIA RUTIERဠ
Drumul national DN 7B cu relaᘰie între DN 7(Arad- Pecica) ᗰi Turnu este drum de tranzit, de categoria a III-a 

cu laᘰime de 8,0 m si cu îmbrူcူminte rutierူ corespunzatoare unui trafic greu si intens. 
Pentru DN 7B nu existူ un studiu de trafic întocmit  cu valori de trafic calculate pentru trama rutierူ 

existentူ.
În raport cu DN 7B, limita esticူ a proprietူᘰii are cca. 370 m, cu deschidere înspre DN 7B. Accesul pe 

proprietate se realizeazူ actualmente prin De 941, cu intersecᘰie neamenjatူ la DN 7B. 
De 941 nu are structura corespunzူtoare pentru trafic greu, iar îmbrူcူmintea stratului final este macadam.
Realizarea Fabricii de utilaje agricole necesitူ realizarea unei intersecᘰii noi pentru accesul în incintူ, 

intersecᘰie poziᘰionatူ la cca. 1,440 m faᘰူ de intersecᘰia DN 7B cu DN 7.
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Intersecᘰia propusူ are atât bandူ de decelerare, cât ᗰi bandူ de accelerare, ambele pentru luare la 
dreapta. Pentru luare la stânga- acces în incintူ din direcᘰia DN 7- s-a mai propus  o bandူ de decelerare. 
Intersecᘰia presupune extinderea prin lူᘰirea profilului transversal al drumului înspre proprietatea S.C. 
VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L. ᗰi constituirea de insule pentru accentuarea sensurilor de circulaᘰie ᗰi asigurarea 
siguranᘰei în trafic.

S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L. doreᗰte ca intersecᘰia ᗰi drumul propus prin actuala incintူ sူ 
deserveascူ ᗰi ceilalᘰi proprietari din zonူ, lူsând posibilitatea unei dezvoltူri urbanistice ulterioare. 

Pentru localitatea Turnu existူ curse regulate de transport în comun- autobuze, în relaᘰie cu principalele 
destinaᘰii ale locuitorilor :

-Arad
-Pecica- Nူdlac
-Ungaria

CIRCULAᘠIA FEROVIARဠ
În zona studiatူ nu existူ circulaᘰie feroviarူ.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR
• PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA STUDIATဠ

Zona studiatူ se aflူ pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, extravilan, în proprietate privatူ. 
Proprietatea S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L. este constituitူ din mai multe parcele, cu mai multe folosinᘰe 
funciare:

- teren in extravilan ᗰi construcᘰii- 15.000 mp (CF nr.41927, nr. top. 6126/c/2)
- arabil- 33.700 mp (CF nr. 60555, nr. top. 85.983/14)
- pူᗰune- 4.800 mp (CF nr. 60555, nr. top. 85.955/3)
- pူᗰune- 1.500 mp (CF nr. 60555, nr. top. 85.955/4)
- pူᗰuni- 8.000 mp (CF nr. 60668, nr. top. 82.927/2)

Actualmente, construcᘰiile existente nu au nici o folosinᘰူ ᗰi acestea vor fi demolate, cu excepᘰia unei 
cabane din lemn ce va fi reabilitatူ ca ᗰi locuinᘰူ de serviciu.

Amplasamentul se remarcူ prin frumuseᘰea peisajului.
Prin P.U.G. Arad aprobat s-a stabilit destinaᘰia agricolူ, atât pentru zona studiatူ, cât ᗰi pentru proprietူᘰile 

învecinate ᗰi nu a fost prevူzut un program de dezvoltare pentru zona studiatူ, însူ distanᘰa redusူ faᘰူ de Zona 
Industrialူ Vest a Aradului ᗰi relaᘰia cu Vama Turnu pot genera investiᘰii pentru producᘰia industrialူ legatူ de 
sistemele economice sectoriale europene.

• RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI
Din ridicarea topograficူ ᗰi observaᘰii la faᘰa locului, amplasamentul este îngrူdit. Relaᘰionarea cu celelalte 

funcᘰiuni din zona studiatူ se realizeazူ prin cူile de comunicaᘰie existente ᗰi prin funcᘰiunile agricole ce le aveau la 
bazူ, fapt ce se reflectူ ᗰi în organizarea spaᘰial- volumetricူ a gospodူiilor existente. 

• GRADUL DE OCUPARE A ZONEI CU FOND CONSTRUIT
În zona studiatူ, pe parcela nr. top. 6126/c/2, existူ construcᘰii ce au servit în trecut activitူᘰii de creᗰterea 

animalelor: grajduri, magazii, o locuinᘰူ de serviciu, platforme betonate, trotuare de incintူ, o cabanူ din lemn.
Ac= 1325 mp S teren proprietate= 15 000 mp
POT existent= 8,83% CUT existent= 0,10

Raportat la întreg terenul proprietate privatူ S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L., în suprafaᘰူ de 6,3 ha
POT existent= 1,87% CUT existent= 0,02

• ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE
În stadiul actual al dezvoltူrii, zona nu oferူ servicii pentru zonele vecine.

• ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI
În limita zonei de studiu, spaᘰiul verde existent este constituit din plantaᘰiile de arbori (perdea de protecᘰie) 

aferente DN 7B.
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• EXISTENᘠA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATဠ SAU ÎN ZONELE VECINE
În zona studiatူ sau în vecinူtူᘰi nu existူ riscuri naturale (inundaᘰii, alunecူri de teren), localitatea Arad 

are coeficienᘰii de calcul seismic ag = 0,16g;Tc = 0,7s.
• PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI

Principala disfuncᘰionalitate este constituitူ de intersecᘰia neamenajatူ dintre De 941 ᗰi DN 7B, situaᘰie 
reglementatူ prin prezenta documentaᘰie P.U.Z. .

O a doua disfuncᘰionalitate este diferenᘰa mare de nivel a terenului, cu precူdere în zona Cn 966, ce ajunge 
la 2,5 m în zona depresionarူ.

Domenii Disfunctionalitati Prioritati

Circulatie
DN 7B

• Lipsa unei intersecᘰii amenajate
• Drumul de exploatare agricola debuseaza 
in DN 7B cu o rampူ cu declivitate 
accentuatူ

1. Realizarea unui drum de acces nou pe terenul 
proprietate VOGEL&NOOT AGROROM SRL, cu 
intersecᘰie amenajatူ la DN 7B.
2. Asigurarea accesului carosabil ᗰi pentru 
proprietarii învecinaᘰi.

Fond construit si 
utilizarea 
terenurilor

• Existenᘰa construcᘰiilor nefuncᘰionale pe 
parcela nr. top. 6126/c/2, în stare de uzurူ 
fizicူ

1. Demolarea construcᘰiilor uzate fizic, cu 
excepᘰia cabanei din lemn ce va fi reabilitatူ ca 
locuinᘰူ de serviciu

Spatii plantate, • Lipsa lor 1. Crearea de perdele de protectie- plantaᘰii 
arbori intre fabricူ ᗰi Cn966, la limitele de 
proprietate, în zonele corespunzူtoare direcᘰiilor 
dominante ale vânturilor
2. Amenajarea de spaᘰii verzi pe terenul rူmas 
neconstruit
3. Igienizarea zonei de protecᘰie a Cn 966
4. Realizarea spatiilor verzi de aliniament la DN 
7B

Probleme de 
mediu

• Lipsa sistemului generalizat de alimentare 
centralizata cu apူ potabilူ ᗰi 
• Lipsa sistemului de evacuare a apelor 
uzate menajere 
• Lipsa platformelor menajere

1. Realizarea unui puᘰ forat (80-120m) pentru 
asigurarea necesarului de apူ, respectând HG 
930/2005 ᗰi potabilizarea acesteia printr-o staᘰie 
de clorinare.
2. Realizarea sistemului de evacuare a apelor 
uzate menajere prin montarea unui rezervor 
vidanjabil, 
3. Realizarea de sisteme de drenare de 
adancime a apelor pluviale de pe platforma si 
drum de incinta, prin realizarea de drenuri 
întubate
4. Gestionarea deᗰeurilor menajere ᗰi industriale 
prin sortare si reciclare, conform o.u. 16/2001 ᗰi 
o.u. 78/2000, legea 426/2001

Protejarea 
zonelor

• Neprotejarea solului si a apelor de 
suprafaᘰa si de adancime fata de poluanᘰii 
rezultati din agricultura si activitatilor din 
teritoriu
• Lipsa unor delimitူri ale zonelor de 
protecᘰie ale traseelor reᘰelelor edilitare: 
perdele de protecᘰie, îngrူdiri.

1. Protejarea solului si a apelor de suprafaᘰa si 
de adâncime fata de poluanᘰii rezultaᘰi din 
agricultura si activitatilor din teritoriu, conf. O. 
756/97
2. Instaurarea zonelor de protecᘰie pentru:
• Captarea din puᘰuri de adâncime (cca 80-120 
m) a apei potabile pentru zona studiatူ: prin 
solutia gospodaririi apelor ce se va aborda
• Cn 966
• DN 7B: 22 m din axul longitudinal
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2.6. ECHIPARE EDILITARဠ
• STADIUL ECHIPဠRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA 

LOCALITဠᘠII (DEBITE ᗠI REᘠELE DE DISTRIBUᘠIE APဠ POTABILဠ, REᘠELE DE 
CANALIZARE, REᘠELE DE TRANSPORT ENERGIE ELECTRICဠ, REᘠELE DE 
TELECOMUNICAᘠIE, SURSE ᗠI REᘠELE ALIMENTARE CU CဠLDURဠ, POSIBILITဠᘠI DE 
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Terenul studiat este departe de principalele localitူᘰi din zonူ (Arad, Turnu).
ALIMENTARE CU APဠ POTABILဠ

Pe teren existူ 3 fântâni astူzi nefuncᘰionale.
REᘠEA CANALIZARE MENAJERဠ

Actualmente terenul studiat nu are nici un sistem de canalizare menajerူ.
REᘠELE ᗠI INSTALᘠII ENERGIE ELECTRICဠ

Amplasamentul VOGEL&NOOT AGROROM SRL este traversat, parᘰial de o linie aerianူ de medie tensiune 
(20 kV), iar printr-un post de transformare aerian, se desprinde o linie de joasူ tensiune (0,4 kV) ce alimenteazူ 
construcᘰiile existente. Ambele reᘰele electrice sunt pozate pe stâlpi din beton. 

REᘠELE DE TELECOMUNICAᘠIE
În zona de studiu nu existူ reᘰele de telecomunicaᘰie vizibile.

SURSE ᗠI REᘠELE ALIMENTARE CU CဠLDURဠ
În zona stuadiatူ nu existူ surse ᗰi reᘰele de alimentare cu cူldurူ.

POSIBILITဠᘠI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
La DN 7B existူ douူ reᘰele de gaze naturale aparente, aᗰa cum reiese ᗰi din ridicarea topograficူ, iar 

amplasamentul este strူbူtut de alte douူ reᘰele subterane ce subtraverseazူ DN 7B ᗰi trec prin zona Cn966 ᗰi 
paralel cu acesta. Reᘰelele sunt în administrarea SC PETROM SA ᗰi sunt de interes naᘰional, neconstituind o 
posibilitate de alimentare cu gaze naturale.

• PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI
Principalele disfuncᘰionalitူᘰi ᘰin de distanᘰele relativ mari faᘰူ de localitူᘰile principale, ce deᘰin ᗰi reᘰele 

edilitare în sistem centralizat.
2.7. PROBLEME DE MEDIU
Conform ordinului comun al MAPPM ( nr. 214 /RT/ 1999)- MLPAT ( nr. 16/NN/1999), si ghidului de aplicare, 

problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor 
de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism. 

Aceste analize a problemelor existente de mediu in zona analizata se refera cu precadere la: 
§ Relatia cadru natural- cadru construit
§ Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de circulatie si din categoriile echiparii 

edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona
§ Evidentierea riscurilor naturale si antropice
§ Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

• RELATIA CADRU NATURAL- CADRU CONSTRUIT
Zona in studiu este liberူ de construcᘰii, cu excepᘰia parcelei nr. top. 6126/c/2 a cူrei fond construit este 

format de grajduri ᗰi magazii actualmente nefuncᘰionale ᗰi în stare de uzurူ fizicူ accentuatူ. Terenul se aflူ la o 
distanᘰူ relativ mare faᘰူ de principalele aᗰezူri umane ᗰi într-o zonူ cu trafic de tranzit redus. Se impune 
explicitarea relaᘰia cadrului natural-cadru construit.

In acest context, cadrul natural se defineste prin urmatoarele:
• Factorii genetici ai climei (variaᘰia solarူ, bilanᘰul radiativ, poziᘰia geograficူ, altitudinea, circulaᘰia maselor de aer, 
caracterul suprafeᘰei active) determinူ existenᘰa pe teritoriul municipiului si judeᘰului Arad a unui climat temperat-
continental moderat cu influenᘰe oceanice.
• Regimul temperaturii aerului înregistreazူ valori medii anuale în jurul a 10,8 grade C, cu abateri maxime de 2 
grade C în plus sau în minus de la un an la altul. Temperatura medie a lunii  celei mai reci – ianuarie- sunt de 1,1 
grade C la Arad, iar temperatura medie a lunii celei mai calde –iulie- ating 21,4 grade C.
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Din punct de vedere a precipitaᘰiilor, indicele valorii medii anuale oscileazူ în jurul valorii a 577 mm la Arad. 
Efectele fenomenului de sera, prezenta in alte zone ale tarii prin furtuni, cu vânt pana la valori de 100 

km/ora si peste, cူderi de grindina, ploi deosebit de abundente( peste 45 l/mp), sunt sporadice si la intervale mari, 
neexistând o statistica in acest sens.
• Regimul eolian : indicူ o frecvenᘰူ mai mare a vânturilor din sector sud-est (13,7%) ᗰi sud (13%), urmate de cele 
din nord (12,4 %) , nord-vest (10,7 %) ᗰi sud-vest (10%).Vitezele medii anuale, variazူ între 2,6 ᗰi 4,3 m/s.
• Topoclimatul regiunii de câmpie se caracterizeazူ prin cea mai lungူ duratူ de strူlucire a soarelui : 2100 
ore/an, din care 1500 ore se realizeazူ în semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiaᘰie globalူ 115 kcal/cmp 
din care 100kcal/cm.p.numai în semestrul cald al anului. Umezeala aerului este în ianuarie de 88% iar în iulie mai 
micူ de 64%. Primul îngheᘰ se produce la finele lunii octombrie. Intervalul zilelor fူrူ îngheᘰ însumeazူ 180 zile. 
Adâncimea de îngheᘰ a terenului în zona comunei este – 0,80 m faᘰူ de cota terenului natural.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE
Pentru faza de studiu urbanistic, s-a realizat un Aviz geotehnic preliminar, realizat de SC Geoproiect SRL

prin grija proiectantului general, executându-se un foraj în ZONA A- de amplasare a fabricii de utilaje agricole.
Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se aflူ în Câmpia Mureᗰului ce prezintူ în aceasta parte, 

largi orizonturi plane, fူrူ zone depresionare semnificative; eventualele porᘰiuni cu cote mai coborâte ( de 1,0 –
1,5m ) datorându-se unor foste meandre ale râului Mureᗰ, care ulterior au fost rambleiate.

Terenul din amplasament se prezintူ relativ plan orizontal, cu denivelူri nesemnificative de ordinul a 0,20 ÷ 
0,50 m, având stabilitatea generalူ asiguratူ. 

