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MEMORIU DE PREZENTARE
1.

INTRODUCERE

1.1.

Date de recunoaştere a documentaţiei
•
•
•
•
•

1.2.

Denumire proiect:
Număr proiect:
Faza de proiectare:
Beneficiar:
Proiectant:

ZONĂ REZIDENȚIALĂ P+1+Er/M
118/2020
Plan Urbanistic Zonal
MANOILĂ GHEORGHE și MANOILĂ SIMONA
S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

Obiectul studiului

Prezenta documentaţie de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarului MANOILĂ GHEORGHE și
MANOILĂ SIMONA. Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 1095/29.07.2020, eliberat de
Primăria Mun. Arad pentru terenul situat în intravilan, în cartierul Grădiște, Str. Privighetoarei nr. 20, având o
suprafaţă de 1.546 mp, conform Extrasului C.F. nr. 339806 Arad.
Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:
a) construcţii noi: locuințe individuale în regim izolat sau cuplat cu regim maxim de înălțime
maxim P+1+Er/M, cu sau fără subsol/ demisol, împrejmuiri, anexe parter
b) dotări și racorduri tehnico-edilitare
c) sistematizarea verticală a terenului
d) accese carosabile la loturile propuse, parcaje, alei pietonale
e) spații parcare/ garare autovehicule aferente zonei rezidențiale
f) împrejmuire terenuri
g) amenajare zone verzi.
1.3. Surse de documentare - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE
Amplasamentul şi vecinătăţile se regăsesc ca obiect de studiu în Planul Urbanistic General al Mun. Arad,
aprobat, şi în P.U.Z. "Construire biserică ortodoxă, grădiniță, casă parohială și clădiri de locuit zona Sanevit",
aprobat prin HCLM 261/2011.
•
Planul Urbanistic General al Mun. Arad, aprobat cu hotărârea Consiliului Local Municipal
Arad
Conform Regulamentului PUG aprobat, zona studiată face parte din UTR nr. 55.
Subzonele funcţionale UTR nr. 55 sunt următoarele:
o Rezidenţiale cu clădiri P, P+1, P+2
o Funcţiuni complementare locuirii
o Instituţii publice şi servicii de interes general
o Gospodărie comunală
o Parcuri, complexe sportive, turism şi perdele de protecţie
Regimul de înălţime pentru clădirile propuse în UTR nr. 55 este P, P+1, P+2, P+2+M.
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zonă predominant rezidenţială este 40%.
Interdicţii temporare de construcţie până la elaborare de P.U.D. sau P.U.Z. cuprinde toată zona U.T.R.ului nr. 55.
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Interdicţii permanente: nu se vor autoriza unităţi industriale şi de depozitare LMu55a,b,c; nu se va
construi în zona de protecţie a liniilor electrice aeriene.
•
P.U.Z. "Construire biserică ortodoxă, grădiniță, casă parohială și clădiri de locuit zona Sanevit",
aprobat prin HCLM 261/2011. Prevederile de zonificare sunt următoarele:
o Se vor autoriza construcţii rezidențiale și dotări;
o P.O.T. maxim admis zonă rezidențială = 40,00 % şi 70% pentru zonă dotări
o C.U.T. maxim admis = 1,20 în zona rezidențială şi 2,10 pentru zonă dotări
o Regim de înălţime maxim P+1+M, cu înăţimea maximă la cornişă 8,00 m pentru
locuințe
o Retragere de la frontul stradal între 5,00 m și 6,30 m
Documentaţia faza P.U.Z. se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi Conţinutul
cadru al planului urbanistic zonal indicativ GM - 010 - 2000.
Documentaţia tehnică se va elabora în conformitate cu Legea nr. 50/1991 rep. şi HGR 525/1996, Codul
Civil.
Nu există documentaţii de urbanism care se desfăşoară concomitent cu prezentul P.U.Z.
2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

Evoluţia zonei
Amplasamentul analizat este situat în nordul cartierului Grădiște, într-o zonă ocupată cu locuințe
edificate în ultimii 10 – 20 ani, dar și cu terenuri agricole în intravilan, în curs de construire sau reglementare
urbanistică.
Zona generală de amplasament – zona Sanevit – oferă bune premize de dezvoltare a zonei rezidenţiale a
municipiului, dar care necesită o gândire unitară a tramei stradale. În acest perimetru au început să fi construite
locuinţe P, P+1, P+1+M, conform PUZ-ului aprobat "Construire biserică ortodoxă, grădiniță, casă parohială și
clădiri de locuit zona Sanevit", dar și a unor PUZ-uri întocmite punctual în zonă.
2.1.

Încadrarea în localitate
Zona studiată este situată în intravilanul Mun. Arad, în partea nord-estică a acestuia (cartierul Grădiște,
zona Sanevit).
Incinta este amplasată la est de Str. Privighetoarei, la cca. 115 m nord față de Str. Al. Odobescu.
Zona este accesibilă dinspre Str. Privighetoarei – drum asfaltat, de lățime 4,00 m.
Vecinătăţile terenului sunt:
o sud: locuință P+M
o nord: teren viran/agricol în intravilan
o vest: Str. Privighetoarei și parcele locuințe P, P+M
o est: teren viran/agricol în intravilan
Incinta propusă spre reglementare are frontul la Str. Privighetoarei de 35,77 m și adâncimea de 43,28 m
÷ 44,74 m.
2.2.

2.3.

Elemente ale cadrului natural
Terenul este acoperit cu vegetație spontană.
Nivelmentul terenului natural se desfășoară între 109,45 NMN și 110,20 NMN.
Terenul nu prezintă particularităţi din punct de vedere al reliefului, condiţii geotehnice, riscuri naturale.
Din punct de vedere peisagistic, terenul este plat.
Din punct de vedere al reţelei hidrografice, terenul este localizat în Câmpia Mureșului, pe malul drept
al râului, la cca. 2,7 km nord față de cursul râului.
Zona studiată nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată.
2.3.1.