Lucrူrile executate se prezintူ astfel:
Stratificatia este constituitူ din: sol vegetal pina la adincimea de 0.5m, urmeazူ argila  cafenie plastic 

vîrtoasူ, sub 1.3m cu concretiuni de calcar pînူ la 1.8m adîncime, apoi argila prူfoasူ cafenie cu calcar plastic 
vîrtoasူ pînူ la adîncimea de 2.0m; praf nisipos argilos cafeniu ruginiu umed  plastic vîrtos  cu trecere la plastic 
consistent pînူ la 2.7m adîncime si orizontul nisipos constituit din nisip de la fin la mijlociu cafeniu inundat de 
indesare medie la început cu intercalatii argiloase si liant în masူ pînူ la 3.3m adîncime   cafeniu de îndesare medie 
cu liant în masူ pînူ la  pina la 2.6m adîncime, urmat de nisip de la mijlociu la grosier cafeniu de îndesare medie 
spre baza cu elemente de pietriᗰ în masူ pînူ la adîncimea finalူ de investigare.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adincimea de 2.0m-fata de nivel teren actual, stabilizîndu-se la 1.4m; 
NH-ul poate prezenta variatii importante de nivel, in functie de nivelul de volumul precipitatiilor din zona. 
Conform STAS 6054/77 adâncimea maximူ de îngheᘰ în zona studiatူ este de –0,7-08m.

Luând în considerare condiᘰiile de fundare menᘰionate, pânူ la completarea gradului de cunoaᗰtere al 
amplasamentului, recomandူm urmူtoarele:

- o fundare directူ, la adâncimi mai mari de 1.2m, pe stratul de  argila cafenie plastic vîrtoasူ;
- ca o presiune admisibila de baza, avind doar caracter informativ, dupa STAS 3300/2-85 pentru gruparea 

fundamentala, cu B=1m, Df=2.0m 
P conv baza = 270 kPa

Pentru alte valori ale B si Df se vor efectua corecᘰii conf.STAS 3300/2-85. 
- in conformitate cu prevederile normativului P100-1/2006 zona studiata se încadreazူ la ag = 0,16g si Tc = 

0,7s .
In conformitate cu Normativul NP 074/2007:
a) Din punct de vedere al riscului geotehnic conform tab. A4 :

• condiᘰii de teren:  terenuri bune 2 puncte
• apa subteranူ : epuismente normale 2 puncte
• clasificarea constr.categ.import:       normalူ      3 puncte
• vecinူtူᘰi :  fူrူ riscuri  1 punct
• incadrare Normativ P100-1/2006: ag = 0,16g;Tc = 0,7s 1 punct

total 9 puncte
b) Din punct de vedere al categoriei geotehnice:
• conform tab. A4 - categoria geotehnicူ : 1

REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ
Zona studiatူ, în contextul hidrogeologic, se aflူ în Bazinul hidrografic Mureᗰ Inferior, cu o reᘰea hidrograficူ 

relativ densူ, meandratူ.
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În zona de referinᘰူ (DN 7B, localitatea Turnu), canalul colector principal al apelor de suprafaᘰူ este Ier-ul, 
ce trece prin localitatea Turnu. Un afluent important al sူu este canalul Slonda- ce se aflူ în Nordul 
amplasamentului.

In acest context, relatia cadru construit- cadru natural se defineste prin urmatoarele:
o Distanᘰa între viitoarea fabricူ de utilaje agricole ᗰi aᗰezူrile umane principale (Arad, 

Turnu) este mare, investiᘰia integrându-se perfect în cadrul natural, respectând posibila 
dezvoltare urbanisticူ a teritoriului. Funcᘰiunea este complementarူ sectorului primar: 
agricultura.

o Având in vedere cele puse in discutie pana in acest punct, reiese faptul cူ viitoarea fabricူ 
de utilaje agricole este poziᘰionatူ pe un teren cu un mare potential din toate punctele de 
vedere; soluᘰia prezentata in capitolele de Reglementူri urbanistice relevူ faptul cူ acest 
potenᘰial trebuie sူ fie valorificat, luând în considerare limitele ᗰi factorul aᗰezူri umane- a 
se consulta ᗰi tabelul cu Disfunctionalitati.

• MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE CIRCULATIE SI DIN 
CATEGORIILE ECHIPARII EDILITARE, CE PREZINTA RISCURI PENTRU ZONA

Ø sistemul cailor de circulatie:
– lipsa unei structuri rutiere pentru accesul in amplasament: intersectii, drum de acces în zona 

incintei, dimensionat pentru trafic intens 
– lipsa parcajelor 

Ø categoriile echiparii edilitare:
– lipsa sistemului generalizat de alimentare centralizata cu apa potabila si
– lipsa sistemului de evacuzre a apelor menajere
– lipsa unor delimitူri ale zonelor de protecᘰie ale traseelor reᘰelelor edilitare: perdele de 

protecᘰie, îngrူdiri.
– neprotejarea solului si a apelor de suprafata si de adancime fata de poluanti rezultati 

agricultura si a activitatilor din zona.

• EVIDENTIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITA PROTECTIE
Pe terenul studiat nu exista valori de patrimoniu.

• EVIDENTIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE
§ Riscuri naturale: 

■ seismicitate:
Terenul studiat are coeficienᘰii de calcul seismic ag = 0,16g;Tc = 0,7s – specific pentru zona Aradului.

■ geotehnic: risc geotehnic redus
■ inundaᘰii :  Nu este cazul;   
■ alunecူri de teren :  Nu este cazul;

§ Riscuri antropice: se pot face referiri la 
– Gestionarea ineficienta si defectoasa a terenului, nefiind utilizat in nici un fel, nici mူcar ca 

pူᗰune.
2.8. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI
Conform P.U.G. Municipiul Arad, aprobat în 2001 ᗰi PUG reactualizat, conform Certificat de Urbanism nr. 

3407/10.12.2007 (eliberat de Primူria Municipiului Arad), zona studiatူ se aflူ în extravilanul Municipiului Arad ᗰi se 
aflူ în proprietate privatူ (S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L. Arad). De-asemenea folosinᘰa stabilitူ prin 
P.U.G. este agricolူ. 

Funcᘰiunea de fabricူ de utilaje agricole este complementarူ cu cea predominantူ a zonei- agricultura. 
Actualmente, prin politicile de coeziune europene, cu programe precum SAPARD, populaᘰia mediului rural este 
încurajatူ sူ întreprindူ activitူᘰi agricole. Fabrica de utilaje agricole se va integra profilului agrar al teritoriului 
administrativ al Aradului în aceastူ zonူ, pentru cူ producᘰia de utilaje agricole va viza ᗰi comercializarea acestora 
de cူtre producူtor cူtre toᘰi întreprinzူtorii atât europeni, dar ᗰi locali. 
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De asemenea, producᘰia se va baza pe forᘰa de muncူ localူ ᗰi specializatူ.
Solicitူrile beneficiarului cူtre elaboratorul P.U.Z. s-au concentrat asupra integrူrii investiᘰiei în cadrul 

natural existent, raportând studiul atât la condiᘰiile actuale de dezvoltare, cât ᗰi la dinamica de dezvoltare a polului 
Zona Industrialူ Vest Arad ᗰi relaᘰia acesteia cu Punctul de Frontierူ Turnu.

Integrarea la nivel local se vor soluᘰiona în cadrul prezentei documentaᘰii P.U.Z., prin adoptarea de soluᘰii 
cât mai rentabile atât pentru investiᘰie (prin adaptare la cadrul natural, la utilitူᘰile pe care le oferူ zona), cât ᗰi 
pentru comunitatea localူ (prin continuarea specificului agricol al zonei). 

Încurajarea unor astfel de investiᘰii pe un traseu transfrontalier poate crea:
§ Un nucleu polarizator pentru distributia fortei de munca din localitatile invecinate 
§ O continuitate a dezvoltarii de unitati economice de productie industriala în apropiere de Zona Industrialူ Vest 

Arad
§ Integrarea în profilul agrar al zonei
§ Cresterea suprafetelor destinate spatiilor verzi amenajate
§ Crearea premiselor pentru dezvoltarea serviciilor publice a sistemului edilitar , in ansamblu
§ Salubrizarea zonei
§ Aducerea standardului urbanistic al zonei la calitatea anilor 2000, in sistem european.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICဠ
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Se ridicူ problema armonizူrii compoziᘰionale ᗰi funcᘰionale în imediata vecinူtate a cadrului construit ca 

urmare a amplasူrii în teren ᗰi dorinᘰa realizူrii unei fabrici de utilaje agricole; ca urmare:
Se va pune accentul pe integrarea urbanisticူ într-un mod corect a fabricii:
o compunerea etapelor de producᘰie într-un singur volum unitar, în vederea obᘰinerii unui grad de 

ocupare a terenului cât mai redus
o minimalizarea ocupူrii terenului cu platforme de incintူ, necesare desfူᗰurူrii producᘰiei
o realizarea unui drum nou de acces la incintူ, cu intersecᘰie amenajatူ la DN 7B, obiective de 

care sူ beneficieze ᗰi ceilalᘰi proprietari din zonူ, cu posibilitatea prelungirii drumului de acces ᗰi 
înspre zone de exploataᘰie agricolူ/ dezvoltူri urbanistice ulterioare

o posibilitatea viabilizူrii sistematice a proprietူᘰii studiate a generat o soluᘰie unitarူ pentru 
rezolvarea utilitူᘰilor locale: o staᘰie de potabilizare a apei subterane, un singur rezervor 
vidanjabil, un singur rezervor pentru stingere incendiu ᗰi un traseu logic pentru reᘰelele de 
distribuᘰie/colectare a utilitူᘰilor, totul cu o traiectorie minimala

o asigurarea de spatii verzi amenajate, 
o asigurarea de perdele de protecᘰie pe direcᘰiile predominante ale vânturilor
o asigurarea unei gestionူri funcᘰionale ᗰi sistematizူri verticale a terenului, proprii investitorului 

Din Avizul geotehnic preliminar realizat pentru amplasamentul fabricii de utilaje agricole, rezultူ cူ:
- terenul de fundare, precum ᗰi condiᘰiile hidrogeologice sunt bune pentru amplasarea acesteia.

Ridicarea topograficူ realizatူ confirmူ condiᘰiile beneficiarului:
- terenul se va elibera de construcᘰiile uzate fizic, cu excepᘰia cabanei de lemn 
- proximitatea la calea de circulaᘰie majorူ: DN 7B
- teren relativ, cu o denivelare majorူ în zona Cn966, ce va fi sistematizatူ vertical odatူ cu 

implementarea fabricii
- Solutia nu afecteaza in nici un fel limitele ale terenului studiat ᗰi vecinူtူᘰile

Investiᘰia pe care o va realiza S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L. Arad va întူri specificul agricol al 
zonei, aᗰa cum enunᘰူ P.U.G. Arad. Caracterul agrar al zonei a fost ᗰi a rူmas un factor important în definirea 
teritoriului administrativ periferic al Municipiului Arad.  Poziᘰia proprietူᘰii în apropierea Punctului Vamal Turnu, 
precum ᗰi specificul de producᘰie al societူᘰii va întူri legူturile transfrontaliere ale Municipiul Arad. Investiᘰia 
propriu-zisူ, prin rezolvarea infrastructurii edilitare, va fi precursoare pentru alte investiᘰii în aceastူ zonူ, încူ 
nedefinitူ din punct de vedere al reglementူrilor în construcᘰii.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.
P.U.G. Arad, nu s-a concentrat asupra posibilitူᘰii de dezvoltare a activitူᘰilor industriale în aceastူ zonူ de 

pe terenul administrativ, aici fiind pူstrate destnaᘰiile agricole existente. Amplasarea fabricii de utilaje agricole pe 
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terenul studiat este un rူspuns natural de dezvoltare economicူ în relaᘰie cu Zona Industrialူ Vest Arad ᗰi relaᘰia cu 
Punctul de frontierူ Turnu, localitatea Turnu fiind în raza de influenᘰူ metropolitanူ a Municipiului Arad, dar ᗰi la 
nivel euroregional cu Szeged- Ungaria. Activitatea de bazူ a S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L. este 
coordonatူ în Austria. 

Zona Aradului înspre Turnu satisface relaᘰiile productive ale fabricii atât cu forᘰa de muncူ specializatူ, cât 
ᗰi cu formele de administraᘰie publicူ localူ.

§ Cူi de comunicaᘰie
DN 7B este o utilitate vitalူ pentru relaᘰiile de comunicaᘰie terestrူ a localitူᘰii Turnu. Prin intermediul 

acestuia se realizeazူ traficul de tranzit cူtre Punctul vamal Turnu.
§ Relaᘰiile zonei studiate cu localitatea ᗰi în special cu zonele vecine

Zona studiatူ se aflူ la cca.:
- 1,300 km faᘰူ de DN 7
- 5,900 km faᘰူ de localitatea Turnu (DN 7B)
- 3,500 km faᘰူ de Arad (parte din DN 7B ᗰi DN 7)
- 8,600 km faᘰူ de Vama Turnu 
ᗰi este teren extravilan din teritoriul administrativ al Municipiului Arad. Întreaga zonူ se aflူ în raza de 

influenᘰူ a Aradului ᗰi investiᘰiile pe care zona le va atrage vor ᘰine de cont de Zona Industrialူ Vest ᗰi relaᘰia cu 
Vama Turnu.

Prin profilul viitoarei fabrici de utilaje agricole, aceasta va atrage forᘰူ de muncူ specializatူ în agriculturူ, 
generând o activitate conexူ cu profilul agricol al zonei.

§ Mutaᘰii ce pot interveni în folosinᘰa terenurilor
Odatူ cu apariᘰia de investiᘰii, ca fabrica de utilaje agricole, terenurile se vor viabiliza atrူgând noi interese 

în zonူ, mai ales acolo unde s-au executat prelungiri/racorduri/branᗰူri la utilitူᘰile din zonူ. Mutaᘰiile privind 
folosinᘰa terenurilor pot apူrea odatူ cu schimbarea destinaᘰiei agricole a acestora. 

§ Lucrူri majore prevူzute în zonူ
Prin P.U.G. nu s-au prevူzut lucrူri majore în zonူ;

§ Dezvoltarea echipူrii edilitare
P.U.G. nu a prevူzut dezvoltarea echipူrii edilitare în zona studiatူ.

§ Protecᘰia mediului
P.U.G. prevede:

• Depozitarea controlatူ a deᗰeurilor menajere ᗰi industriale. 
- realizarea de rampe de gunoi ecologice, cu respectarea normelor de protecᘰie sanitarူ, în toate unitူᘰile 

componente. Depozitarea controlatူ a deᗰeurilor se face începând cu selectarea gunoaielor (sticlူ, hârtie, 
plastic. etc.) ᗰi depozitarea corespunzူtoare a gunoaielor în locurile amenajate; Menᘰionူm cူ în prezent 
poluarea reprezentatူ de activitူᘰile industriale este neînsemnatူ ca pondere;

- în funcᘰie de tipurile de deᗰeuri se va apela la servicii de salubrizare autorizate pentru evacuarea lor la cea 
mai apropiatူ rampူ de gunoi autorizatူ

• Epurarea ᗰi preepurarea apelor uzate;
- în cazul puᘰurilor de captare a apei potabile, se recomandူ ca în viitor autoritူᘰile locale, sူ interzicူ pe 

suprafeᘰele învecinate acestor puᘰuri tratamente poluante în agriculturူ precum ᗰi fertilizူrile cu 
îngrူᗰူminte naturale sau artificiale, sူ fie limitate. În acest sens se instituie zonele de protecᘰie severူ în 
jurul puᘰurilor de captare a apei potabile precum ᗰi în cazul rezervoarelor de apူ.  Mူrimea zonelor de 
protecᘰie sanitarူ pentru captူrile de apူ ᗰi rezervoare a fost stabilitူ în conformitate cu legea apelor nr. 
107/96, capitol I, art.13 (HG 930/2005). Conform legii mai sus menᘰionate, zona de protecᘰie severူ trebuie 
sူ fie de minim 50 m în amonte ᗰi 20 m în aval. Zona de protecᘰie sanitarူ a puᘰurilor se poate verifica local 
prin întocmirea de studii hidrogeologice.

- Se vor realiza preepurarea ᗰi epurarea apelor uzate acolo unde se aplicူ rezolvူri punctuale ale echipူrii 
edilitare, în lipsa unui sistem generalizat de preluare a apelor uzate cူtre Staᘰia de epurare.

• Diminuarea pânူ la eliminare a surselor de poluare majorူ ( emisii, deversူri )
- pe tot teritoriul se vor avea în vedere noile tehnologii în activitူᘰile industriale ᗰi agricole, precum ᗰi 

echiparea corespunzူtoare a acestora pentru eliminarea surselor de poluare majorူ din activitူᘰile acestora.
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- în prezent poluarea reprezentatူ de activitူᘰile industriale este neînsemnatူ ca pondere, astfel cူ în 
prezent nu existူ emisii poluante; Se interzice dezvoltarea industriilor mari ᗰi a industriilor poluante în 
apropierea zonelor de locuit; 

• Organizarea sistemelor de spaᘰii verzi 
- Cf. Legii 525/1996, zonele industriale vor prevedea un minim de spaᘰii verzi.
- întreᘰinerea spaᘰiilor verzi existente;
• Recuperarea terenurilor degradate, consolidူri de maluri ᗰi taluzuri, plantူri de spaᘰii verzi
- se impun lucrူri de drenaj pentru terenurile unde bူlteᗰte apa- cazul Cn 966 din zona studiatူ;

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
v CADRUL NATURAL

• Caracteristicile reliefului
Terenul studiat se aflူ pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, o zonူ de câmpie ce aparᘰine de 

Câmpia Aradului.
Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se aflူ în Câmpia Mureᗰului ce prezintူ în aceasta parte, 

largi orizonturi plane, fူrူ zone depresionare semnificative; eventualele porᘰiuni cu cote mai coborâte ( de 1,0 –
1,5m ) datorându-se unor foste meandre ale râului Mureᗰ, care ulterior au fost rambleiate.

Zona studiatူ este caracterizatူ de un teren relativ plan, cu o zonူ depresionarူ în partea nordicူ a Cn 
966 ᗰi fူrူ denivelူri majore în zona de construit.

• Construibilitatea ᗰi condiᘰiile de fundare ale terenului, adaptarea la condiᘰiile de climူ
Caracteristici prezentate amူnunᘰit la capitolul 2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL- RELIEF, 

CONDIᘠII GEOTEHNICE; CLIMA
Ø PENTRU A EXPLICITA SOLUᘠIA URBANISTICဠ ÎNTR-O ORDINE CÂT MAI LOGICဠ, SE DESCRIE 

ÎN CONTINUARE „ZONIFICAREA FUNCᘠIONALဠ- REGLEMENTဠRI”, COROBORAT  ÎNTR-UN 
SINGUR CAPITOL CU „MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI”

3.4. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ- REGLEMENTဠRI, BILANᘠ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI, 
MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI

Din datele de TEMဠ ᗰi studiile de fundamentare, terenul proprietate S.C. VOGEL&NOOT AGROROM
S.R.L. va fi zonificat în urmူtoarele unitူᘰi funcᘰionale aflate în limita de proprietate:

I.D.- UNITATE FUNCᘠIONALဠ PENTRU UNITဠᘠI DE PRODUCᘠIE ᗠI DEPOZITARE
- destinatူ construirii fabricii de utilaje agricole Vogel&Noot- funcᘰiune ne- poluantူ din punct de 

vedere al protecᘰiei mediului
Ø spaᘰii destinate depozitူrii materiei prime- construcᘰie ᗰi platformူ exterioarူ:

- piese oᘰel premontate/semiprefabricate (tablူ, diverse profile ᗰi piese funcᘰionale ᗰi de 
construcᘰie ale utilajelor)

- vopsele ᗰi lacuri pe bazူ de apူ (fူrူ solvenᘰi)
- emulsii pentru rူcirea instalaᘰiilor de prelucrare

Ø spaᘰii destinate depozitူrii produselor finite- construcᘰie ᗰi platfomူ exterioarူ:
- cultivatoare
- discuri scurte
- cူrucioare pentru transport
- maᗰini pentru tehnica semူnူrii
- scarificatori
- grapa packer

Ø spaᘰii destinate desfူᗰurူrii producᘰiei/asamblူrii:
- zona de pregူtire a producᘰiei/prefabricare
- zona de pregူtire a reperelor

§ tူierea tablei (foarfece, instalaᘰie laser ᗰi/sau fierူstrူu- pentru bare oᘰel, strung, 
frezူ)

§ perforarea, ᗰtanᘰarea tablei
§ presare la rece a tablei (presူ cu manivelူ)
§ sablare ᗰi grunduire
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- zona pentru premontaj/ sudurူ
- zonူ pentru vopsire prin pulverizare electrostaticူ ᗰi uscare- cabine închise
- zonူ montaj ᗰi control final

Ø spaᘰii destinate birourilor pentru administraᘰie
Ø platformူ exterioarူ

- aceasta va deservi atât fluxului pentru aprovizionare, cât ᗰi ca depozitare pentru produsele 
finite (utilaje agricole asamblate)

Ø alee de incintူ
- va fi amplasatူ perimetral halei

Ø amenajူri exterioare de utilitate publicူ:
- racord la DN 7B prin realizarea unei intersecᘰii, cu benzi de accelerare ᗰi decelerare pentru 

ambele sensuri- DN 7- spre ARAD- NဠDLAC ᗰi TURNU
- amenajarea unui drum prin proprietatea privatူ studiatူ, dimensionat pentru vehicole de 

mare tonaj, ce se va racorda la De 941 ᗰi va deservi ᗰi funcᘰiunile învecinate.
Ø racordarea la utilitူᘰi existente în zonူ:

- alimentare cu energie electricူ
Ø rezolvူri/amenajူri în ceea ce priveᗰte:

§ cerinᘰa ᗰi restituᘰia de apူ
§ alimentarea cu gaze naturale
§ racordarea la reᘰele de telecomunicaᘰii
§ sistemul de gospodူrire comunalူ

- lucrူri descrise la Cap. 3.6- Dezvoltarea echipူrii edilitare
Ø prezentarea firmei ᗰi descriere tehnicူ amူnunᘰitူ a fluxului tehnologic al fabricii de utilaje 

agricole:
Societatea Vogel & Noot Landmaschinen GmbH & CO KG este producူtor de pluguri ᗰi alte utilaje agricole, 

care sunt comercializate de firmူ în toatူ lumea . Vogel & Noot a fost înfiinᘰatူ în anul 1872 .Unitူᘰi de producᘰie se 
aflူ în Wartberg/Austria ᗰi  Mosonmagyròvàr/Ungaria. În Ungaria se aflူ producᘰia de pluguri, unde anual se produc 
peste 4000 buc.

Producᘰia se realizeazူ în directူ legူturူ cu comenzile de la clienᘰi. Vânzarea produselor este realizatူ în 
peste 35 ᘰူri. Existူ relaᘰii parteneriale cu toate mူrcile de tractoare. Vogel & Noot a fost onoratူ cu diferite premii, 
de exemplu cu premiul austriac pentru design.

În fabrica din Arad se plူnuieᗰte a se realiza producᘰia de cultivatoare, discuri scurte, carucioare pentru
Transport, grape Packer, maᗰini pentru tehnica semူnူrii ᗰi scူrificatori.Capacitatea de producᘰie va fi în prima 
etapူ de dezvoltare de 1.800 utilaje / an .

Cultivator Discuri scurte Cultivator cu discuri scurte   Grapa Packer

Aprovizionarea cu materie primူ va fi realizatူ cu TIR, iar fluxul de intrare va fi în medie de 3 pânူ la 4 
camioane pe sူptူmânူ – în prima etapူ. Semifabricatele (de ex. cilindrii hidraulici, componentele cူlite precum ᗰi 
alte componente cumpူrate) vor fi stocate în depozit, unde va exista permanent un stoc de componente necesare
producᘰiei continue. Depozitul de componente primare va fi împူrᘰit în depozit exterior- pe platfoma tehnoclogicူ, 
acoperit- ᗰi un depozit interior halei.

Pentru depozit nu vor fi cerinᘰe speciale. Nu vor fi depozitate nici un fel de mူrfuri periculoase –
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explozibile sau cele care ar putea infesta apa potabilူ.
Clူdirea pentru depozit va servi depozitူrii în condiᘰii de rezistenᘰူ la intemperii a componentelor / 

prefabricatelor, care ulterior vor fi prelucrate în continuare în producᘰie sau a celor care rezultူ din producᘰie. 
Spaᘰiul de producᘰie cuprinde 4 zone alocate principalelor prelucrူri:
- prefabricarea, adica spatiul unde din tablele de otel si din profile se produc reperele/matriᘰele
- prelucrarea mecanica 
- vopsirea 
- montajul 
Prefabricarea consta din trei domeni: 
1. Prelucrarea conventionala a oᘰelului 

- Tablele vor fi taiate cu foarfecele, 
- Materialul va fi gaurit, adancit sau stantat, 
- Reperele vor fi presate la rece la o presa cu manivela, 
- Sablare si grunduire. 
2. CNC-Taiere tabla 

- Decupare contur si taiere cu laser a figurii de gaurit , 
- Presarea la rece a reperelor 
- Sablare si grunduire 
3. Prelucrarea oᘰelului rotund si a profilelor 

- Debitarea cu ferastraul a materialului sub forma de bare 
- Amplasarea gaurilor de centrare/centruire 
- Fluz –strunjire, frezare, gaurire si adancire, 
- Eventual ppresarea la rece a repperelor,, 
- Sablare si grunduire
Reperele / componentele prefabricate (cadre si axe) vor fi asamblate la sudura si prelucrate ulterior. 
Functie de stadiul de fabricatie, grupele de componente deja sudate vor fi frezate si gaurite. 
Producᘰia grupelor de componente va fi gata pentru depozitare, aceasta însa nu semnificူ o fabricaᘰie 

pregatitူ de livrare la clienᘰi.
Grupele de componente realizate din repere vor fi vopsite/ lacuite in instalatia speciala (electrostatic, în 

spaᘰiu închis, fူrူ particule de praf în camera de vopsire), apoi in zona de montaj vor fi montate, verificate si livrate –
funcᘰie de cerinᘰa clientului. 
Materiale utilizate: vopsele (lac fူrူ solvenᘰi, pe bazူ de apူ), materialpt.instalatia de sablare, emulsii pentru rူcirea 
masinilor de prelucrare.

Vopselele vor fi depozitate in interiorul halei de depozitare si in spatiul de pulverizare separat. Vopsirea si 
uscarea are loc in cabine inchise.

Productia este gandita intr-un sistem cu 2 schimburi, primul schimb de la ora 6.00 pana la ora 14.30, al 2 lea 
schimb de la ora 14.00 pana la ora  22.30. Spatiu social pt 40 muncitori / schimb. 

Produsele finite vor fi depozitate in spatiul exterior destinat depozitarii sau in hala , sau imediat dupa 
verificarea lor, pe spatiul exterior vor fi incarcate in camioane.

IS 1- UNITATE FUNCᘠIONALဠ DESTINATဠ UNEI DEZVOLTဠRI ULTERIOARE A FABRICII DE 
UTILAJE AGRICOLE- INSTITUᘠII ᗠI SERVICII

- destinatူ în principal construirii unei platforme de depozitare a fabricii, într-o etapူ viitoare
Din punct de vedere urbanistic, pe acest teren s-a prevူzut o unitate funcᘰionalူ complementarူ cu cea 

destinatူ industriei ᗰi depozitူrii, urmând a deservi fabrica de utilaje agricole.
Conform Legii 525/1996 ᗰi GM-007-2000 (Ghid privind elaborarea ᗰi aprobarea regulamentelor locale de 

urbanism):
§ POT , CUT – se stabilesc în faza ulterioarူ de proiectare

S teren= 29 800 mp (2,9800 ha)
La amplasarea viitoarelor construcᘰii, se vor avea în vedere toate zonele de protecᘰie ale utilitူᘰilor existente 

în teren.
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IS 2- UNITATE FUNCᘠIONALဠ DESTINATဠ UNEI DEZVOLTဠRI VIITOARE: INSTITUᘠII ᗠI 
SERVICII-PLATFORMA DESCHISဠ SHOWROOM PENTRU UTILAJE ᗠI ECHIPAMENTE

- destinatူ în principal construirii unei platforme deschise showroom pentru uilaje ᗰi echipamente, într-o 
etapူ viitoare

Din punct de vedere urbanistic, pe acest teren s-a prevူzut o unitate funcᘰionalူ complementarူ cu cea 
destinatူ industriei ᗰi depozitူrii, urmând a deservi fabrica de utilaje agricole.

Conform Legii 525/1996 ᗰi GM-007-2000 (Ghid privind elaborarea ᗰi aprobarea regulamentelor locale de 
urbanism):

§ POT , CUT – se stabilesc în faza ulterioarူ de proiectare
S teren= 7500 mp (0,7500 ha)
La amplasarea viitoarelor construcᘰii, se vor avea în vedere toate zonele de protecᘰie ale utilitူᘰilor existente 

în teren.

C- UNITATE FUNCᘠIONALဠ DESTINATဠ AMENAJဠRII CဠILOR DE COMUNICAᘠIE ᗠI 
ACCESE RUTIERE ᗠI PIETONALE

- destinatူ amenajူrii unui drum de acces la incinta fabricii, pe terenul proprietate Vogel & Noot Agrorom srl, 
cu intersecᘰie amenajatူ la DN 7B

Drumul se va racorda la De 941 existent ᗰi prin intermediul sူu se va accesa incinta propriu-zisူ a fabricii de 
utilaje agricole- pe platforma amenajatူ. Poziᘰionarea drumului propus s-a realizat astfel încât sူ rezulte o divizare 
rentabilူ a întregii proprietူᘰi, atât din punct de vedere al ocupူrii parcelelor rezultate, cât ᗰi pentru a acomoda 
funcᘰiunile propuse (IS 1, IS 2).

Drumul ᗰi platforma aferenta fabricii vor fi gabaritate pentru TIR-uri ᗰi va corespunde cerinᘰelor de turnare 
pentru transporturile de trafic intens ᗰi asigurူ desfူᗰurarea circulaᘰiei conform fluxurilor tehnologice puse la 
dispoziᘰie de cူtre beneficiar. 

Conform estimူrilor beneficiarului în incintူ vor intra/ieᗰi aproximativ 7-10 autovehicole de tip “Tir” pe 
sူptူmânူ, cu produse de bazူ ᗰi finite.

Datoritူ prezenᘰei Cn966, amenajarea drumului propus va cuprinde ᗰi refacerea podeᘰului existent peste 
canal.

Din punct de vedere al elementelor geometrice, în plan, drumul de acces ᗰi platformele care asigurူ 
circulaᘰia în incintူ s-au proiectat ca platforme carosabile de lူᘰime variabilူ, aᗰa cum se poate vedea în PLANᗠA 
02 S- REGLEMENTဠRI URBANISTICE- ZONIFICဠRI.

Platformele se vor proiecta în profil longitudinal ᗰi transversal cu o pantူ transversalူ variabilူ astfel încât 
apele pluviale sူ fie conduse spre ᗰanturile, drenurile propuse la marginea platformelor.

Structura rutiera propusa va fi una de tip rigid alcူtuitူ dintr-un strat de beton de ciment rutier pe fundaᘰie 
din materiale granulare respectiv balast, piatra sparta, sau balast stabilizat cu ciment in grosimi corespunzူtoare 
care vor reieᗰi din calculele de dimensionare a sistemului rutier la traficul actual de calcul si la cel de perspectiva.

Pentru siguranᘰa circulaᘰiei se prevede montarea unor indicatoare de reglementarea circulaᘰiei ᗰi aplicarea 
marcajelor rutiere longitudinale ᗰi transversale.

Intersecᘰia cu DN 7B
Propunerea de amenajare a intersecᘰiei  dintre drumul de incintူ ᗰi drumul naᘰional DN 7B este o intersecᘰie 

în “ T”, conform Normativului pentru amenajarea la acelaᗰi nivel a intersecᘰiilor drumurilor publice din afara 
localitူᘰilor, indicativ C173-86, cu benzi de accelerare,decelelare ᗰi încadrare pentru luare la dreapta ᗰi la stânga.