Date ale studiului geotehnic
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul investigat apartine Câmpiei Aradului,
subdiviziunea Câmpia Mureșului. Terenul aproximativ plan se situează pe terasa superioară a râului Mureş şi
nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.
Din punct de vedere geologic, amplasamentul este aşezat pe formaţiunile Depresiunii Pannonice,
depresiune care a luat naştere prin scufundarea lentă a unui masiv hercinic, constituit din şisturi cristaline,
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granite şi gresii arcoziene. Peste cristalin, situat la cca. 1.000 m adâncime, stau discordant şi transgresiv
formaţiunile sedimentare ale miocenului, pannonianului şi cuaternarului.
Cuaternarul are o grosime de cca. 200 – 250 m şi este alcătuit din formaţiuni lacustre şi fluviatile
(pleistocen şi holocen) prezentând o stratificaţie în suprafaţă de natură încrucişată, tipică formaţiunilor
aluvionare. Cuaternarul este constituit din pietrişuri şi bolovănişuri în masa de nisipuri, cu intercalaţii de argile
şi prafuri argiloase.
Hidrogeologic, perimetrul investigat este amplasat în bazinul de drenare al râului Mureș, la o distanță
de aproximativ 2,7 km nord de acesta.
Seismicitatea: conform Codului de proiectare seismică P100-1/2006, condiţiile locale de teren studiat
sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec şi un coeficient seismic ag = 0,20 g.
Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 la 0,70m÷0,80m.
Rezultatele încercărilor de teren şi laborator:
În vederea determinării stratificaţiei terenului şi a proprietăţilor geomecanice ale pământurilor, în
amplasament s-a executat un foraj manual.
Lucrările de investigare geotehnică a terenului de fundare au au evidenţiat o stratificaţie constituită din:
• 0,00 m ÷ 0,30 m – sol vegetal;
• 0,30 m ÷ 0,80 m – argilă, maronie închisă, plastic vârtoasă;
• 0,80 m ÷ 1,30 m – argilă prăfoasă, maroniu-gălbuie, plastic vârtoasă, cu rare concreţiuni
carbonatice şi concreţiuni feruginoase;
• 1,30 m ÷ 2,90 m – praf argilos, maroniu-gălbui, plastic vârtos, cu limonitizări, concreţiuni
carboantice şi concreţiuni feruginoase;
• 2,90 m ÷ 5,00 m – praf argilos, maroniu-gălbui, plastic consistent, cu limonitizări, concreţiuni
carbonatice şi concreţiuni feruginoase; strat neepuizat.
Apa subterană:
În timpul execuţiei forajelor (apr. 2021), nivelul apei freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,35 m
faţă de CTN, acesta fiind sub presiune NH = -3,05 m.
Variaţia nivelului apei subterane este legată de cantităţile de precipitaţii căzute în zonă. Nivelul
hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza
observaţiilor asupra fluctuaţiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp.
Apreciem că variația nivelului superior al acviferului freatic nu va afecta fundațiile posibilelor construcții pe
acest amplasament.
Concluzii şi recomandări:
• terenul de fundare pentru posibilele construcţii P+1+Er/M este constituit dintr-un pachet de
roci coezive, alcătuit din argilă prăfoasă/praf argilos
• adâncimea de fundare optimă pentru posibilele construcţii va fi apreciată de proiectantul de
rezistenţă, în funcţie de caracteristicile constructive ale acestora, după realizarea unui studiu
geotehnic la faza DTAC/PT. Având în vedere caracteristicile stratelor interceptate,
recomandăm adoptarea unei adâncimi minime de fundare orientative de Df min = 0,90 m față
de CT
• nivelul superior maxim al acviferului freatic nu va intra în contact cu fundațiile

posibilelor construcţii propuse.
Circulaţia
Zona studiată este străbătută pe direcția nord-est – sud-vest de Str. Privighetoarei, care este
modernizată, cu o bandă de circulație pe sens, într-o stare tehnică foarte bună, având carosabilul regularizat și
asfaltat. Lățimea prospectului său stradal variază între 8,00 m și 13,85 m, datorită lipsei punctuale de
reglementări în această privință. Prospectul general al Str. Privighetoarei, rezultat prin cedarea unor suprafețe de
teren de către proprietarii aflați de o parte și de alta a străzii, este de 13,50 m ÷ 14,00 m. Lățimea carosabilului
este uprinsă între 3,00 m și 4,00 m. De-a lungul carosabilului sunt amenajate parțial alei pietonale și spații verzi.
Str. Privighetoarei asigură accesul direct la incinta reglermentată, pentru care este propusă cedarea unei
suprafețe de teren privat aflată pe partea dreaptă a străzii, în vederea asigurării continuității prospectului stradal
general și zonei destinate aleilor pietonale, zone verzi de aliniament, etc.
2.4.
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2.5.

Ocuparea terenurilor

În zona studiată, terenurile au folosinţă "arabil în intravilan", "curți construcții în intravilan" și "căi de
comunicație rutieră".
Nu există conflicte semnificative între funcţiunile existente în zonă, dimpotrivă, acestea se completează
armonios în vederea realizării unui cartier rezidențial coerent. Singurul subiect conflictual în zonă este de
natură juridică și se referă la raportarea proprietarilor la necesitatea și obligativitatea cedării unor suprafețe de
teren pentru crearea sau continuarea rețelei stradale.
De-a lungul Str. Privighetoarei există o reţea de transport energie electrică aeriană (linie LEA 0,4 kV),
rețea de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și gaze naturale, amplasate pe partea dreaptă a
carosabilului, pe terenul privat al inițiatorului prezentului PUZ.
Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona nu este inundabilă.
Pe teren nu există fond construit. Terenul reglementat este proprietatea privată a persoanelor fizice
Manoilă Gheorghe și Manoilă Simona și nu este grevat de sarcini, conform Extrasului C.F. nr. 339806 Arad.

La 550 m est de amplasament există transport în comun – linie tramvai.
2.6.
Concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a
situației existente
Disfuncționalitățile observate în zonă sunt
o lipsa de continuitate a fronturilor stradale edificate de-a lungul carosabilului Str. Privighetoarei,
datorită reglementării urbanistice succesive a terenurilor aflate de o parte și de cealaltă a străzii
o amplasamentul pe teren privat al rețelelor edilitare de alimentare cu energie electrică, apă
potabilă, canalizare menajeră și gaze naturale
o absența utilităților publice de canalizare pluvială
2.7

Echipare edilitară

2.7.1.

Alimentarea cu apă

De-a lungul Str. Privighetoarei, pe partea dreaptă a acesteia (la 4,00 m față de marginea carosabilului),
există o rețea de alimentare cu apă potabilă.
2.7.2.

Canalizare menajeră

De-a lungul Str. Privighetoarei, pe partea dreaptă a acesteia (la 2,40 m față de marginea carosabilului),
există o rețea de canalizare menajeră.
2.7.3.

Canalizare pluvială
În zonă nu există rețele edilitare de canalizare pluvială.

2.7.4.

Alimentarea cu gaze naturale

De-a lungul Str. Privighetoarei, pe partea dreaptă a acesteia (la 1,60 m față de marginea carosabilului),
există o rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă.
2.7.5.

Alimentarea cu energie electrică

De-a lungul Str. Privighetoarei, pe partea dreaptă a acesteia (la 3,30 m față de marginea carosabilului),
există o rețea aeriană de distribuție de energie electrică joasă tensiune LEA 0,4 kV.
2.8.