Intersecᘰia s-a proiectat ca drum de clasူ tehnicူ III cu lူᘰimea pူrᘰii carosabile de 7,00; 8.50m, acostament 
de 0,75m din care 0,5m bandူ de încadrare, cu o pantူ transversalူ de 2,50% la carosabil (inclusiv banda de 
încadrare) ᗰi de 4,00% la acostament.

Structura rutierူ proiectatူ este una de tip semirigid cu urmူtoarea alcူtuire:
• Start de uzurူ din BA16, 4cm
• Strat de legူturူ din BAD25, 6cm
• Strat de bazူ din AB2, 8cm
• Balast stabilizat cu ciment, 20cm
• Balast, 30cm
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Scurgerea apelor pluviale este condusူ spre terenul natural, intersecᘰia se va proiecta într-un mic rambleu 
astfel încît apele pluviale sူ nu bူlteascူ pe carosabil.

Pentru siguranᘰa circulaᘰiei se prevede realizarea unei semnalizူri rutiere verticale, cu montarea de 
indicatoare de circulaᘰie atât în intersecᘰiei cât ᗰi în afara intersecᘰiei pentru presemnalizarea acesteia la distanᘰe de 
pânူ la 500 m conform SR 1848-1/2004, orizontale conform SR 1848-7/2004, aᗰa cum se poate vedea în planul de 
semnalizare ᗰi marcaj 02D.

Soluᘰia aleasa are ca scop crearea unei intersecᘰii de securitate ridicata în trafic prin eliminarea punctelor de
conflict la viraje, oferူ fluenta circulaᘰiei pe toate relaᘰiile, vizibilitate buna, confort optic sporit etc.

Ø În perspectivူ, studiul propune ᗰi amenajarea unei intersecᘰii „în T” pentru ce va deservi la 
traversarea proprietူᘰii a utilajelor agricole înspre parcelele vecine, într-o primူ etapူ. În funcᘰie de 
cerinᘰa în zonူ, pe viitor acest drum va putea servi ᗰi dezvoltူrilor urbanistice ulterioare.

TE- UNITATE FUNCᘠIONALဠ DESTINATဠ AMENAJဠRILOR TEHNICO- EDILITARE
- se referူ la Cn 966 existent în zona de studiu, ce cuprinde oglinda de apူ ᗰi taluzul aferent
Datoritူ faptului cူ Cn 966 este o amenajare antropicူ rezultatူ prin meandrarea terenului din Câmpia 

Mureᗰului ᗰi dirijarea apelor de suprafaᘰူ în Ier ᗰi Mureᗰ, se va pူstra Cn966 în terenul studiat, regularizându-se 
taluzul în locurile pe care urmeazူ a se construi/sistematiza vertical. Parte din canal se aflူ pe proprietatea privatူ, 
pe parcela 82.927/2.

La construire, se va respecta zona de protecᘰie aferentူ canalului.

BILANᘠ TERITORIAL PENTRU ZONA STUDIATဠ
EXISTENT PROPUSFABRICဠ DE UTILAJE AGRICOLE 

VOGEL&NOOT AGROROM SRL, 
ARAD  IN LIMITA DE STUDIU

SUPRAFATA
(mp)

%
Din proprietate

SUPRAFATA
(mp)

%
Din proprietate

teren agricol: arabil, pူᗰuni 58.465,00 63,29% 12.820,00 13,88%
proprietati persoane fizice si juridice 
in zona studiata în afara 
amplasamentului Vogel&Noot 3.146,00 3,41% 3.146,00 3,41%
unitati agro-zootehnice  ZONA A 15.099,00 16,35% 0,00 0,00%
construcᘰii locuinᘰe- ZONA A 145,00 0,16% 145,00 0,16%
construcᘰii industriale- ZONA A 0,00 0,00% 7.500,00 8,12%
zonူ servicii- ZONA B 0,00 0,00% 7.480,00 8,10%
zonူ rezervatူ pentru dezvoltare 
ulterioarူ- ZONA C 0,00 0,00% 29.800,00 32,26%
DN 7B 5.217,00 5,65% 6.954,00 7,53%
drumuri de exploatare 2.118,00 2,29% 1.217,00 1,32%
platforme:
drum de incinta+acces proprietate 0,00 0,00% 1.030,00 1,12%

industriale 0,00 0,00% 6.000,00 6,50%
parcari 0,00 0,00% 1.356,00 1,47%
ape Cn966; terenuri neproductive 1.952,00 2,11% 1.952,00 2,11%
spaᘰii verzi amenajate in incinta 
fabricii 0,00 0,00% 4.667,00 5,05%
spatii verzi de aliniament si protectie 6.225,00 6,74% 7.956,00 8,61%
construcᘰii tehnico-edilitare ce 
deservesc fabrica 0,00 0,00% 300,00 0,32%
platforme gospodူreᗰti 0,00 0,00% 50,00 0,05%
total zona de studiu 92.370,00 100,00% 92.370,00 100,00%



22

©2007, PROIECT ARAD S.A.

BILANᘠ TERITORIAL PENTRU ZONA A- AMPLSARE FABRICA UTILAJE AGRICOLE
EXISTENT PROPUSFABRICဠ DE UTILAJE AGRICOLE 

VOGEL&NOOT AGROROM SRL, ARAD             
IN ZONA A- TEREN ALOCAT FABRICII

SUPRAFATA
(mp)

%
Din total 
zona A

SUPRAFATA
(mp)

%
Din total 
zona A

teren agricol: arabil, pူᗰuni 5.804,00 25,23% 0,00 0,00%
unitati agro-zootehnice (incl. incinta) 15.099,00 65,65% 0,00 0,00%
construcᘰii locuinᘰe 145,00 0,63% 145,00 0,63%
construcᘰii industriale 0,00 0,00% 7.500,00 32,61%
platforme:
drum de incinta+acces proprietate 0,00 0,00% 1.030,00 4,48%
industriale 0,00 0,00% 6.000,00 26,09%
parcari 0,00 0,00% 1.356,00 5,90%
ape; terenuri neproductive 1.952,00 8,49% 1.952,00 8,49%
spaᘰii verzi 0,00 0,00% 4.667,00 20,29%
construcᘰii tehnico-edilitare 0,00 0,00% 300,00 1,30%
platforme gospodူreᗰti 0,00 0,00% 50,00 0,22%
total ZONA A 23.000,00 100,00% 23.000,00 100,00%

Se stabilesc urmatorii indici urbanistici pentru:
o ZONA A- destinata construirii fabricii de utilaje agricole (ID):

§ POT cf PUZ etapa 2007: 33,26% POT max: 40%
§ CUT cf PUZ etapa 2007: 0,37  CUT max: 0,4

o ZONA B (IS 1) ᗰi ZONA C (IS 2):
§ POT, CUT se stabilesc în faza ulterioarူ de proiectare

Conform bilanᘰurilor teritoriale prezentate mai sus, construirea fabricii de utilaje agricole determinူ ᗰi 
amenajarea de spaᘰii verzi pe toatူ proprietatea rူmasူ neocupatူ în zona A, iar pentru zonele B ᗰi C 
se vor realiza igienizူri ale terenului.
De-asemenea, din considerente de regim eolian al zonei- cu vânturi predominante din S-SE – se vor 
menᘰine perdelele de protecᘰie formate de plantaᘰii de arbori în zona Cn966.

3.5. DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

• ALIMENTARE CU APဠ POTABILဠ 
Apူ potabilူ se va utiliza pentru:

- uzul menajer, 
- stingere incendiu

Pentru asigurarea necesarului de apူ potabilူ se propune un foraj de serviciu în ZONA A pentru 
deservirea fabricii. Acesta va fi  de adâncime medie H=90m ᗰi se va dispune conform planului de situaᘰie anexat.

Definitivarea coloanei forajului se va face prin  tuburi PVC De=225mm îmbinate prin filetare prevူzute pe 
anumite porᘰiuni cu fante pentru filtrare. Fantele pentru filtrare se vor dispune in foraj astfel încât sူ se realizeze 
captarea apelor din straturile freatice de medie adâncime. 

In jurul tubulaturii prevူzutူ cu fante pentru filtrare  se va executa un filtru invers din pietriᗰ mူrgူritar de 
sort ø3-5mm, iar deasupra primului strat de captare se va proceda la izolarea straturilor prin cimentarea cu lapte de 
ciment a pူrᘰii superioare. 

Dupူ definitivarea coloanei forajului se va trece la deznisiparea, decolmatarea ᗰi dezinfecᘰia acestuia prin 
folosirea pompelor cu aer-lift , pe fiecare strat in parte pânူ la limpezirea completူ a apei. 

Forajul va fi echipate cu o cabinူ puᘰ etanᗰူ realizatူ îngropat din beton armat prevူzutူ cu o gurူ de 
acces care se va acoperi cu un chepeng metalic termoizolant prevူzut cu încuietoare. Gura de acces va avea o 
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înူlᘰime de gardူ de cel puᘰin 0,70 m deasupra nivelului terenului sistematizat. Tubul de aerisire se va înူlᘰa cu cel
puᘰin 2,00m deasupra nivelului de gardူ a accesului, adoptându-se soluᘰii constructive care sူ nu permitူ 
demontarea din exterior ᗰi nici pူtrunderea substanᘰelor sau a corpurilor strူine în cabina puᘰurilor.

Accesul in cabina puᘰurilor se va face printr-o scarူ metalicူ vopsitူ cu vopsea anticorozivူ.
Evacuarea eventualei ape care poate sူ aparူ in  cabina puᘰului se va face numai prin pompare, racordul la 

canalizare menajerူ sau pluvialူ fiind interzisူ. Dimensiunea cabinei puᘰului va fi astfel dimensionatူ încât sူ 
permitူ montarea instalaᘰie de hidrofor care va fi prevူzurူ cu o pompူ de aspiraᘰie care va prelua apa captatူ prin 
foraj ᗰi un vas de expansiune dimensionat corespunzူtor prin care se va asigura presiunea de serviciu necesarူ 
funcᘰionူrii corecte a instalaᘰiei de distribuᘰie a apei la grupurile sanitare care echipeazူ halele de producᘰie. Tot prin 
pompele care vor echipa instalaᘰia de tip hidrofor se va asigura debitul pentru umplerea rezervorului de incendiu.

Sorbul pompei de aspiraᘰie se va monta in foraj la adâncime corespuzူtore conform indicaᘰiilor din studiu 
hidrogeologic care se va întocmi pentru forajul în cauzူ, iar debitul de apူ aspirat din foraj va fi rinregistrat automat 
printr-un contor Woltman care se va monta pe conducta de aspiraᘰie. Forajuil va fi echipat ᗰi cu o instalaᘰie auomatူ 
de monitorizare a nivelului ape din puᘰ.

Potabilitatea apei captate se va stabili prin studiu hidrogeologic, iar dacူ este necesar se va proceda la 
asigurarea parametrilor de calitate pentru apူ potabilူ conform normelor tehnice in vigoare. 

Zona de protecᘰie a puᘰului F1- de serviciu- va fi stabilitူ conform HG 930/2005.
• STINGERE INCENDIU
Stingerea incendiului se va face din sursူ proprie prin asigurarea volumului de incendiului care se propune 

a fi înmagazinat într-un rezervor de incendiu montat subteran PLANᗠA 03S- REGLEMENTဠRI EDILITARE.
Rezervorul va fi amplasat lângူ gospodူria de apူ ᗰi puᘰul de captare acesta fiind prevူzut cu o salူ a 

pompelor unde se va monta instalᘰia de pompare pentru asigurarea debitului ᗰi a presiunii necesare instalaᘰiilor de 
stingere a incendiului ( hidranᘰi exteriori, hidranᘰi interiori ᗰi sprinklere )

Reᘰeaua de stingere a incendiu exterior va fi prevူzutူ cu hidranᘰi exteriori, 1 hidrant la maxim 100 m, la 
care vor fi racordate si instalatiile interioare de hidranti. Conform NP 086-05, spaᘰiile de producᘰie ᗰi depozitare se 
încadreazူ la categoria C (BE 2) de pericol de incendiu.

Hidranᘰii de incendiu exteriori de vor monta pe conducta de incendiu care formeazူ inelul de incendiu ᗰi vor 
fi de tip hidranᘰi subterani ( STAS 695 ) DN 100mm, cei care se vor monta pe platformele carosabile ᗰi supraterani 
(STAS 3479 ) DN 100mm cei amplasaᘰi pe staᘰiile verzi. Amplasarea hidranᘰilor de incendiu exteriori se va face 
conform PLANᗠEI 03 cât ᗰi prin respectarea prevederilor impuse prin NP  086-2005.

Hidranᘰii de incendiu interiori se vor amplasa ᗰi se vor echipa prin respectarea NP 086-2005 in locuri vizibile 
ᗰi uᗰor accesibile în caz de incendiu.

Instalaᘰia de stins incendiu cu sprinklere se va monta in halele de producᘰie ᗰi în depozite conform   NP 086-
2005 fiind prevူzutူ cu instalaᘰie automatူ de stins incendii de tip apူ-aer.

• CANALIZARE
Apele uzate menajere
Apele menajere rezultate sunt de la grupurile sociale din corpul administrativ, acestea încadrându-se din 

punct de vedere a încူrcူrii cu polunaᘰi în limitele stabilite conform NTPA 002/2002. 
Acestea vor fi colectate printr-un colector menajer montat subteran  in exteriorul clူdirii. Apele menajere se 

vor deversa intr-un rezervor vidanjabil etanᗰ. Rezervorul va fi prevူzut cu coᗰ de ventilaᘰie, gurူ de acces cu 
chepeng metalic ᗰi  sistem de avertizare la nivel maxim (senzori de nivel). Vidanjarea rezervorului se va face 
periodic la intervale de timp stabilite in funcᘰie de debitul de apူ menajerူ care intrူ în rezervor cât ᗰi de capacitatea 
vidanjelor folosite.

Materialul vidanjat va fi transportat ᗰi evacuat in canalizarea menajerူ a Municipiului Arad.
Pe conducta exterioarူ de canalizare se vor monta cူmine de vizitare ᗰi control din polietilenူ prevူzute cu 

capace carosabile din fontူ. Cူminele de vizitare se vor monta la o distanᘰူ de cel mult 50 m unul faᘰူ de celူlalt.
Pozarea conductei de canalizare menajerူ se va face la o distanᘰa de cel puᘰin 3,00m faᘰa de fundaᘰiile 

clူdirilor propuse.
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Apele tehnologice
Datoritူ procesului tehnologic avansat nu rezultူ ape uzate tehnologice. 
Apele pluviale
Apele pluviale sunt cele rezultate din precipitaᘰii colectate de pe platformele carosabile cât si de pe clူdirile 

din incinta zonei de producᘰie.
Acestea vor fi transportate in canalul existent Cn966 printr-o reᘰea de canalizare pluvialူ propusူ conform 

PLANᗠEI 03.
Apele de pe platforme vor fi colectate prin guri de scurgere cu sifon ᗰi depozit prevူzute cu grူtare din fontူ 

carosabile care vor reᘰine materiile grosiere in suspensie ( nisip, pietriᗰ). 
Colectoarele pluviale propuse se vor monta subteran. Montarea conductelor de canalizare pluvialူ se va 

face la o distanᘰa de cel puᘰin 3,00m faᘰa de fundaᘰiile clူdirilor propuse.
Cူminele de racord pentru gurile de scurgere ᗰi pentru jgheaburile de la clူdiri se vor monta favorabil 

executူrii racordurilor la distanᘰe de cel mult 50m unul faᘰa de celူlalt. Cူminele propuse se vor executa din 
polietilenူ prevူzute cu capace carosabile.

Apa pluvialူ colectatူ va fi transportatူ la staᘰia de pompare ape pluviale care este prevူzutူ cu un 
separator de produse petroliere  care pot sa aparူ de pe platformele carosabile . Separatorul de uleiuri propus  va 
separa prin flotare produsele petroliere de apele pluviale ca intrူ in staᘰia de pompare.

Staᘰia de pompare propusူ va fi prevူzutူ cu un rezervor de stocare montat subteran ᗰi un compartiment 
care reprezintူ casa pompelor echipat cu instalaᘰii de pompare ape pluviale, care vor fi evacuate in canalul Cn 966 
existent. 