Probleme de mediu
În zonă nu există fond construit care să afecteze cadrul natural (acesta nu prezintă o valoare
semnificativă în zona studiată).
Zona nu este expusă riscurilor naturale, nu se află în perimetrul inundabil al unui curs de apă (râul Mureș se
află la cca. 2,7 km sud de amplasamentul studiat). Stabilitatea terenului este asigurată conform studiului geotehnic
preliminar întocmit pentru terenul propriu-zis.
Terenul dispune de posibilitatea racordării la reţelele publice de apă potabilă, canalizare menajeră, energie
electrică și gaze naturale, prin racord direct la acestea. Apele pluviale pot fi dirijate către zonele verzi propuse.
În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecţie şi nici potenţial balnear sau turistic.
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Disfuncţionalităţile remarcate în zonă din punct de vedere al protecţiei mediului se referă la absența
utilităților centralizate de canalizare pluvială.
Opţiuni ale populaţiei
Populaţia din cartier nu este afectată de extinderea zonei rezidențiale ci, dimpotrivă, este avantajată de
completarea zonei cu terenuri reglementate din punct de vedere urbanistic, deoarece astfel se asigură
continuitatea prospectului stradal și realizarea de alei pietonale și zone verzi de aliniament de-a lungul Str.
Privighetoarei. Din punct de vedere al administraţiei locale, investiţia propusă se încadrează în planul de
dezvoltare a localității, conform documnetațiilor de urbanism aprobate în zonă.
S-a parcurs procedura de informare a populației conform Ord. 2701/2010. Nu au fost depuse observații
sau sesizări.
Solicitările beneficiarului – conform Temei de proiectare – au fost introduse în prezentul P.U.Z. şi
adaptate la condiţiile de zonă, precum şi la restricţiile impuse de avizatori.
2.9.

3.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.

Concluzii ale studiilor de fundamentare
Nu au fost întocmite alte documentaţii pentru acest amplasament, anterior sau concomitent cu prezentul

P.U.Z.
3.2.

Prevederi ale PUG

Prevederile PUG Arad aprobat – UTR 55 pentru această zonă sunt:
− Subzonele funcţionale UTR nr. 55:
o Rezidenţiale cu clădiri P, P+1, P+2
o Funcţiuni complementare locuirii
o Instituţii publice şi servicii de interes general
o Gospodărie comunală
o Parcuri, complexe sportive, turism şi perdele de protecţie
− Regimul de înălţime pentru clădirile propuse în UTR nr. 55 este P, P+1, P+2, P+2+M
− Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zonă predominant rezidenţială este 40%
− Interdicţii temporare de construcţie până la elaborare de P.U.D. sau P.U.Z. cuprinde toată zona
U.T.R.-ului nr. 55
− Interdicţii permanente: nu se vor autoriza unităţi industriale şi de depozitare LMu55a,b,c; nu se
va construi în zona de protecţie a liniilor electrice aeriene.
Prevederile P.U.Z. "Construire biserică ortodoxă, grădiniță, casă parohială și clădiri de locuit zona
Sanevit", aprobat prin HCLM 261/2011 sunt următoarele:
− Se vor autoriza construcţii rezidențiale și dotări;
− P.O.T. maxim admis zonă rezidențială = 40,00 % şi 70% pentru zonă dotări
− C.U.T. maxim admis = 1,20 în zona rezidențială şi 2,10 pentru zonă dotări
− Regim de înălţime maxim P+1+M, cu înăţimea maximă la cornişă 8,00 m pentru locuințe
− Retragere de la frontul stradal între 5,00 m și 6,30 m
3.3.

Valorificarea cadrului natural

Zona nu are un cadru natural valoros. Terenul va fi sistematizat pentru egalizarea cotei lui naturale și pentru
racordul carosabil la Str. Privighetoarei. Terenul este liber de construcţii.
3.3.1.

Condiţiile studiului geomorfologic
Caracteristicile şi stratificaţia terenului a fost prezentată la cap. 2.3.1.
Se recomandă o fundare directă, la adâncimi mai mari de 0,90 m, pe stratul de argilă prăfoasă/ praf

argilos.
Apa subterană a fost interceptată în forajul executat la adâncimea de 3,35 m. Se apreciază că nivelul
superior maxim al acviferului poate atinge adâncimea de 3,05 m față de CTN.

9
2021

3.4.

Modernizarea circulaţiei

Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura dinspre Str. Privighetoarei, prin racord
carosabil al aleilor carosabile propuse pentru fiecare unitate locativă (aleile de acces ocupă în prezent
proprietatea privată a inițiatorului PUZ, propusă spre cedare domeniului public) la carosabilul străzii.
Str. Privighetoarei necesită continuarea procesului de reglementare a prospectului stradal, pentru asigurarea
unei lățimi generale de 13,50 m ÷ 14,00 m. În acest sens, se propune cedarea unei suprafețe de cca. 137 mp de
teren proprietate privată (lățime cca. 3,90 m de-a lungul frontului stradal de 35,77 m). În prezent, frontul stradal
al parcelei studiate este amplasat la limita carosabilului, strada având o lățime de cca. 10,10 m în zona studiată.
Pe suprafața rezultată a noului prospect stradal, sunt propuse alei carosabile de acces la loturile propuse, alei
pietonale, zone verzi de aliniament și parcaje suplimentare (vizitatori).
Prospectul care va rezulta pentru Str. Privighetoarei este următorul:
• carosabil 3,00 m ÷ 4,00 m, îmbrăcăminte asfaltică – existent
• zone verzi de protecție carosabil de ambele părți ale drumului, de lățime cca. 1,00 m ÷ 5,00 m
– existent și propus
• alei pietonale amplasate pe ambele părți ale drumului, de lățime min. 1,00 m – existente și
propuse
Aleile carosabile de acces la loturile propuse vor avea lățimea maximă de 5,00 m și pot fi
amplasate în orice poziție de-a lungul fronturilor stradale rezultate, în corelare cu planimetria
locuințelor care vor fi proiectate la faza următoare (DTAC).
Parcelele pentru zona de locuințe propusă vor avea min. 1 loc parcare/garare per unitate locativă
asigurat în cadrul parcelei.
Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să
respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de
circulaţie. Costul lucrărilor aferente completării prospectului stradal al Str. Privighetoarei exclusiv în dreptul
frontului stradal al parcelei propusă spre reglementare, va fi suportat din fonduri private.
Lucrările proiectate respectă prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.
Pentru asigurarea circulației pietonale se va continua amenajarea de alei pietonale pe ambele laturi ale
străzii, de-a lungul fronturilor de locuințe, de lățime minimă 1,00 m.
În interiorul parcelei reglementate, pentru asigurarea circulației pietonale, se vor amenaja trotuare pietonale
perimetrale clădirilor propuse.
Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza prin aşterenerea şi mobilizarea pământului vegetal, după care se face
însămânţarea cu gazon și plantarea de arbori ornamentali sau de aliniament, după caz.
Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
Se propune amplasarea unor construcții cu funcţiunea dominantă locuire pentru locuințe individuale
în regim izolat sau cuplat și funcțiuni complementare.
Funcțiunile complementare locuirii sunt: platforme carosabile/parcaje și drumuri, garaje, alei
pietonale, amenajări tehnico-edilitare, anexe ale locuințelor, pergole, piscine, zone verzi, birouri profesii
liberale, mic comerț sau servicii asociate locuirii.
Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:
a) construcţii noi: locuințe individuale în regim izolat sau cuplat cu regim maxim de înălțime
maxim P+1+Er/M, cu sau fără subsol/ demisol, împrejmuiri, anexe parter
b) dotări și racorduri tehnico-edilitare
c) sistematizarea verticală a terenului
d) accese carosabile la loturile propuse, parcaje, alei pietonale
e) spații parcare/ garare autovehicule aferente zonei rezidențiale
f) împrejmuire terenuri
g) amenajare zone verzi.
Zona studiată are suprafața de 8.350 mp, intervenţiile urbanistice în zonă se referă la:
- branșament/ racord la utilitățile publice existente
Zona propusă spre reglementare are suprafaţa de 1.546 mp. Intervenţiile urbanistice pe amplasament
se referă la:
- racord la carosabilul Str. Privighetoarei al aleilor de acces auto la zona de locuințe propusă
3.5.
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racord la rețele edilitare de apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și gaze
naturale existente pe Str. Privighetoarei
- reglementarea terenului în vederea construirii unei zone de locuințe individuale în regim
izolat sau cuplat și funcțiuni complementare, cu amenajările necesare
- completarea prospectului stradal al Str. Privighetoarei cu alei pietonale, zone verzi, parcaje.
Datorită existenței în prezent a limitei de proprietate la frontul stradal pe limita dreaptă a carosabilui,
intervențiile propuse afectează cvasi-complet proprietatea privată a investitorului.
Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei singure funcţiuni, cea rezidențială.
În incinta studiată se propune funcțiunea locuire individuală în regim izolat sau cuplat și funcțiuni
complementare, cu regim maxim de înălţime P+1+Er/M, cu sau fără subsol.
Zona este deservită de drumul public Str. Privighetoarei, al cărei prospect general este de 13,50 m ÷
14,00 m. Pentru asigurarea continuității acestuia, se propune cedarea unei suprafețe de teren privat amplasată la
frontul stradal, de lățime cca. 3,90 m (S = cca. 137 mp), în continuarea frontului stradal a locuinței edificată la
sud de parcela studiată. În acest fel, va fi posibilă completarea aleilor pietonale și a zonelor verzi de aliniament
existente, iar rețelele edilitare vor avea traseul subteran/aerian în afara viitoarei limite a proprietății private.
Suprafața rezultată astfel a incintei reglementate este de 1.409 mp.
A. Locuințe P ÷ P+1+Er/M
Sc = max. 564 mp
Sd = max. 1.480 mp
Împrejmuirea terenurilor se va realiza de preferință transparent înspre Str. Privighetoarei. Perimetral,
aceasta poate fi realizată din materiale opace. Împrejmuirea va fi amplasată pe limitele de proprietate ale
parcelelor, cu acordul vecinilor afectați, sau retrase față de acestea, având o înălțime maximă de 2,00 m.
În limita perimetrului de construibilitate propus în jumătatea estică a parcelelor, pot fi realizate
amenajări/ construcții ușoare de tip pergolă, filigorie, piscină, terase, etc., având regimul de înălțime parter.
Anexele la locuință – garaje, car-porturi, pergole/foișoare – vor putea fi realizate fie din zidărie, fie din
structuri și materiale ușoare.
În jurul locuințelor individuale propuse și anexelor acestora, se vor realiza alei pietonale. Se va asigura
min. 1 loc parcare sau garare pe proprietatea privată, cu posibilitatea suplimentării lor cu 2 locuri parcare pentru
vizitatori, dispuse de-a lungul carosabilului Str. Privighetoarei, pe terenul privat care urmează a fi cedat
domeniului public. Zona liberă din jurul clădirilor, având o pondere de minim 30,00 % din suprafaţa lotului, va
fi amenajată ca zonă verde.
-

BILANŢ TERITORIAL ZONA STUDIATĂ 8.350 mp
Nr.
Crt.

Existent

Bilanţ teritorial

Propus

mp

%

mp

%

01.

Arabil în intravilan

1.546

18,51

-

-

02.

Zonă rezidențială

5.185

62,10

5.749

68,85

03.

Carosabile (asfalt, pământ)

655

7,85

655

7,85

04.

Platforme carosabile și parcaje

152

1,82

392

4,69

05.

Alei pietonale

98

1,16

280

3,35

06.

Zone verzi amenajate

714

8,55

1.274

15,26

8.350

100

8.350

100

TOTAL GENERAL

BILANŢ TERITORIAL INCINTĂ CU PROPUNERI 1.546 mp
Nr.
Crt.

Existent

Bilanţ teritorial

01.

Arabil în intravilan

02.

Teren pentru cedare domeniului public în
vederea lărgirii propectului stradal cu alei

Propus

mp

%

mp

%

1.546

100,00

-

-

-

-

137

8,86
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carosabile, pietonale, parcaje și zone verzi de
aliniament
03.

Zonă rezidențială propusă

-

-

564

36,48

04.

Alei carosabile și parcaje

-

-

240

15,52

05.

Alei pietonale

-

-

182

11,77

06.

Zone verzi amenajate

-

-

423

27,37

1.546

100

1.546

100

TOTAL GENERAL

BILANŢ TERITORIAL INCINTĂ CU PROPUNERI 1.409 mp
rezultată după dezmembrarea 137 mp
Nr.
Crt.

Existent

Bilanţ teritorial

mp

%

mp

%

1.409

100,00

-

-

01.

Arabil în intravilan

02.

Zonă rezidențială propusă

-

-

564

40,02

03.

Alei carosabile și parcaje

-

-

240

17,04

04.

Alei pietonale

-

-

182

12,92

05.

Zone verzi amenajate

-

-

423

30,02

1.409

100

1.409

100

TOTAL GENERAL

INDICI URBANISTICI –
REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN ZONA
REGLEMENTATĂ

EXISTENT

PROPUS

01.

Procentul maxim de ocupare a terenului
(P.O.T.)

0,00 %

40,00 %

02.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului
(C.U.T.)

0,00

1,05

REGIMUL JURIDIC AL
TERENULUI STUDIAT
01. Amplasare
02.

3.5.1.

Propus

Proprietate

EXISTENT

PROPUS

Intravilan Mun. Arad

Intravilan Mun. Arad

Teren proprietate privată, conf. Extras C.F. nr. 339806 Arad
(Nr. cad 339806)

Sistematizarea verticală

Nivelmentul terenului natural se desfăşoară între 109,45 NMN și 110,20 NMN. Cota ± 0,00 este
estimată la 110,55 NMN, iar CTS la 110,30 NMN.
3.5.2.

Criterii compoziţionale şi funcţionale

Pe parcela rezultată după dezmembrarea suprafeței de cca. 137 mp necesară întregirii prospectului
stradal existent, este propusă realizarea a max. 3 locuințe individuale în regim izolat sau cuplat, cu regimul de
înălțime maxim P+1+Er/M, cu sau fără subsol, dispuse paralel cu limitele laterale de proprietate, într-un
perimetru construibil unitar, cuprins între frontul stradal rezultat și zona estică a lotului existent. Între locuințele
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propuse și latura posterioară a terenului pot fi amenajate sau construite structuri ușoare de tip pergolă, filigorie,
piscine, etc.
3.5.3.