Rezervorul de stocare cu staᘰia de pompare se vor executa din beton armat montat subteran prevူzut cu 
goluri de acces acoperite cu chepeng metalic termoizolat.

Localizarea obiectivului
Viitoarea investiᘰie Vogel & Noot Agrorom SRL se va realiza într-o zonူ importantူ de pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Arad, zonူ ne-exploatatူ încူ pentru amplasarea de unitူᘰi de producᘰie industrialူ 
situatူ în bazinul hidrografic al Râului Mureᗰ.

Localitူᘰi din zonူ ᗰi vecinူtူᘰi
Accesul la amplasament se realizeazူ prin drumul de exploatare De 941 ce porneᗰte din DN 7B, 

intersecᘰie neamenajatူ ce se aflူ la cca. :
- 1,300 km faᘰူ de DN 7
- 5,900 km faᘰူ de localitatea Turnu (DN 7B)
- 3,500 km faᘰူ de Zona Industrialူ Vest Arad (parte din DN 7B ᗰi DN 7)
- 8,600 km faᘰူ de Vama Turnu 
Situaᘰia inundabilitူᘰii terenurilor 
Obiectivul studiat este mူrginit de o serie de canale care conunicူ intre ele fiind prevူzute cu construcᘰii de 

deviere respectiv de reᘰinere a apei ( Canalul Ier, Canalul Arad-Pecica, Canalul Slonda ), având ca emisar Râul 
Mures. 

Nivelu apei in canale depinde in principal de cantitatea de precipitaᘰii cူzutူ in zonူ cât ᗰi de nivelul apei din 
Râul Mureᗰ. 

Canalelel existente in zonူ sunt amenajူri a cူror dedite pot fi controlate cu o anumitူ asigurare, iar riscul 
de inundabilitate este în acest sens scူzut

Sinteza strategiilor sectoriale
Lucrူrile ce se propun a fi realizate în cadrul investiᘰiei se încadreazူ în schema cadru de amenajare a 

bazinului hidrografic, regiunea de dezvoltare 5 Vest din cadrul Euroregiunii Dunူre-Criᗰ-Mureᗰ ᗰi în regiunea de 
cooperare transfrontalierူ România- Ungaria. .

Realizarea obiectivelor propuse nu vor afecta lucrူrile hidrotehnice ᗰi hidroedilitare propuse sau existente in 
zonူ. 
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Reᘰelele de distribuᘰie a apei potabile se vor executa din ᘰevi de polietilenူ de înaltူ densitate PE-
ID,PE100,PN6, dimensionate ᗰi montate corespunzူtor, verificate la presiune interioarူ ᗰi exterioarူ, iar infiltraᘰii ᗰi 
exfiltraᘰii de apူ nu sunt permise.

Conductele da canalizare menajerူ ᗰi pluvialူ se vor executa din tuburi de PVC SN4 montate corespunzူtor 
intre douူ straturi de protecᘰie din nisip la pante de scurgere prin care sူ se asigure vitezele minime de autocurူᘰire 
v=0,70m/s pentru apele menajere respectiv v=0,60m/s pentru apele pluviale. Canalizူrile executate se vor verifica 
prin probe de etanᗰeitate conform STAS 3051.

Rezervoarele de înmagazinare a apei de incendiu si a apei menajere sunt construcᘰii etanᗰe supuse 
probelor de etanᗰeitate conform STAS 4165 , iar betoanele folosite vor respecta  gradele de permeabilitate minime 
conform NE 012-99 fiind prevူzute pe interior cu tencuieli speciale de impermeabilizare executate la rezervoare de 
înmagazinare apူ potabilူ ᗰi tencuieli speciale de impermeabilizare cu o bunူ rezistenᘰူ sulfaticူ pentru rezervoare 
vidanjabile.

Definirea ᗰi fundamentarea restricᘰiilor introduse
Pe amplasamentul în cauzူ s-au stabilit urmူtoarele tipuri de restricᘰii:

- faᘰူ de canalele din vecinူtatea obiectivului de impun zone de restricᘰie de aproximativ 5,00 m deoparte ᗰi 
de alta a canalului ( pentru canale cu lူᘰime sub 10,00m);

- zonူ de protecᘰie sanitarူ pentru captူri de apူ prin puᘰuri stabilite conform HG 930/2005.

Mူsuri ᗰi lucrူri considerate pe domenii pentru corelare cu strategia de gospodူrire a apelor în 
vederea îndepliniri programului privind utilizarea apelor ᗰi protecᘰia epuizူrii

Nu se pune problema epuizူrii resurselor de apူ subterane captate prin foraj, lucrူrile ce se propun a fi 
realizate în cadrul investiᘰiei se încadreazူ în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic.

Realizarea obiectivelor propuse nu vor afecta lucrူrile hidrotehnice ᗰi hidroedilitare propuse sau existente in 
zonူ. 

Debitele captate prin puᘰul forat vor fi înregistrate prin contoare Woltman montate in cabina puᘰului.

Sinteza studiului de evaluare a resurselor de apူ
Alimentarea cu apူ a obiectivului se va face din hidrostructura ,,Conul aluvionar al Râului Mureᗰ” dezvoltat 

In Intreaga Campiei de Vest, con ce se intinde pe 2210 km2, din care 1590 km2, spre Nord de râul Mureᗰ ᗰi 620 km2

spre sud, ce se dezvoltူ de Ia Lipova spre vest, pe o lungime de circa 70 km, pânူ în zona oraᗰuiui Nူdlac, cu 
probabile extinderi pe teritoriul Ungariei, în zona Battonico, pe o suprafaᘰူ de circa 160 km2.

Granulatia stratelor acvifere (freatice i de adancime), este in genere grosiera (nisipuri, pietriuri, bo1ovAniuri), 
permitând cu uurinta accesul In subteran a! apelor pluviale, dar si al unor ape poluate, uneori cu o intensitate 
deosebita. 

Capacitatea acviferului din zonူ oferူ un debit capatat de aproximativ 8 l/s per foraj fiind cantonat la o 
adâncime de aproximativ 100-110m. 

Sinteza studiului cadru de amenajare a bazinului hidrografic
Lucrူrile propuse a se executa în zonူ nu influenᘰeazူ lucrူrile existente, ca atare nu sunt necesare mူsuri 

pentru evitarea pagubelor sau mူsuri de refacere a lucrူrilor aferente.
Lucrူrile propuse a se realiza  nu vor afecta axul cadastral de referinᘰူ, nefiind necesare lucrူri pentru 

refacerea lui.
Nu este cazul pentru studiu de sintezူ în vederea amenajူrii bazinului hidrografic.

Sinteza studiului de echipare hidroedilitarူ a obiectivului
Din punct de vedere a satisfacerii cerintei de apူ si a restituᘰie apei, pentru obiectivul propus, se propun 

urmူtoarele lucrူri:
- un foraj de captare a apelor subterane de medie adâncime H =100-120m ;
- instaltie de tip hidrofor pentru distribuᘰia apei capate  la consumatori ᗰi pentru umplerea rezervorului de 

incendiu;
- rezervor de înmagazinare a apei pentru stingerea incendiului;
- colector menajer de evacuare a apei uzate menajere din clူdirea administrativူ care respectူ 
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NTPA 002/2006;
- rezervor vidanjabil etanᗰ din beton armat subteran;
- colectoare pluviale prevူzute cu cူmine de vizitare si control din polietilenူ ᗰi guri de scurgere cu sifon 

ᗰi depozit;
- separator de uleiuri petroliere bazat pe flotare naturalူ;
- staᘰie de pompare ape pluviale prevူzutူ cu rezervor de stocare;
- gurူ de vူrsare in emisar  a apei pluviale.
Necesarul de apူ
Debitele specifice de consum menajer sunt:
Q mzi med.= 4,00 m3/zi = 0,047 l/s
Q mzi max.= 4,80 m3/zi = 0,056 l/s
Necesarul de apူ pentru stropit spaᘰii verzi  
Q mzi med.= 9,33 m3/zi = 0,108 l/s
Q mzi max.= 11,20 m3/zi = 0,129 l/s
Necesarul de apူ pentru spူlat strazi ᗰi hale de producᘰie 
Q mzi med.= 15,89m3/zi = 0,184 l/s
Q mzi max.= 19,09 m3/zi = 0,221 l/s
Necesarul total de apူ
Qzi med.=ks x kp x ( QM zi med.+ Qsv zi med + Qss zi med )= 33,75 m3/zi
Qzi max.= ks x kp x ( QM zi max.+ Qsv zi max + Qss zi max )= 40,49 m3/zi
Qo max.= 3 x Qzi max x 0,042= 5,10 m3/h
Debitul evacuat ape menajere este estimat la: 
Quz.med.= 0,8 x Q M zi med. = 26,99 m3/zi  = 0,313 l/s
Quz.max.= 0,8 x Q M zi max. = 32,40 m3/zi = 0,375 l/s
Quo max.= 4,05 m3/h = 1,13 l/s
Debitul apelor pluviale:
Qpl  = 126,62 l/s

Regimul de funcᘰionare 
Alimentarea cu apူ a obiectivului în cauzူ  va avea  regim permanent de funcᘰionare. 

Descrierea obiectivelor care formeazူ sistemul de alimentare cu apူ ᗰi canalizare
Descrierea sistemului de alimentare cu apူ ᗰi  a sistemului de canalizare menajerူ s-a fူcut in paragraful 

3.5 secᘰiunea : 
- Alimentare cu apူ potabilူ;
- Stingere incendiu;
- Canalizare – ape uzate menajere

 – ape pluviale.
care sunt anexate prezentei documentaᘰii. 

Sisteme de monitorizare calitativူ ᗰi cantitativူ a apelor subterane captate prin foraj
Cantitatea de apူ care va fi captatူ prin cele douူ foraje va fi înregistratူ automat prin contoare de tip 

Woltman montate în cabina forajelor. Contoarele folosite vor fi însoᘰite de certificate metrologice în termen de 
valabilitate ᗰi certificate de omologare în ᘰarူ ᗰi U.E.

Nivelul apei din foraje va fi monitorizat continuu prin senzori de nivel , iar calitatea apei se va verifica periodic 
prin prelevူri de probe care se fac la faᘰa locului, forajele fiind echipate cu robinet de prelevare de probe montat pe 
conducta de refulare a pompelor submersibile. Probele pentru determinarea parametrilor calitativ a apelor captate 
vor fi analizate în laboratoare autorizate in acest scop cu respectarea STAS 1342.

Apele uzate menajere care se evacueazူ în rezervorul vidanjabil se încadreazူ in parametrii calitativi 
stabiliᘰi conform NTPA 002-2002 acestea putând fi evacuate direct in canalizarea menajerူ a Municipiului Arad.
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• BREVIAR DE CALCUL

1. Alimentarea cu apူ
1.1. Necesarul de apူ pentru consumul menajer (QM)
Calculul necesarului de apူ menajerူ s-a efectuat conform STAS 1478-90, pentru 45 persoane ᗰi necesarul 

specific de apူ rece conform STAS 1478-90, tab.4,  care este pentru un muncitor: ng1 = 60 l/pers.,zi.
Debitele specifice de consum sunt:
pentru personal TESA U1= 20 pers. ng1= 20 l/pers.,zi
pentru muncitori U2= 60 pers. ng2 = 60 l/pers.,zi
QM zi med.= [㨰(Ui x ngi)] / 1000
QM zi med.= [(60 l/zi/pers. x 60 pers. + 20l/zi/pers. x 20 pers.)]/1000=4,00m3/zi
QM zi max.= kzi x Qzi med.
QM zi max.= 1,2 x 4,00 m3/zi = 4,80 m3/zi
unde:
kzi = 1,2 coeficient de neuniformitate a debitului
1.2. Necesarul de apူ pentru stropit spaᘰii verzi  (QSV)
Debitele specifice de consum sunt: qsv = 2 l/mp,zi ( SR 1343/1-2006)
Suprafaᘰa spaᘰiilor verzi necesare a fi întreᘰinute Ssv = 4667.00 mp
kzi = 1,2 coeficient de neuniformitate a debitului
Qsv zi med.= ( qsv x Ssv ) /1000 = (2 x 4667) / 1000 = 9,33 mc/zi
Qsv zi max.= ( qsv x Ssv x kzi ) /1000 = (2 x 4667 x 1,2 ) / 1000 = 11,20 mc/zi
1.3. Necesarul de apူ pentru spူlat strazi ᗰi hale de producᘰie (QSS)
Debitele specifice de consum sunt: qss= 1 l/mp,zi ( SR 1343/1-2006)
Suprafaᘰa strူzilor ,zonelor pietonale, hale de producᘰie necesare a fi întreᘰinute Sss = 15886 mp
kzi = 1,2 coeficient de neuniformitate a debitului
Qss zi med.= ( qss x Sss ) /1000 = (1 x 15886) / 1000 = 15,89 mc/zi
Qss zi max.= ( qss x Sss x kzi ) /1000 = (1 x 15886x 1,2 ) / 1000 = 19,06 mc/zi
1.4. Necesarul de apူ pentru nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apူ (SR 1343/2-89)
ks= 1,10 coeficientul nevoilor tehnologice pentru surse de apူ subteranူ .
kp= 1,05 coeficientul pierderilor tehnologice pe aducᘰiune ᗰi distribuᘰie
Necesarul total de apူ
Qzi med.=ks x kp x ( QM zi med.+ Qsv zi med + Qss zi med )= 33,75 m3/zi
Qzi max.= ks x kp x ( QM zi max.+ Qsv zi max + Qss zi max )= 40,49 m3/zi
Qo max.= 3 x Qzi max x 0,042= 5,10 m3/h
2. Evacuarea apelor 
2.1. Apele uzate menajere

Debitul evacuat este estimat la: Quz.med.= 0,8 x Q M zi med. = 26,99 m3/zi
 Quz.max.= 0,8 x Q M zi max. = 32,40 m3/zi

Quo max.= 4,05 m3/h

2.2.Ape meteorice
Debitul apelor meteorice se stabileᗰte, luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846/90:
Qpluv. =  i x m x ∑(φi x Si)     [l/s]
unde:     
i - intensitatea ploii de calcul, i = 120 l/s,ha, la o frecvenᘰူ de 2/1 ᗰi o duratူ a ploii de calcul de 10 min.
Si - suprafaᘰa receptoare:S1= 1,59 ha suprafaᘰူ receptoare betonatူ φ1 = 0,80

S2=0,47 ha spaᘰiu verde de protecᘰie  φ2 = 0,10
φi - coeficient de scurgere aferent ariei Si
m - coeficient adimensional pentru t < 40 min., m = 0,8
Debitul apelor pluviale: Qpl  = 126,62 l/s
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• ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICဠ
De-alungul DN 7 Arad- Pecica exista LEA 20 kV pentru alimentarea localitူᘰii Pecica. De-asemenea pe 

amplasamentul studiat existူ o altူ reᘰea LEA 20 kV ce deserveᗰte sondele de petrol din zonူ. Soluᘰia de 
alimentare cu energie electricူ a vitoarei fabrici de utilaje agricole se va decide din partea operatorului avizator SC 
ENEL Distribuᘰie SA. 

Necesarul de energie electricူ pentru producᘰia fabricii ᗰi funcᘰionarea incintei- iluminat exterior, alimentare 
pompe gospodူrie apူ, etc.- s-a calculat conform tabelului de mai jos:

Nr.crt. Denumire consumator: Puterea
instalatူ

Pi
[kW]

Puterea
aparentူ
instalatူ

Si
[kVA]

Coeficient 
de 

utilizare
Ku

Coeficient de 
simultaneitate

Ks

Puterea 
activူ 

de 
calcul
[kW]

Puterea 
aparentူ 
de calcul

[kVA]

Obs.