Regimul de aliniere

După cedarea către domeniul public a suprafeței de teren privat de cca. 137 mp, având o lățime de cca.
3,90 m și lungimea frontului stradal existent, limita de proprietate a zonei rezidențiale propuse va fi retrasă cu
3,90 m față de marginea carosabilului existent al Str. Privighetoarei.
Față de această nouă limită a frontului stradal, construcțiile propuse vor fi amplasate astfel:
- aliniamentul la frontul stradal va fi considerat la min. 0,00 m și max. 8,00 m față de limita
de proprietate vestică, înspre Str. Privighetoarei
- spre limitele laterale nordice și sudice ale parcelei existente sau rezultate în urma
dezmembrării terenului: la min. 0,70 m
- în cazul opțiunii de realizare a două locuințe individuale în regim cuplat, distanța față de
limita de proprietate comună a acestora va fi 0,00 m
- spre limita posterioară de proprietate: locuințele individuale vor fi amplasate la min. 8,00
m față de limita posterioară de proprietate, cu excepția teraselor, amenajărilor tehnicoedilitare sau anexelor de tip pergolă/filigorie, piscine, etc., care pot fi amplasate până pe
limita de proprietate posterioară, cu acordul vecinului direct afectat, sau retrase 60 cm față
de aceasta.
3.5.4.

Regimul de înălţime
Regimul de înălţime maxim propus pentru construcţii:
• S+P+1+Er/M, respectiv max. 8,00 m la cornișă (118,55 NMN) și max. 12,00 m
la coamă (122,55 NMN), față de cota ± 0,00 (110,55 NMN).

3.5.5.

Modul de utilizare al terenului
Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului şi de utilizare a terenului:
• P.O.T. 40,00 %
• C.U.T. 1,05

3.5.6.

Plantaţii

Pe parcela destinată locuințelor (total 1.409 mp) se vor amenaja spaţii verzi înierbate sau cu plantaţii de
arbori de înălţime mică/ medie pentru umbrire, într-un procent de minim 30,00 %, iar pe parcela inițială, în
suprafață de 1.546 mp, proecntul de spații verzi va fi de min. 27,37 % (suprafața de 137 mp rezervată pentru
lărgire prospect stradal va fi ocupată cu alei carosabile, pietonale, parcaje și zone verzi de aliniament).
3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1.

Alimentarea cu apă potabilă

Pentru alimentarea cu apă potabilă a amplasamentului studiat, se propune realizarea unui branșament
de apă din rețeaua existentă de-a lungul Str. Privighetoarei și montarea unui cămin de apometru complet
echipat la limita de proprietate, pe zona verde, pentru fiecare locuință propusă.
Rețeaua de apă propusă se va realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate și se va monta îngropat
la o adâncime de 1 m sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip.
Cerința de apă rece potabilă necesară zonei studiate pentru consumul igienico-sanitar este:
Qs zi min = 0,54 mc/zi
Qs zi med = 1,80 mc/zi
Qs zi max = 2,34 mc/zi
Qs o max = 0,63 mc/h
3.6.2.

Canalizare menajeră

Apele uzate menajer provenite de la locuințele propuse vor fi colectate printr-o rețea de cămine și
conducte din PVC tip SN4 și se vor deversa gravitațional în rețeaua publică de canalizare menajeră existentă
de-a lungul Str. Privighetoarei.
Debitele evacuate de ape uzate menajer conform breviarului de calcul sunt:
Qs zi min = 0,54 mc/zi
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Qs zi med = 1,80 mc/zi
Qs zi max = 2,34 mc/zi
Qs orar max = 0,63 mc/h
Apele uzate menajer provenite de la locuințele individuale propuse pe amplasament vor fi colectate
printr-o rețea de cămine și conducte din PVC tip SN4 montate îngropat sub limita de îngheț, la adâncimi
cuprinse între 70 cm şi 100 cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip.
La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi poziţionat deasupra.
Apele uzate menajer evacuate în rețeaua stradală de canalizare menajeră se vor încadra din punct de
vedere a încărcării cu poluanţi în limitele stabilite conform NTPA 002/2005.
3.6.3.

Canalizare pluvială

Apele pluviale provenite de pe acoperișul locuințelor propuse sunt considerate ape convențional curate
și se vor deversa la nivelul solului, pe spațiile verzi aferente lotului.
Apele pluviale provenite de pe suprafața aleilor carosabile propue vor fi dirijate spre spațiile verzi, prin
pantele de construcție a acestora.
Apele pluviale deversate la nivelul solului vor fi conform NTPA 001/2005.
3.6.4.

Alimentare cu gaze naturale şi alimentarea cu energie termică

În zona de amplasament există rețele edilitare de alimentare cu gaze naturale presiune redusă, de-a
lungul Str. Privighetoarei. Se vor executa racorduri la această conductă și se vor amplasa firide de branșament
pentru fiecare dintre locuințele propuse, pe limita frontului stradal nou propus.
Energia termică necesară încălzirii spaţiilor va fi furnizată de centrale termice cu funcționare pe gaze
naturale. În locuințe se va asigura o temperatură de 21-22 °C.
3.6.5.

Alimentare cu energie electrică

Pentru fiecare din noile obiective se estimează un necesar de putere electrică simultan absorbită de cca.
15 kW. Necesarul de energie electrică va fi asigurat de la linia electrică aeriană 0,4 kV existentă de-a lungul
Str. Privighetoarei, prin intermediul unor branșamente electrice subterane 0,40 kV propuse pentru fiecare
unitate locativă propusă. Acestea vor fi racordate la firida proprie de branșament în zona frontului stradal al
parcelei.
Pentru noile obiective, consumatorii de energie electrică sunt constituiţi în principal din: iluminatul
normal, iluminatul exterior, circuite de prize monofazate şi trifazate pentru utilizare generală. Locuințele și
anexele acesteia vor fi dotate cu instalaţii de protecţie: priză de pământ, rețea de echipotenţializare legată la
pământ.
3.6.7.

Gospodărie comunală

Loturile rezultate vor avea amenajate platforme punctuale pentru depozitarea deşeurilor în vederea
transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad, înspre frontul stradal. Deşeurile vor fi colectate
selectiv, în vederea reciclării acestora.
3.6.8.

Transport în comun, parcaje

În zonă există transport în comun, și anume stație tramvai, la cca. 550 m est față de amplasament.
Pentru zona rezidențială vor fi amenajate min. un loc parcare (garare) / unitate locativă, pe proprietatea
privată. Acestea vor fi suplimentate cu alte 2 parcaje amenajate de-a lungul Str. Privighetoarei, de dimensiunile
2,00 m × 6,00 m, amplasate pe terenul care va fi cedat domeniului public.
3.7.

Protecţia mediului

Conform concluziilor analizei de efectuare a impactului produs de realizarea prevederilor prezentului
P.U.Z., rezultă că sunt preconizate toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru reducerea la minim sau
eliminarea poluării mediului din zonă.
Propunerile şi măsurile de intervenţie – tehnice, juridice, urbanistice etc. – privesc în execuţie
următoarele categorii de probleme analizate distinct în studiul de specialitate:
3.7.1.

Diminuarea, eliminarea surselor de poluare
Poluarea solului şi apei nu este posibilă deoarece:
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▪
▪

în zonă nu se desfăşoară activităţi ce să creeze noxe ce sunt periculoase pentru sol;
apele uzate menajer sunt colectate în sisteme inelare şi deversate în sistemul centralizat
de utilităţi;
▪ nu se creează emisii de gaze sau alte substanţe toxice ce pot periclita – în combinaţie
cu precipitaţiile – calitatea apei sau solului;
▪ în zonă toţi consumatorii de apă sunt racordaţi la sistemul orăşenesc de distribuţie a
apei potabile (aviz Compania de apă Arad).
Poluarea aerului, fonică sau prin emisii de gaze este posibilă numai în zonele cu trafic auto intens – nu
este cazul.
3.7.2.

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

3.7.3.

Apele uzate

Evacuarea apelor menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în locuințele propuse se va face
gravitaţional în rețeaua publică de canalizare menajeră existentă pe Str. Privighetoarei.
3.7.4. Colectarea deşeurilor
În mun. Arad colectarea deşeurilor se face centralizat, de către o firmă specializată, pe întreg teritoriul
municipiului, cu utilaje adecvate. Pentru plarformele gospodărești proprii se vor asigura containere EU de 1,1
mc sau pubele de 120 l; se prevede preselecţia pe principalele tipuri de deşeuri urbane – vegetale, hârtie, sticlă,
plastic, etc.
După colectare, toate deşeurile sunt transportate şi depuse la rampă ecologică a municipiului,
gestionarea lor făcându-se în concordanţă cu normele EU în domeniu de firma austriacă A.S.A.
3.7.5. Terenuri degradate
Nu există terenuri degradate în zona studiată.
3.7.6. Perdele de protecţie
Nu este cazul. În incinta studiată sunt propuse plantaţii decorative și zone verzi înierbate în proporție de
minim 27,37 %, respectiv min. 30,00 % în cadrul loturilor pentru locuințe.
3.7.7. Bunuri de patrimoniu
În zonă nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau reabilitare urbană sau
peisagistică în zona propusă investiţiilor.
De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic sau alte obiective istorice ce
ar putea atrage un flux mare de oameni.
3.7.8. Încadrarea în prevederile PUG
Propunerile prezentului PUZ se încadrează în prevederile PUG Arad și a documentațiilor de urbanism
aprobate, deoarece este menținută funcțiunea propusă prin acestea și va fi continuată dezvoltarea rezidențială a
zonei Sanevit – cartier Grădiște, cu regularizarea în continuare a prospectului stradal al Str. Privighetoarei.
Reţelele edilitare din zonă oferă posibilitatea racordării noilor consumatori (apă potabilă, canalizare
menajeră, energie electrică și gaze naturale), fapt care creează condiţiile reducerii sau diminuării la minim a
poluării zonei.
3.8.

Soluții propuse pentru eliminarea sau diminuarea disfuncționalităților

În ceea ce privește lipsa de continuitate a fronturilor stradale edificate de-a lungul carosabilului Str.
Privighetoarei, prin prezentul PUZ se propune cedarea către domeniul public a unei suprafețe de cca. 3,90 m ×
35,77 m (cca. 137 mp) de la frontul stradal al parcelei înscrisă în CF 339806 Arad, astfel încât frontul stradal
nou propus să îl continue pe cel al locuinței imediat învecinată la sud. De asemenea, este propus cu titlu de
sugestie, prelungirea liniei frontului stradal și pentru parcela învecinată la nord, prin cedarea către domeniul
public a unei suprafețe de cca. 32 mp.
Prin translatarea liniei frontului stradal cu 3,90 m în interiorul parcelei, se va rezolva inclusiv
disfuncționalitatea legată de existența pe terenul proprietate privată a conductelor de alimentare cu energie
electrică, apă potabilă, canalizare menajeră și gaze naturale, amplasate la 1,60 m ÷ 4,00 m est față de carosabilul
Str. Privighetoarei, în interiorul parcelei.
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În ceea ce privește absența utilităților publice de canalizare pluvială, s-a propus deversarea la nivelul
solului și al zonelor verzi a apelor provenite de pe acoperișuri și alei carosabile private, cu condiția încadrării
acestora în normele de calitate în vigoare.
3.9.

Obiective de utilitate publică

Zona studiată adăposteşte dotări de interes public:
- Str. Privighetoarei, de interes local
- rețele edilitare, de interes local
Se propun intervenţii la dotările de interes public existente, și anume:
- lărgirea prospectului stradal general al Str. Privighetoarei cu 3,90 m, zonă care va fi
amenajată cu accese carosabile, parcaje, zone verzi de aliniament și alei pietonale
- execuția racordurilor carosabile la drumul public ale aleilor de acces
- racorduri/ branșamente la rețelele de utilități.
Nu se propun noi obiective de utilitate publică.
Sunt asigurate toate utilităţile necesare pentru o corectă funcţionare a construcţiilor din zonă, în condiţii
de siguranţă atât pentru cetăţeni, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.
3.9.1.

Tipuri de proprietate teren

În zona studiată există terenuri proprietate publică a Mun. Arad (Str. Privighetoarei) şi terenuri
proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice. Nu există în zonă terenuri proprietate publică sau privată de
interes naţional.
Celelalte tipuri de teren – proprietatea publică şi privată de interes local, terenurile proprietatea privată
a persoanelor fizice şi juridice – sunt specificate pe planşă.
Amenajarea acceselor carosabile dinspre Str. Privighetoarei se va realiza din fonduri private. Costul
lucrărilor aferente completării prospectului stradal al Str. Privighetoarei exclusiv în dreptul frontului stradal al
parcelei propusă spre reglementare, va fi suportat din fonduri private și se referă la realizarea acceselor carosabile la
locuințele propuse, a aleilor pietonale, parcajelor suplimentare pentru vizitatori și a amenajării zonelor verzi.
Racordul la reţelele edilitare de apă potabilă și canalizare menajeră se va realiza din fonduri private. Racordarea
clienților casnici la rețelele electrice de interes public și la sistemul de distribuție a gazelor naturale este gratuită
pentru consumatorii casnici, finanțarea lucrărilor fiind asigurată de către distribuitori conform reglementărilor
ANRE.
3.9.2.

Circulaţia terenurilor

Circulaţia terenurilor în vederea realizării obiectivelor prezentului P.U.Z. cuprinde măsuri pentru
incinta reglementată, și anume cedarea către domeniul public a unei suprafețe de teren de cca. 137 mp,
amplasată la frontul stradal al parcelei înscrisă în Extrasul CF nr. 339806 Arad, nr. Cad 339806, având
adâncimea de cca. 3,90 m și lățimea de 35,77 m. Această suprafață va întregi prospectul stradal din dreptul
parcelei reglementate, de lățime 13,85 m (sud) ÷ 15,87 m (nord). Această variație de lățime a prospectului
stradal derivă din succesiunea relativ aleatorie în procesul de formare a Str. Privighetoarei prin cedarea de teren
de către proprietarii situați de o parte și de alta a străzii, dar și din intenția de a creea un front continuu cel puțin
pe partea dreaptă a străzii, cu scoaterea pe domeniul public a rețelelor edilitare existente în prezent pe domeniul
privat.
Maniera, etapele concrete şi termenele de realizare se mulează evident după posibilităţile financiare ale
investitorului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Dezmembrarea terenului pentru lărgirea
prospetului Str. Privighetoarei se va realiza cu prioritate, înainte de obținerea Autorizațiilor de construire.
4.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1.