1 Iluminat 500 lux - 8000 mp x 20 W 
(24 VA) / mp =

160,00 192,00 1,00 1,00 160,00 192,00

2 Încူlzire ᗰi ventilaᘰie - 8000 mp x 20 
W (23 VA) / mp =

160,00 184,00 0,80 1,00 128,00 147,00

3 Maᗰini Prefabricare 136,00 160,00 0,80 0,70 76,00 90,00
4 Maᗰini prelucrare mecanicူ 84,00 98,00 0,80 0,80 54,00 63,00
5 Maᗰini Sudare/Prel.suprafeᘰelor 305,00 362,00 0,80 0,60 146,00 174,00
6 Instalaᘰii macara, Stivuitor 90,00 106,00 0,80 0,70 50,00 59,00
7 Instalaᘰii / dispozitive staᘰionare 68,00 80,00 0,80 0,80 44,00 51,00
8 Diverse ᗰi neprevူzute conform 

tabelului de la beneficiar
273,00 415,00 0,80 0,50 109,00 166,00

TOTAL, la nivel de circuite 1276,00 1597,00 767,00 942,00
TOTAL, la nivel de tablou 
secundar de distribuᘰie

0,90 690,00 848,00

TOTAL, la nivelul tabloului 
general de distribuᘰie

0,70 483,00 594,00

Puterea necesarူ pentru transformator, pentru un factor de putere compensat la valoarea de 0,92: Strafo = 483 kW / 
0,92 = 525 kVA

Variante de post de transformare:
1.  - 1 buc. Transformator de 630 kVA;
2.  - 2 buc. Transformator de 400 kVA;
3.  - 2 buc. Transformator de 630 kVA pentru extinderi;
4.  - 1 buc. Transformator de 800 kVA;
5.  - 1 buc. Transformator de 1000 kVA pentru extinderi.

Pe amplasament mai existူ ᗰi o reᘰea LEA 0,4 kV, racordatူ la LEA 20 kV ce deserveᗰte sondele de petrol cu un 
post de transformare aerian, reᘰea ce alimenta fosta fermူ.

• REᘠELE DE TELECOMUNICAᘠII
În zona amplasamentului studiat nu existူ nici o reᘰea de telefonie vizibilူ. În funcᘰie de avizul acordat de 

operator se vor propune soluᘰii de telecomunicaᘰii.
• ALIMENTARE CU CဠLDURဠ
Alimentarea cu cူldurူ este necesarူ doar în zona birourilor, propunându-se o centralူ termicူ proprie care 

sူ producူ atât agent termic, cât ᗰi apူ caldူ menajerူ. Centrala va fi alimentatူ cu gaz GPL, dintr-un rezervor 
amplasat pe o platformူ de gaz.

• ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Atât amplasamentul studiat, cât ᗰi toatူ zona Turnu, sunt strူbူtute de reᘰele SC PETROM SA de 

exploatare a ᘰiᘰeiului ᗰi gazelor naturale aferente din zonူ. 
Reᘰelele de exploatare amintite sunt de interes naᘰional ᗰi nu pot fi utilizate de consumatorii direcᘰi. Astfel, 

pentru alimentarea cu gaze naturale, se va opta pentru GPL.
• GOSPODဠRIE COMUNALဠ
Municipiului Arad dispune de o deponie ecologicူ autorizatူ.
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Prin Planul de gestionare a deseurilor, programul aprobat prin hotararea C.J.A. nr.73/21.06.2002, 
amplasamentul fiind pe teritoiul administrativ al municipiului Arad, prin contracte cu firme specializate în colectarea 
deᗰeurilor menajere ᗰi de profil industrial:

• deseurile se colecteaza de la consumator sortate pe categorii si 
• se dirijeaza catre deponia ecologica de la Arad

Deseurile industriale se gestioneaza la nivelul unitatii productive, se vor colecta ᗰi transporta la cea mai apropiatူ  
groap  ူ de gunoi activ  ူ ᗰi autorizatူ , punându-se accent pe reciclare (in functie de procesul tehnologic), odatူ  cu eliberarea 
Autorizatiei de Construire, acest aspect se va rezolva prin obtinerea Acordului de Mediu.

In functionarea unitatii, anual, indicii stabiliti si aprobati prin Acordul de Mediu, referitor la ocrotirea mediului 
ambiant, pe categorii de folosinta:

• apa
• aer
• sol
• asezari umane

se vor monitoriza si reactualiza prin bilanturile de mediu ce se vor intocmi anual conform legii.
Pentru gestionarea ᗰi sortarea deᗰeurilor pe categorii, pe platforma fabricii s-a amplasat o platformူ de 

gospodူrie comunalူ amplူ, cu mai multe compartimente. Acestea vor fi amenajate cu asigurarea posibilitူᘰii 
efectuူrii de spူlူri de suprafaᘰူ.

MANAGEMENTUL DESEURILOR
Tipurile de deᗰeuri, ce vor rezulta din activitatea F.N.C. Vinga, codificူrile acestor deᗰeuri conform .............. 

ᗰi cantitူᘰile calculate, sunt prezentate mai jos, din date primite de la beneficiar (tone / an):
-  deseuri tari – 100 
-  aschii-span – 5 
-  emulsii- 20 
- resturi lac – 14 +  materiale , filtre care sunt murdarite cu lac- 12
-  carpe / mat.textil  pt. curatare – 1,2 
Deᗰeuri menajere:
- personal angajat:40 persoane x 0,3 kg/zi,pers.=12,0 kg/zi = 3,12 t/an

Modul de gospodူrire al deᗰeurilor
Deᗰeurile menajere
Deᗰeurile menajere vor fi colectate în pubele ᗰi evacuate la cea mai apropiatူ deponie ecologicူ autorizatူ.
Deᗰeurile tehnologice 
Deᗰeurile tehnologice (deᗰeuri tari, aᗰchii, emulsii, resturi lac) ce nu mai pot fi valorificate, vor fi evacuate 

corespunzူtor legii în vigoare, prin contract cu firma specializatူ.
Ambalajele din materiale reciclabile vor fi colectate ᗰi valorificate prin societူᘰi de profil.
3.6. PROTECᘠIA MEDIULUI
Zona studiatူ se aflူ pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, adiacent drumului naᘰional DN 7B spre 

Turnu, la:
- 1,300 km faᘰူ de DN 7
- 5,900 km faᘰူ de localitatea Turnu (DN 7B)
- 3,500 km faᘰူ de Arad (parte din DN 7B ᗰi DN 7)
- 8,600 km faᘰူ de Vama Turnu 
Accesul la amplasament se va face prin intermediul intersecᘰiei ce urmeazူ a fi amenajatူ pe DN 7B.
Conform ordinului comun al MAPPM ( nr. 214 /RT/ 1999)- MLPAT ( nr. 16/NN/1999), si ghidului de aplicare, 

problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor 
de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism. 

Aceste analize a problemelor existente de mediu in zona analizata se refera cu precadere la: 
a. Relatia cadru natural- cadru construit
b. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de circulatie si din categoriile echiparii 

edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona
c. Evidentierea riscurilor naturale si antropice
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d. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

• RELATIA CADRU NATURAL- CADRU CONSTRUIT
Zona in studiu este liberူ de construcᘰii, cu excepᘰia parcelei nr. top. 6126/c/2 a cူrei fond construit este 

format de câteva grajduri ᗰi magazii actualmente nefuncᘰionale ᗰi în stare de uzurူ fizicူ. Terenul se aflူ la o 
distanᘰူ relativ mare faᘰူ de principalele aᗰezူri umane ᗰi într-o zonူ cu trafic de tranzit redus. Se impune 
explicitarea relaᘰia cadrului natural-cadru construit.

In acest context, cadrul natural se defineste prin urmatoarele:
• Factorii genetici ai climei (variaᘰia solarူ, bilanᘰul radiativ, poziᘰia geograficူ, altitudinea, circulaᘰia maselor de aer, 
caracterul suprafeᘰei active) determinူ existenᘰa pe teritoriul municipiului si judeᘰului Arad a unui climat temperat-
continental moderat cu influenᘰe oceanice.
• Regimul temperaturii aerului înregistreazူ valori medii anuale în jurul a 10,8 grade C, cu abateri maxime de 2 
grade C în plus sau în minus de la un an la altul. Temperatura medie a lunii  celei mai reci – ianuarie- sunt de 1,1 
grade C la Arad, iar temperatura medie a lunii celei mai calde –iulie- ating 21,4 grade C.

Din punct de vedere a precipitaᘰiilor, indicele valorii medii anuale oscileazူ în jurul valorii a 577 mm la Arad. 
Efectele fenomenului de sera, prezenta in alte zone ale tarii prin furtuni, cu vânt pana la valori de 100 

km/ora si peste, cူderi de grindina, ploi deosebit de abundente( peste 45 l/mp), sunt sporadice si la intervale mari, 
neexistând o statistica in acest sens.
• Regimul eolian : indicူ o frecvenᘰူ mai mare a vânturilor din sector sud-est (13,7%) ᗰi sud (13%), urmate de cele 
din nord (12,4 %) , nord-vest (10,7 %) ᗰi sud-vest (10%).Vitezele medii anuale, variazူ între 2,6 ᗰi 4,3 m/s.
• Topoclimatul regiunii de câmpie se caracterizeazူ prin cea mai lungူ duratူ de strူlucire a soarelui : 2100 
ore/an, din care 1500 ore se realizeazူ în semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiaᘰie globalူ 115 kcal/cmp 
din care 100kcal/cm.p.numai în semestrul cald al anului. Umezeala aerului este în ianuarie de 88% iar în iulie mai 
micူ de 64%. Primul îngheᘰ se produce la finele lunii octombrie. Intervalul zilelor fူrူ îngheᘰ însumeazူ 180 zile. 
Adâncimea de îngheᘰ a terenului în zona comunei este – 0,80 m faᘰူ de cota terenului natural.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE
Pentru faza de studiu urbanistic, s-a realizat un Aviz geotehnic preliminar, realizat de SC Geoproiect SRL 

prin grija proiectantului general, executându-se un foraj în ZONA A- de amplasare a fabricii de utilaje agricole.
Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se aflူ în Câmpia Mureᗰului ce prezintူ în aceasta parte, 

largi orizonturi plane, fူrူ zone depresionare semnificative; eventualele porᘰiuni cu cote mai coborâte ( de 1,0 –
1,5m ) datorându-se unor foste meandre ale râului Mureᗰ, care ulterior au fost rambleiate.

Terenul din amplasament se prezintူ relativ plan orizontal, cu denivelူri nesemnificative de ordinul a 0,20 ÷ 
0,50 m, având stabilitatea generalူ asiguratူ. 

Lucrူrile executate se prezintူ astfel:
Stratificatia este constituitူ din: sol vegetal pina la adincimea de 0.5m, urmeazူ argila  cafenie plastic 

vîrtoasူ, sub 1.3m cu concretiuni de calcar pînူ la 1.8m adîncime, apoi argila prူfoasူ cafenie cu calcar plastic 
vîrtoasူ pînူ la adîncimea de 2.0m; praf nisipos argilos cafeniu ruginiu umed  plastic vîrtos  cu trecere la plastic 
consistent pînူ la 2.7m adîncime si orizontul nisipos constituit din nisip de la fin la mijlociu cafeniu inundat de 
indesare medie la început cu intercalatii argiloase si liant în masူ pînူ la 3.3m adîncime   cafeniu de îndesare medie 
cu liant în masူ pînူ la  pina la 2.6m adîncime, urmat de nisip de la mijlociu la grosier cafeniu de îndesare medie 
spre baza cu elemente de pietriᗰ în masူ pînူ la adîncimea finalူ de investigare.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adincimea de 2.0m-fata de nivel teren actual, stabilizîndu-se la 1.4m; 
NH-ul poate prezenta variatii importante de nivel, in functie de nivelul de volumul precipitatiilor din zona. 
Conform STAS 6054/77 adâncimea maximူ de îngheᘰ în zona studiatူ este de –0,7-08m.

Luând în considerare condiᘰiile de fundare menᘰionate, pânူ la completarea gradului de cunoaᗰtere al 
amplasamentului, recomandူm urmူtoarele:

- o fundare directူ, la adâncimi mai mari de 1.2m, pe stratul de  argila cafenie plastic vîrtoasူ;
- ca o presiune admisibila de baza, avind doar caracter informativ, dupa STAS 3300/2-85 pentru gruparea 

fundamentala, cu B=1m, Df=2.0m 
P conv baza = 270 kPa

Pentru alte valori ale B si Df se vor efectua corecᘰii conf.STAS 3300/2-85. 
- in conformitate cu prevederile normativului P100-1/2006 zona studiata se încadreazူ la ag = 0,16g si Tc = 

0,7s .
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In conformitate cu Normativul NP 074/2007:
a) Din punct de vedere al riscului geotehnic conform tab. A4 :

• condiᘰii de teren:  terenuri bune 2 puncte
• apa subteranူ : epuismente normale 2 puncte
• clasificarea constr.categ.import:       normalူ                 3 puncte
• vecinူtူᘰi :  fူrူ riscuri  1 punct
• incadrare Normativ P100-1/2006: ag = 0,16g;Tc = 0,7s 1 punct

total 9 puncte
b) Din punct de vedere al categoriei geotehnice:
• conform tab. A4 - categoria geotehnicူ : 1

REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ
Zona studiatူ, în contextul hidrogeologic, se aflူ în Bazinul hidrografic Mureᗰ Inferior, cu o reᘰea hidrograficူ 

relativ densူ, meandratူ.
În zona de referinᘰူ (DN 7B, localitatea Turnu), canalul colector principal al apelor de suprafaᘰူ este Ier-ul, 

ce trece prin localitatea Turnu. Un afluent important al sူu este canalul Slonda- ce se aflူ în Nordul 
amplasamentului.

In acest context, relatia cadru construit- cadru natural se defineste prin urmatoarele:
o Distanᘰa între viitoarea fabricူ de utilaje agricole ᗰi aᗰezူrile umane principale (Arad, 

Turnu) este mare, investiᘰia integrându-se perfect în cadrul natural, respectând posibila 
dezvoltare urbanisticူ a teritoriului. Funcᘰiunea este complementarူ sectorului primar: 
agricultura.

o Având in vedere cele puse in discutie pana in acest punct, reiese faptul cူ viitoarea fabricူ 
de utilaje agricole este poziᘰionatူ pe un teren cu un mare potential din toate punctele de 
vedere; soluᘰia prezentata in capitolele de Reglementူri urbanistice relevူ faptul cူ acest 
potenᘰial trebuie sူ fie valorificat, luând în considerare limitele ᗰi factorul aᗰezူri umane- a 
se consulta ᗰi tabelul cu Disfunctionalitati.

• MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE CIRCULATIE SI DIN 
CATEGORIILE ECHIPARII EDILITARE, CE PREZINTA RISCURI PENTRU ZONA

Ø sistemul cailor de circulatie:
– lipsa unei structuri rutiere pentru accesul in zona studiata: intersectii, drum de acces în zona 

incintei, dimensionat pentru trafic intens 
– lipsa parcajelor în zona

Ø categoriile echiparii edilitare:
– lipsa sistemului generalizat de alimentare centralizata cu apa potabila si
– lipsa sistemului de evacuzre a apelor menajere
– lipsa unor delimitူri ale zonelor de protecᘰie ale traseelor reᘰelelor edilitare: perdele de 

protecᘰie, îngrူdiri.
– neprotejarea solului si a apelor de suprafata si de adancime fata de poluanti rezultati 

agricultura si a activitatilor din zona.

• EVIDENTIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITA PROTECTIE
Pe terenul studiat nu exista valori de patrimoniu.

• EVIDENTIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE
§ Riscuri naturale: 

■ seismicitate:
Terenul studiat are coeficienᘰii de calcul seismic ag = 0,16g;Tc = 0,7s – specific pentru zona Aradului.

■ geotehnic: risc geotehnic redus
■ inundaᘰii :  Nu este cazul;   
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■ alunecူri de teren :  Nu este cazul;
§ Riscuri antropice: se pot face referiri la 

– Gestionarea ineficienta si defectoasa a terenului, nefiind utilizat in nici un fel, nici mူcar ca 
pူᗰune.

Conform H.G.1076 / 8 IULIE 2004, si ANEXELOR de aplicare, problemele de mediu se trateazူ in cadrul 
unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de 
urbanism, prin documentaᘰii specializate ce se înainteazူ spre aprobare Agenᘰiei pentru protecᘰia Mediului Arad. 

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE
POTENᘠIALE ASUPRA MEDIULUI

1. Caracteristicile planurilor ᗰi programelor cu privire, în special la:

a. Gradul în care planul creeazူ un cadru pentru proiecte ᗰi alte activitူᘰi viitoare fie în ceea ce priveᗰte 
amplasamentul, natura, mူrimea ᗰi condiᘰiile de funcᘰionare, fie în privinᘰa alocူrii resurselor

Pe terenul studiat va fi amplasatူ o fabricူ de utilaje agricole în unitatea funcᘰionalူ ID, dar sunt prevူzute 
ᗰi dezvoltူri ulterioare în unitူᘰile funcᘰionale IS 1, IS 2 ᗰi C, cuprinzând toatူ proprietatea SC VOGEL & NOOT 
SRL, ceea ce determinူ realizarea unuor proiecte tehnice în ceea ce priveᗰte:

– adaptarea terenului la noua funcᘰiune, 
– adaptarea la condiᘰiile fizice ale terenului, cu resursele existente.
Proprietatea are 6,30 ha ᗰi actualmente are destinaᘰia de curᘰi construcᘰii (incinta fostei ferme Torneana)-

1,5 ha; teren agricol- 3,37 ha ᗰi pူᗰune- 1,43 ha. Terenul proprietate este amplasat în extravilanul Muncipiului Arad
având urmူtoarele vecinူtူᘰi:

– la Nord: teren arabil ᗰi pူᗰune
– la Vest: DN 7B
– la Sud: proprietate privatူ ᗰi De 941
– la Est: De 941/1 ᗰi proprietူᘰi private

• TEMA- PROGRAM PRINCIPALဠ SE CONSTITUIE DIN NECESITဠᘠILE DE PRODUCᘠIE ALE 
FABRICII DE UTILAJE AGRICOLE:

Pe terenul delimitat urbanistic ZONA A, se doreᗰte amplasarea fabricii de utilaje agricole- tema principalူ a 
studiului urbanistic de faᘰူ. Fabrica va cuprinde urmူtoarele spaᘰii, conform tipologiei de producᘰie ᗰi funcᘰionare:

- spaᘰii destinate depozitူrii materiei prime- construcᘰie ᗰi platformူ exterioarူ:
- spaᘰii destinate depozitူrii produselor finite- construcᘰie ᗰi platfomူ exterioarူ:
- spaᘰii destinate desfူᗰurူrii producᘰiei/asamblူrii:
- spaᘰii destinate birourilor pentru administrare
- platformူ exterioarူ
- alee de incintူ
- amenajူri exterioare de utilitate publicူ:
- racordarea la utilitူᘰi existente în zonူ:
- rezolvူri/amenajူri în ceea ce priveᗰte utilitူᘰile

Pentru toate aceste dotူri necesare funcᘰionူrii fabricii se vor realiza proiecte specifice.
b. Gradul în care planul influenᘰeazူ alte planuri ᗰi programe, inclusiv pe cele în care se integreazူ sau 

care derivူ din ele
Propunerile P.U.Z.- FABRICဠ DE UTILAJE AGRICOLE VOGEL&NOOT AGROROM SRL ARAD sunt în 

concordanᘰူ cu prevederile P.U.G. Arad aprobat. Din punct de vedere al PROTECᘠIEI mediului se respectူ urmူtoarele:
– depozitarea controlatူ a deᗰeurilor menajere ᗰi industriale
– captarea ᗰi tratarea apelor uzate
– diminuarea, pânူ la eliminare a surselor de poluare majorူ
– utilizarea raᘰionalူ a resurselor solului ᗰi subsolului
– viabilizarea terenurilor din zonူ, atrူgând noi interese, mai ales prin crearea posibilitူᘰilor de racordare 

a terenurilor învecinate la utilitူᘰile create prin realizarea investiᘰiei.  
–
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• P.U.Z.- FABRICဠ DE UTILAJE AGRICOLE VOGEL&NOOT AGROROM SRL ARAD
– influenᘰeazူ programe de dezvoltare ce se deruleazူ pe PLAN LOCAL : Municipiul ARAD, fူrူ implicူri 

teritoriale din punct de vedere a protectiei mediului.
c. Relevanᘰa planului în/pentru integrarea consideraᘰiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovူrii 

dezvoltူrii durabile
Dezvoltare durabilူ înseamnူ, în linii mari, integrarea obiectivului în raport cu situaᘰia existentူ a zonei, cu 

utilizarea raᘰionalူ a elementelor naturale apူ-aer-sol-aᗰezူri umane, deci ᗰi cu respectarea specificului zonei. 
Viitoarea fabrica de utilaje agricole se va încadra specificului agricol al teritoriului ᗰi se va pune accentul pe 

integrarea urbanisticူ într-un mod corect a fabricii, dar ᗰi a dezvoltူrilor urbanistice viitoare:
• realizarea unui singur acces de intrare/ iesire din incinta fabricii, precum ᗰi asigurarea unei intersecᘰii 

amenajate la DN 7B cu drum de acces, de care vor beneficia ᗰi loturile învecinate. Drumul de acces 
este prevူzut ᗰi cu posibilitatea de continuare în vederea unei dezvoltူri urbanistice ulterioare.

• posibilitatea viabilizူrii sistematice a incintei fabricii a generat o soluᘰie unitarူ pentru rezolvarea 
utilitူᘰilor locale: un singur puᘰ forat, un singur rezervor vidanjabil, un rezervor pentru stingere 
incendiu ᗰi un traseu logic pentru reᘰelele de distribuᘰie/colectare a utilitူᘰilor, totul cu o traiectorie 
minimala

• asigurarea de spatii verzi, 
• asigurarea de parcူri pentru angajaᘰi ᗰi vizitatori
• asigurarea de perdele de protecᘰie formatူ din arbori, amplasate transversal direcᘰiei dominante a

vântului.
• asigurarea unei gestionူri ᗰi sistematizူri funcᘰionale ᗰi verticale proprii necesare investitorilor 

Pânူ la o dezvoltare urbanisticူ a arealului teritorial Arad, fabrica va funcᘰiona independent, utilizând 
echilibrat resurse aflate in situ ᗰi utilitူᘰi pe care amplasamentul nu le deᘰine ᗰi care vor fi rezolvate fူrူ afectarea 
zonei.

d. Probleme de mediu relevante pentru p.u.z.
Zona studiatူ în cadrul P.U.Z. este situatူ în zona de câmpie, având funcᘰiunea dominant agricolူ. 
În cadrul Reglementူrilor propuse s-a avut în vedere protecᘰia mediului prin urmူtoarele propuneri:
– procesele de producᘰie cu posibile emisii de particule vor fi prevူzute cu instalaᘰii de reᘰinere a acestor emisii
– se propune alimentare cu apူ din sursူ proprie; apele uzate rezultate urmând a fi captate în rezervorul 

vidanjabil propriu ᗰi vidanjate dupူ un program contractual cu un operator specializat
– realizarea reᘰelei de circulaᘰie propuse în zonူ, cu respectarea normelor de protecᘰie a mediului; 
– prevederea de spaᘰii verzi amenajate
– prevederea de peredele de protecᘰie formate din arbori

e. Relevanᘰa P.U.Z. pentru implementarea legislaᘰiei naᘰionale ᗰi comunitare de mediu

• GOSPODဠRIREA  DEᗠEURILOR
Municipiului Arad dispune de o deponie ecologicူ autorizatူ.
Prin Planul de gestionare a deseurilor, programul aprobat prin hotararea C.J.A. nr.73/21.06.2002, 

amplasamentul fiind pe teritoiul administrativ al municipiului Arad, prin contracte cu firme specializate în colectarea 
deᗰeurilor menajere ᗰi de profil industrial:

• deseurile se colecteaza de la consumator sortate pe categorii si 
• se dirijeaza catre deponia ecologica de la Arad

Deseurile industriale se gestioneaza la nivelul unitatii productive, se vor colecta ᗰi transporta la cea mai apropiatူ  
groap  ူ de gunoi activ  ူ ᗰi autorizatူ , punându-se accent pe reciclare (in functie de procesul tehnologic), odatူ  cu eliberarea 
Autorizatiei de Construire, acest aspect se va rezolva prin obtinerea Acordului de Mediu.

In functionarea unitatii, anual, indicii stabiliti si aprobati prin Acordul de Mediu, referitor la ocrotirea mediului 
ambiant, pe categorii de folosinta:

• apa
• aer
• sol
• asezari umane
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se vor monitoriza si reactualiza prin bilanturile de mediu ce se vor intocmi anual conform legii.
Pentru gestionarea ᗰi sortarea deᗰeurilor pe categorii, pe platforma fabricii s-a amplasat o platformူ de 

gospodူrie comunalူ amplူ, cu mai multe compartimente. Acestea vor fi amenajate cu asigurarea posibilitူᘰii 
efectuူrii de spူlူri de suprafaᘰူ.

MANAGEMENTUL DESEURILOR
Tipurile de deᗰeuri, ce vor rezulta din activitatea F.N.C. Vinga, codificူrile acestor deᗰeuri conform .............. 

ᗰi cantitူᘰile calculate, sunt prezentate mai jos, din date primite de la beneficiar (tone / an):
-  deseuri tari – 100 
-  aschii-span – 5 
-  emulsii- 20 
- resturi lac – 14 +  materiale , filtre care sunt murdarite cu lac- 12
-  carpe / mat.textil  pt. curatare – 1,2 
Deᗰeuri menajere:
- personal angajat:40 persoane x 0,3 kg/zi,pers.=12,0 kg/zi = 3,12 t/an

Modul de gospodူrire al deᗰeurilor
Deᗰeurile menajere
Deᗰeurile menajere vor fi colectate în pubele ᗰi evacuate la cea mai apropiatူ deponie ecologicူ autorizatူ.
Deᗰeurile tehnologice 
Deᗰeurile tehnologice (deᗰeuri tari, aᗰchii, emulsii, resturi lac) ce nu mai pot fi valorificate, vor fi evacuate 

corespunzူtor legii în vigoare, prin contract cu firma specializatူ.
Ambalajele din materiale reciclabile vor fi colectate ᗰi valorificate prin societူᘰi de profil.

• GOSPODဠRIREA  APELOR
Apူ potabilူ se va utiliza pentru:

- uzul menajer, 
- stingere incendiu

Pentru asigurarea necesarului de apူ potabilူ se propune un foraj de serviciu în ZONA A pentru 
deservirea fabricii. Acesta va fi  de adâncime medie H=90m ᗰi se va dispune conform planului de situaᘰie anexat.

Definitivarea coloanei forajului se va face prin  tuburi PVC De=225mm îmbinate prin filetare prevူzute pe
anumite porᘰiuni cu fante pentru filtrare. Fantele pentru filtrare se vor dispune in foraj astfel încât sူ se realizeze 
captarea apelor din straturile freatice de medie adâncime. 

In jurul tubulaturii prevူzutူ cu fante pentru filtrare  se va executa un filtru invers din pietriᗰ mူrgူritar de 
sort ø3-5mm, iar deasupra primului strat de captare se va proceda la izolarea straturilor prin cimentarea cu lapte de 
ciment a pူrᘰii superioare. 

Dupူ definitivarea coloanei forajului se va trece la deznisiparea, decolmatarea ᗰi dezinfecᘰia acestuia prin 
folosirea pompelor cu aer-lift , pe fiecare strat in parte pânူ la limpezirea completူ a apei. 

Forajul va fi echipate cu o cabinူ puᘰ etanᗰူ realizatူ îngropat din beton armat prevူzutူ cu o gurူ de 
acces care se va acoperi cu un chepeng metalic termoizolant prevူzut cu încuietoare. Gura de acces va avea o 
înူlᘰime de gardူ de cel puᘰin 0,70 m deasupra nivelului terenului sistematizat. Tubul de aerisire se va înူlᘰa cu cel 
puᘰin 2,00m deasupra nivelului de gardူ a accesului, adoptându-se soluᘰii constructive care sူ nu permitူ 
demontarea din exterior ᗰi nici pူtrunderea substanᘰelor sau a corpurilor strူine în cabina puᘰurilor.

Accesul in cabina puᘰurilor se va face printr-o scarူ metalicူ vopsitူ cu vopsea anticorozivူ.
Evacuarea eventualei ape care poate sူ aparူ in  cabina puᘰului se va face numai prin pompare, racordul la 

canalizare menajerူ sau pluvialူ fiind interzisူ. Dimensiunea cabinei puᘰului va fi astfel dimensionatူ încât sူ 
permitူ montarea instalaᘰie de hidrofor care va fi prevူzurူ cu o pompူ de aspiraᘰie care va prelua apa captatူ prin 
foraj ᗰi un vas de expansiune dimensionat corespunzူtor prin care se va asigura presiunea de serviciu necesarူ 
funcᘰionူrii corecte a instalaᘰiei de distribuᘰie a apei la grupurile sanitare care echipeazူ halele de producᘰie. Tot prin 
pompele care vor echipa instalaᘰia de tip hidrofor se va asigura debitul pentru umplerea rezervorului de incendiu.

Sorbul pompei de aspiraᘰie se va monta in foraj la adâncime corespuzူtore conform indicaᘰiilor din studiu 
hidrogeologic care se va întocmi pentru forajul în cauzူ, iar debitul de apူ aspirat din foraj va fi rinregistrat automat 
printr-un contor Woltman care se va monta pe conducta de aspiraᘰie. Forajuil va fi echipat ᗰi cu o instalaᘰie auomatူ 
de monitorizare a nivelului ape din puᘰ.
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Potabilitatea apei captate se va stabili prin studiu hidrogeologic, iar dacူ este necesar se va proceda la 
asigurarea parametrilor de calitate pentru apူ potabilူ conform normelor tehnice in vigoare. 

Zona de protecᘰie a puᘰului F1- de serviciu- va fi stabilitူ conform HG 930/2005.
• STINGERE INCENDIU
Stingerea incendiului se va face din sursူ proprie prin asigurarea volumului de incendiului care se propune 

a fi înmagazinat într-un rezervor de incendiu montat subteran PLANᗠA 03S- REGLEMENTဠRI EDILITARE.
Rezervorul va fi amplasat lângူ gospodူria de apူ ᗰi puᘰul de captare acesta fiind prevူzut cu o salူ a 

pompelor unde se va monta instalᘰia de pompare pentru asigurarea debitului ᗰi a presiunii necesare instalaᘰiilor de 
stingere a incendiului ( hidranᘰi exteriori, hidranᘰi interiori ᗰi sprinklere )

Reᘰeaua de stingere a incendiu exterior va fi prevူzutူ cu hidranᘰi exteriori, 1 hidrant la maxim 100 m, la 
care vor fi racordate si instalatiile interioare de hidranti. Conform NP 086-05, spaᘰiile de producᘰie ᗰi depozitare se 
încadreazူ la categoria C (BE 2) de pericol de incendiu.

Hidranᘰii de incendiu exteriori de vor monta pe conducta de incendiu care formeazူ inelul de incendiu ᗰi vor 
fi de tip hidranᘰi subterani ( STAS 695 ) DN 100mm, cei care se vor monta pe platformele carosabile ᗰi supraterani 
(STAS 3479 ) DN 100mm cei amplasaᘰi pe staᘰiile verzi. Amplasarea hidranᘰilor de incendiu exteriori se va face 
conform PLANᗠEI 03 cât ᗰi prin respectarea prevederilor impuse prin NP  086-2005.

Hidranᘰii de incendiu interiori se vor amplasa ᗰi se vor echipa prin respectarea NP 086-2005 in locuri vizibile 
ᗰi uᗰor accesibile în caz de incendiu.

Instalaᘰia de stins incendiu cu sprinklere se va monta in halele de producᘰie ᗰi în depozite conform   NP 086-
2005 fiind prevူzutူ cu instalaᘰie automatူ de stins incendii de tip apူ-aer.

• CANALIZARE
Apele uzate menajere
Apele menajere rezultate sunt de la grupurile sociale din corpul administrativ, acestea încadrându-se din 

punct de vedere a încူrcူrii cu polunaᘰi în limitele stabilite conform NTPA 002/2002. 
Acestea vor fi colectate printr-un colector menajer montat subteran  in exteriorul clူdirii. Apele menajere se 

vor deversa intr-un rezervor vidanjabil etanᗰ. Rezervorul va fi prevူzut cu coᗰ de ventilaᘰie, gurူ de acces cu 
chepeng metalic ᗰi  sistem de avertizare la nivel maxim (senzori de nivel). Vidanjarea rezervorului se va face 
periodic la intervale de timp stabilite in funcᘰie de debitul de apူ menajerူ care intrူ în rezervor cât ᗰi de capacitatea 
vidanjelor folosite.

Materialul vidanjat va fi transportat ᗰi evacuat in canalizarea menajerူ a Municipiului Arad.
Pe conducta exterioarူ de canalizare se vor monta cူmine de vizitare ᗰi control din polietilenူ prevူzute cu 

capace carosabile din fontူ. Cူminele de vizitare se vor monta la o distanᘰူ de cel mult 50 m unul faᘰူ de celူlalt.
Pozarea conductei de canalizare menajerူ se va face la o distanᘰa de cel puᘰin 3,00m faᘰa de fundaᘰiile 

clူdirilor propuse.

Apele tehnologice
Datoritူ procesului tehnologic avansat nu rezultူ ape uzate tehnologice. 
Apele pluviale
Apele pluviale sunt cele rezultate din precipitaᘰii colectate de pe platformele carosabile cât si de pe clူdirile 

din incinta zonei de producᘰie.
Acestea vor fi transportate in canalul existent Cn966 printr-o reᘰea de canalizare pluvialူ propusူ conform 

PLANᗠEI 03.
Apele de pe platforme vor fi colectate prin guri de scurgere cu sifon ᗰi depozit prevူzute cu grူtare din fontူ 

carosabile care vor reᘰine materiile grosiere in suspensie ( nisip, pietriᗰ). 
Colectoarele pluviale propuse se vor monta subteran. Montarea conductelor de canalizare pluvialူ se va 

face la o distanᘰa de cel puᘰin 3,00m faᘰa de fundaᘰiile clူdirilor propuse.
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Cူminele de racord pentru gurile de scurgere ᗰi pentru jgheaburile de la clူdiri se vor monta favorabil 
executူrii racordurilor la distanᘰe de cel mult 50m unul faᘰa de celူlalt. Cူminele propuse se vor executa din 
polietilenူ prevူzute cu capace carosabile.

Apa pluvialူ colectatူ va fi transportatူ la staᘰia de pompare ape pluviale care este prevူzutူ cu un 
separator de produse petroliere  care pot sa aparူ de pe platformele carosabile . Separatorul de uleiuri propus  va 
separa prin flotare produsele petroliere de apele pluviale ca intrူ in staᘰia de pompare.

Staᘰia de pompare propusူ va fi prevူzutူ cu un rezervor de stocare montat subteran ᗰi un compartiment 
care reprezintူ casa pompelor echipat cu instalaᘰii de pompare ape pluviale, care vor fi evacuate in canalul Cn 966 
existent. 

Rezervorul de stocare cu staᘰia de pompare se vor executa din beton armat montat subteran prevူzut cu 
goluri de acces acoperite cu chepeng metalic termoizolat.

2. Caracteristicile efectelor ᗰi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:
a. Probabilitatea, durata, frecvenᘰa ᗰi reversibilitatea efectelor
b. Natura cumulativူ a efectelor
c. Natura transfrontierူ a efectelor
d. Riscul pentru sူnူtatea umanူ sau pentru mediu (de ex. datoritူ accidentelor)
e. Mူrimea ᗰi spaᘰialitatea efectelor
f. Valoarea ᗰi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat
g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naᘰional, 

comunitar sau internaᘰional

Datoritူ tehnologiei moderne de care va dispune fabrica de utilaje agricole, se preconizeazူ cူ acesta nu 
va creea efecte asupra mediului înconjurူtor/ aport scူzut de producerea a efectelor asupra mediului, în comparaᘰie 
cu situaᘰia actualူ (zonူ actualmente cu trafic de tranzit, agriculturူ ᗰi ar fi singura investiᘰie mare din aceastူ zonူ 
a teritoriului administrativ Arad). 

"PLAN URBANISTIC ZONAL – FABRICဠ DE UTILAJE AGRICOLE VOGEL&NOOT AGROROM SRL ARAD ", 
prin activitူᘰile pe care le propune nu va creea efecte asupra mediului de naturူ transfrontierူ, obiective de 
patrimoniu cultural sau natural, risc pentru sူnူtatea umanူ, ᗰi nu  afecteazူ nici un segment al populaᘰiei. Impactul 
generat va fi strict local ᗰi nu va depူᗰii cadrul legal privind normele de protecᘰie a mediului impuse de legislaᘰia în 
vigoare.

3.7. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ

TABEL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ PROPUSE/TRANSFORMATE PRIN P.U.Z.
Tipul de obiectiv de utilitate publica materializat in 
P.U.Z.. FABRICဠ DE UTILAJE AGRICOLE VOGEL&NOOT 
AGROROM SRL ARAD

Categ. 
de 
Interes

Dimensi
uni
m.p.

Lungimi
m.l.

observatii

1 Intersecᘰie nouူ DN 7B : benzi de decelerare ᗰi accelerare pe 2 
sensuri 

naᘰional 250 Pentru 
luare la 
dreapta ᗰi 
pentru 
luare la 
stânga

2 Refacere ᗰanturi colectare ape meteorice din zona intersectiei , 
incl. portiuni intubate

naᘰional 115 Gabarit 
ᗰanᘰuri 
conf. P.T.

3 Spaᘰii verzi adiacente DN7B refူcute dupူ realizarea intersecᘰiei naᘰional 540

4. CONCLUZII- MဠSURI ÎN CONTINUARE
Soluᘰia propusူ prin prezentul P.U.Z. reflectူ POTENᘠIALULUI de DEZVOLTARE a TERITORIULUI 

MUNICIPIULUI ARAD. Constituirea trupului izolat ᗰi amplasarea fabricii de utilaje agricole în terenul studiat întူreᗰte 
profilul agricol al zonei, la nivel de management teritorial a resurselor in cadrul DEZVOLTARII DURABILE cu termen 
mediu si lung.



37

©2007, PROIECT ARAD S.A.

Prezenᘰa DN 7B, apropierea de Arad ᗰi Vama Turnu contribuie la alegerea acestui ca amplasament pentru 
investiᘰii logistice în agriculturူ, într-un cadru euroregional. În spiritul anilor 2007-2013 ᗰi integrarea României în 
politicile sectoriale U.E., raportarea la teritorii regionale face parte dintr-o viziune ce întူreᗰte:

v caracterul si spiritul democratic al evolutiei spre emancipare si 
v sansa de aplicare a  autonomiei locale,
v cresterea calitatii vietii în mediile rurale româneᗰti înspre standardele europene

De menᘰionat este ᗰi faptul cူ S.C. VOGEL & NOOT AGROROM S.R.L. a acceptat cu uᗰurinᘰူ soluᘰii cu 
privire la amplasamentul ales (distanᘰa faᘰူ de localitate, de mediul locuit), la echiparea edilitarူ impusူ de contextul 
actual al zonei, astfel încât prezenᘰa viitoarei fabrici sူ nu afecteze în nici un fel dezvoltarea naturalူ a localitူᘰii, 
deci ᗰi a altor investiᘰii. 

Având în vedere atracᘰia naturalူ a zonei pentru investiᘰii logistice, elaboratorul P.U.Z. atrage atenᘰia 
autoritူᘰilor locale sူ efectueze studii de strategie asupra terenului administrativ cu privire la macrozonူri funcᘰionale 
realistice pentru viitor- pe medii tematice- inclusiv perdele de protecᘰie pentru localitate, posibilitူᘰi de dezvoltare a 
infrastructurii, zone rezidenᘰiale, toate la scara aᗰezူrii umane ᗰi sူ rezulte unitူᘰi teritoriale unitare ᗰi compatibile ca 
funcᘰiuni.

În perioada imediat urmူtoare pentru fabrica de utilaje agricole se vor elabora proiecte pentru obᘰinerea 
autorizaᘰiilor de construire ᗰi proiecte tehnice pentru echiparea edilitarူ.

Întocmit:

Urbanism ᗰi amenajarea 
teritoriului:

arh. DANA - CORNELIA TUDOR
arh. IOAN HဠPRIAN
arh. ELISABETA COSMA

Alimentarea cu apူ ᗰi canalizare: ing. MILORAD IOVANOVICI
Alimentarea cu energie electricူ: ing. IOAN DEZNAN

Drumuri, accese ᗰi alei carosabile ing. ADRIAN PRAHOVEANU
P.S.I.: ing. VASILE CHIRICHEU
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PLAN URBANISTIC ZONAL

Referat / Expertiza / nr. / data

Proiectat
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Proiectant: PROIECT    ARAD    S. A.
A  R  H  T  E  C  T  U  R  A      &      I  N  G  I  N  E  R  I  E

email:                                                                   proiect@inext.ro

310133 ARAD  ROMÂNIA,                                  bd. DECEBAL NR. 2

COD RC ARAD  J/02/304/1991                    COD FISCAL  R 1687590
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FABRICA DE UTILAJE AGRICOLE, ARAD
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39.025
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ASFALT

DRUM PIATRA

DRUM PAMANT

SONDA
PETROL

trotuar beton

BALTA

P+1

MAG

B

DN 7 B

C 1

LIMITA PROPRIETATE SC VOGEL & NOOT AGROROM SRL

LIMITA ZONA STUDIATA P.U.Z.

DR
UM

 P
IA

TR
A 

De
 94

1/1

DRUM PIATRA De 941

DRUM PIATRA De 941

PASUNE EXISTENTA

TEREN ARABIL EXISTENT

LEGENDA ZONELE A, B, C PROPUNERI

PARCELE IDENTIFICATE CADASTRAL IN LIMITA DE PROPRIETATE SC VOGEL & NOOT AGROROM SRL

BILANT TERITORIAL ZONA A

ZONA ALOCATA AMPLASARII FABRICII DE UTILAJE AGRICOLE

LEGENDA GENERALA

CONSTRUCTII PROPUSE ZONA A

CONSTRUCTII EXISTENTE SI MENTINUTE CABANA P+1

CONSTRUCTII EXISTENTE SI PROPUSE PENTRU DEMOLARE ZONA A

STALPI BETON LEA 0,4 kV cu iluminat
LEA 0,4 kV

STALPI BETON LEA 20 kV

LEA 20 kV

P.T.A.POST DE TRANSFORMARE AERIAN 20/0,4 kV

CAMIN VIZITARE GAZE NATURALE

REZERVOR VIDANJABIL EXISTENT

SPATII VERZI PROPUSE

PLATFORME CAROSABILE PROPUSE ZONA A

DRUM DE ACCES PROPUS

ZONA REZERVATA PENTRU DEZVOLTARE VIITOARE ZONELE B si CB, C

ACCES CAROSABIL SI PIETONAL IN INCINTA

ACCESE IN CLADIRI

DOTARI SI INSTALATII EXISTENTE

GOSPODARIE MENAJERA PROPUSA

GOSPODARIE APA POTABILA PROPUSA

arh. HAPRIAN IOAN

arh. COSMA E.

DN 7

SPRE

TURNU

SPREDN 7

SC. 1:10.000

A931/1

T82
Cc927

Cc922
De939

A926
Nm925 Nm924

Cc923

Ps951

Cn940

A928

Cc929Ngi930

A960
NgI959

Ps955

Cn966

Ps956

Cc962

NgI961

De953

Cn952

De941
De941

A983
T85

85.983/14

85.955/3
85.955/4

82.927/26126/c/2

Cn966

DN 7B

Ad constructii existente = 1330,00 mp magazii,
            foste grajduri

Ac constructie mentinuta = 150,00 mp cabana
              lemn

Ad constructii propuse = 8100,00 mp

Ad constructie mentinuta = 300,00 mp cabana
              lemn

REGLEMENTARI URBANISTICE
ZONIFICARE FUNCTIONALA; POSIBILA MOBILARE

SANT AMENAJAT DN 7B SI SPATII VERZI DE ALINIAMENT SI PROTECTIE EXISTENTE

PERDELE DE PROTECTIE plantatii arbori EXISTENTE

APE CURGATOARE CANAL 966 EXISTENT

APE STATATOARE BALTA EXISTENTA

DRUM NATIONAL DN 7B (DN 7 TURNU) EXISTENT

DRUM DE EXPLOATARE NR. 941 SI 941/1  EXISTENT

PROPRIETATI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE IN ZONA DE STUDIU EXISTENTE

BILANT TERITORIAL ZONA
STUDIU

P.O.T. existent = 5,13 %
C.U.T. existent = 0,06

P.O.T. propus = 33,26 %
C.U.T. propus = 0,37

P.O.T. maxim = 40,00 %
C.U.T. maxim = 0,4

Indicatori urbanistici pentru terenul alocat
construirii fabricii ZONA A ID

ZONA B (IS 1), ZONA C (IS 2)
Ac constructii propuse = 7500,00 mp

P.O.T. , C.U.T. se stabilesc in faza ulterioara de proiectare

IS 1

IS 2

ID

C

C

C

498 SONDE EXPLOATARE TITEI SC PETROM SA EXISTENTE
EXPLOATARI PETROLIERE DE INTERES NATIONAL cu zona de protectie

STATIE POMPARE APA PLUVIALA
SEPARATOR DE HIDROCARBURI

CONDUCTA TITEI SC PETROM SA APARENTA
CONDUCTA GAZ SC PETROM SA SUBTERANA

RETEA CANALIZARE MENAJERA

RETEA APA POTABILA

GOSPODARIE DE APA PUT FORAT + HIDROFOR

REZERVOR VIDANJABIL

RETEA CANALIZARE PLUVIALA

GURA DE VARSARE APA PLUVIALA

ZONIFICARE FUNCTIONALA
UNITATI FUNCTIONALE

UNITATE FUNCTIONALA A PROPRIETATII PRIVATE DESTINATA
INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR IN VEDEREA UNEI DEZVOLTARI
ULTERIOARE A FABRICII DE UTILAJE AGRICOLE

IS 1

C

IS 2
UNITATE FUNCTIONALA A PROPRIETATII PRIVATE DESTINATA
CAILOR DE COMUNICATIE SI ACCESE RUTIERE SI PIETONALE

ID

UNITATE FUNCTIONALA A PROPRIETATII PRIVATE DESTINATA
INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR IN VEDEREA UNEI AMENAJARI
PLATFORMA DESCHISA SHOWROOM PENTRU UTILAJE, ECHIPAMENTE

UNITATE FUNCTIONALA A PROPRIETATII PRIVATE DESTINATA
UNITILITATILOR DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE

TE UNITATE FUNCTIONALA INAFARA PROPRIETATII PRIVATE DESTINATA
AMENAJARILOR TEHNICO EDILITARE Cn 966

DOTARI SI INSTALATII PROPUSE

STUFARIS SI PAPURIS

ZONA A REZERVATA PENTRU FABRICA DE
UTILAJE AGRICOLE SI INSTALATIILOR AFERENTE

ZONA B REZERVATA PENTRU
DEZVOLTARE VIITOARE: SERVICII
PLATFORMA DESCHISA SHOWROOM
UTILAJE, ECHIPAMENTE

ZONA C REZERVATA PENTRU
DEZVOLTARE VIITOARE:
PLATFORMA DE DEPOZITARE FABRICA

poarta

poarta

85.955/4

85.955/3

85.983/14

Gospodarie
Apa

SPATII BIROURI
propuse

P+1P

P

SPATII DEPOZITARE
propuse

SPATII pentru PRODUCTIE
propuse
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