Înscrierea în prevederile PUG

Din cele prezentate în capitolele 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 rezultă fără echivoc că propunerile pentru
acest P.U.Z. se încadrează în prevederile generale ale P.U.G. Mun. Arad referitoare la intravilanul localităţii.
Prevederile actualului PUZ sunt adaptate caracteristicilor PUG aprobat și a documentațiilor de urbanism
aprobate pentru zona generală de amplasament, propunând funcţiunea dominantă locuire individuală în
regim izolat sau cuplat și funcțiuni complementare.
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4.2.

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

− asigurarea continuității prospectului stradal Str. Privighetoarei și racordul aleilor de acces la
carosabilul străzii
− racord la rețelele edilitare existente pe Str. Privighetoarei
− funcţiune locuire și funcțiuni complementare.
Aceste funcţiuni sunt amplasate distinct în teren, permit o corectă grupare funcţională şi o etapizare
corespunzătoare a lucrărilor cu minima afectare a vecinătăţilor.
Enumerarea prezentată nu este obligatorie şi ca priorităţi de intervenţie – ele fiind dictate evident de
sursele de finanţare pentru diversele lucrări, dar obligatorie este în toate situaţiile asigurarea cu toate utilităţile a
obiectivelor propuse înainte de punerea lor în funcţiune.
4.3.

Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Ca elaborator al documentaţiei, considerăm că ea reflectă potențialul şi cerinţele zonei, asigurând o
continuitate a dezvoltării zonei rezidențiale într-o zonă ce oferă bune premize în acest sens.
Restricţiile posibile – funcţionale, de destinaţie, calitate, indici ocupare teren etc. – sunt cele din
capitolele de propuneri şi detaliate în regulamentul aferent PUZ-ului.
Pentru etapele următoarele, în vederea creării condiţiilor de finalizare a prevederilor PUZ considerăm
necesare următoarele operaţii şi acţiuni pentru etapele următoare:
− aprobarea PUZ prin HCLM Arad;
− dezmembrarea suprafeței de teren necesară lărgirii prospectului stradal Str. Privighetoarei;
− asigurarea utilităților prin racord la rețele tehnico-edilitare existente pe Str. Privighetoarei;

Întocmit:

Urbanism:

arh. Doriana BALOGH

Instalați sanitare exterioare:

ing. Petru TĂTARU

Instalații electrice exterioare:

ing. Florin ȘANDRU

Instalații gaze naturale:

ing. Francisc BEGOV

Drumuri și sistematizare verticală: ing. Alexandru FRUJA
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ZONĂ REZIDENȚIALĂ P+1+Er/M

Amplasament:

Mun. Arad, Str. Privighetoarei nr. 20

Beneficiar:

MANOILĂ GHEORGHE și MANOILĂ SIMONA

Pr.nr.

118/2020

Faza:

P.U.Z.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM UTR nr. 55
AFERENT "ZONĂ REZIDENȚIALĂ P+1+Er/M"
I. Dispoziţii generale
1. Rolul RLU
Prin Regulamentul Local de Urbanism se stabileşte amplasarea şi conformarea
construcţiilor şi amenajărilor.
Acestea au fost stabilite prin planşa Reglementări Urbanistice.
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal însoțește,
explicitează și reglementează modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic Zonal
referitoare la amplasarea și amenajarea construcțiilor în zona studiată, în concordanță cu
Regulamentul General de Urbanism.
Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administratiei publice
locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul care
face obiectul prezentului proiect.
Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai în spiritul
actualului regulament. Aprobarea unor modificări se poate face numai cu respectarea filierei de
avizare-aprobare pe care a urmat-o si documentatia initială.
2. Baza legală a elaborării R.L.U.
Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
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- Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic
zonal, indicativ GM-010-2000;
- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglemenatare specifică a dezvoltării urbanistice
a unei zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obietivelor sale.
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism –
permisiuni și restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea
construcțiilor din zona studiată.
3. Domeniul de aplicare
Prezentul regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării
construcțiilor pentru incinta studiată, care face parte din intravilanul Mun. Arad – cartierul
Grădiște, zona Sanevit, prin ridicarea interdicției de construire care afectează parcela studiată,
conform PUG Mun. Arad aprobat, UTR nr. 55.
Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele
categorii de intervenții:
o
reglementarea incintei studiate prin stabilirea de indici urbanistici, regim de
înălțime, aliniamente, în concordanță cu funcțiunea propusă în incinta studiată –
zonă rezidențială (locuire individuală în regim izolat sau cuplat)
Zona studiată are suprafaţa de 8.350 mp, intervenţiile urbanistice în zonă se referă la:
o
completarea prospectului stradal al Str. Privighetoarei cu alei pietonale, zone verzi,
parcaje
o
branșament/ racord la utilitățile publice existente
Incinta studiată are suprafaţa de 1.546 mp conform Extras CF nr. 339806 Arad.
Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la reglementarea terenului în vederea
construirii unei zone rezidențiale cu locuințe individuale în regim izolat sau cuplat, cu
amenajările necesare.
Funcțiunea principală solicitată de investior este zonă rezidențială – locuințe
individuale în regim izolat sau cuplat și funcțiuni complementare.
Funcțiunile complementare zonei rezidențiale sunt: accese carosabile în incintă,
parcaje, alei pietonale, amenajări tehnico-edilitare, zone verzi, birouri profesii liberale, mic
comerț sau servicii asociate locuirii.
Se propune schimbarea destinației terenului care face obiectul investiției propuse, din
arabil în intravilan în zonă cu funcțiune rezidențială și funcțiuni complementare.
II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
1.
Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului
natural şi construit
Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze vecinătăţile.
În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecţie şi nici potenţial balnear sau
turistic.
2.
Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public
Se vor respecta toate normele de proiectare şi execuţie în vigoare privind noile
construcţii amplasate pe teren prin planul de reglementări urbanistice.
Se vor respecta intrările şi ieşirile carosabile, precum şi sensurile de circulaţie impuse.
Se vor lua măsuri de siguranţă pentru construcţiile edilitare. Se vor identifica și proteja
corespunzător toate rețelele edilitare existente în zonă, și care este posibil a fi afectate de
lucrările propuse: apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și gaze naturale.
Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de amplasament obținute conform
Certificatului de Urbanism nr. 1095/29.07.2020, eliberat de Primăria Mun. Arad.
Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul nr. 325860510/06.10.2020 emis de EDistribuție Banat S.A.:
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− se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE
007/08/00 și PE 106/2003 în ceea ce privește coexistența PT, LEA și LES cu
clădiri, drumuri, împrejmuiri, utilități propuse a se construi (gaz, apă, canalizare,
etc.)
− este interzisă executarea de săpături mecanizate la distanțe mai mici de 1,5 m față
de LES existentă, dar nu înainte de determinarea prin sondaje a traseului acesteia,
și 1,0 m față de fundațiile stâlpilor, ancore, prize de pământ, etc. Toate săpăturile
se vor executa manual pe traseul LES existent.
− distanța minimă admisibilă de apropiere, măsurată în plan orizontal, între cel mai
apropiat element al clădirii (categoria pericol de incendiu C, D, E): balcon,
fereastră deschisă, terasă propusă a se construi și conductorul LEA 0,4 kV
existent, va fi de 1 m, cond. PE 106/2003
− distanța măsurată pe verticală în zona de acces între conductorul inferior al LEA
0,4 kV existentă și partea carosabilă a accesului să fie de min. 6 m conf. PE
106/2003
− distanța de siguranță măsurată în plan orizontal între Les 0,4 kV existentă și cel
mai apropiat element al fundațiilor propuse va fi min 0,6 m, conform NTE
007/08/00
− distanța minimă măsurată pe orizontală între peretele conductei subterane de apă
și fundația celui mai apropiat stâlp al LEA 0,4 kV sau orice element al prizei de
pământ (apropiere, traversare) să fie de 2,0 m
− distanța de siguranță măsurată în plan orizontal (apropeire) între conducta
subterană de apă propusă și Les 0,4 kV existentă să fie de min. 0,5 m (0,60 m
pentru adâncimi și 1,5 m de pozare a conductei de apă), conform NTE 007/08/00
− distanța minimă pe orizontală între fundația celui mai apropiat stâlp al LEA 0,4
kV sau orice element al prizei de pământ și peretele conductei de gaz (traversare,
apropiere) să fie de 5,0 m
− distanța de siguranță măsurată în plan orizontal, la apropiere, între peretele
conductei subterane de distribuție de gaz propusă și Les 0,4 kV, va fi min. 0,6 m.
Distanța de apropiere se va mări la 1,5 m dacă cablul electric existent este protejat
în tub sau profil "U".
Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul nr. 19269/20.10.2020 emis de Compania
de Apă Arad:
− construcțiile pot fi realizate fără a fi afectate funcționalitatea și accesul neîngrădit
la instalațiile și construcțiile auxiliare specificeutilităților de apă și canalizare
− pozițiile în plan ale gospodăriilor subterane de apă și canalizare existente vor fi
materializate pe teren de reprezentanții autorrizați ai Companiei de Apă Arad –
Departament Mentenanță, convocați pe șantier de către beneficiar înaintea
începerii lucrărilor
− în zonele de incidență și de vecinătate cu utilitățile de apă și canalizare, vor fi
respectate prescripțiile tehnice privitoare la protecția rețelelor edilitare îngropate.
Se vor respecta condițiile prevăzute în Decizia Etapei de Încadrare APM Arad nr.
4621/29.03.2021:
- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenți lichizi, reziduuri sau deșeuri
de orice fel în ape de suprafață, subterane, pe sol sau în subsol
- apele uzate menajer se vor colecta în rețelele edilitare ale municipiului și vor fi
conform NTPA 002 din HG 188/2002 cu completările și modificările ulterioare
- vor fi proiectate spații de depozitare pentru colectarea selectivă a deșeurilor în
interioarul parcelelor, pe platforme/pardoseli betonate
- respectarea unui procent minim de 20 % spațiu verde
Se vor respecta condițiile prevăzute în Avizul de principiu nr. 82867/Z1/27.11.2020 al
Direcției Tehnice a PM Arad – Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații
Terestre:
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- pe toată perioada execuției lucrărilor este interzisă depozitarea oricăror materiale
pe carosabilul străzilor afectate de lucrări
- lucrările propuse se vor executa numai după obținerea Autorizației de Construire
- pe toată durata execuției se va semnaliza corespunzător punctul de lucru
- pe toată durata lucrărilor se va asigura accesul în zonă al autovehiculelor,
pietoilor și persoanelor cu handicap
- domeniul public aparținând Mun. Arad, afectat de lucrări, va fi readus la forma
inițială de către beneficiarul lucrărilor, pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi
executată de către unități agreate de către Primăria Mun. Arad
- lucrările proiectate vor respecta OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările și completările ulterioare
Se vor respecta condițiile prevăzute în Avizul de principiu nr. 243/13/09.02.2021 emis
de Autoritatea Aeronautică Civilă Română:
- se va respecta înălțimea maximă a obiectivelor de 12,00 m, respectiv cota
absolută maximă 122,55 NMN (110,55 NMN + 12,00 m înălțimea maximă a
construcțiilor).
3.
Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor
de orientare faţă de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil şi a reglementărilor
urbanistice în vigoare.
Limita de proprietate la frontul stradal va fi considerată înspre Str. Privighetoarei, la
cca. 3,90 m est față de limita de proprietate actuală. Această repoziționare a frontului stradal se
datorează necesității de asigurare a unui prospect stradal continuu, prin cedarea către domeniul
public a unei suprafețe de teren proprietate privată, de lungime cca. 35,77 m și adâncime cca.
3,90 m (S = cca. 137 mp), ocupată în prezent cu rețele edilitare publice: apă potabilă, canalizare
menajeră, energie electrică, gaze naturale.
Aliniamente minime obligatorii ale perimetrului construibil (conform planșă
Reglementări Urbanistice Zonificare 02 A) – include construcțiile principale rezidențiale cu
regim maxim de înălțime propus P+1+Er/M cu sau fără subsol, garaje, pergole, filigorii, piscine,
etc. și parțial amenajări alei pietonale, nu include construcții tehnico-edilitare – faţă de limitele
de proprietate:
- aliniamentul la frontul stradal va fi la 0,00 m ÷ 8,00 m față de limita de
proprietate rezultată în urma cedării domeniului public a suprafeței de cca.
137 mp (respectiv min. 3,90 m ÷ max. 11,90 m față de marginea
carosabilului existent)
- spre limitele laterale ale parcelelor: locuințele și anexele de tip
pergolă/filigorie vor fi amplasate la min. 0,70 m față de limitele laterale
sudice și nordice de proprietate existente sau rezultate prin dezmembrare, cu
excepția amenajărilor tehnico-edilitare, care pot fi amplasate până spre
limita de proprietate, cu acordul vecinului afectat; în cazul opțiunii de
realizare a două locuințe individuale în regim cuplat, distanța față de limita
de proprietate comună a acestora va fi 0,00 m
- spre limita posterioară de proprietate: construcțiile principale vor fi
amplasate la min. 8,00 m față de limita posterioară de proprietate, cu
excepția teraselor, amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor de tip
pergolă/filigorie, piscine, etc., care pot fi amplasate până pe limita de
proprietate, cu acordul vecinului afectat
3.1. Orientarea faţă de punctele cardinale:
Zonă locuire: se recomandă evitarea amplasării spre nord a dormitoarelor, conform
prevederilor HG 525/1996 actualizată, Anexa Nr. 3, pct. 3.10.
3.2. Amplasarea faţă de drumurile publice:
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate
ale administraţiei publice:
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− construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de
exploatare;
− conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte
produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii
ori construcţii de acest gen.
Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura dinspre Str.
Privighetoarei, prin racord la carosabilul străzii al aleilor de acces propuse. Se va asigura cîte un
acces carosabil pentru fiecare locuință individuală în regim izolat sau cuplat propusă.
Aleile carosabile de acces la loturile propuse vor avea lățimea maximă de 5,00 m și pot fi
amplasate în orice poziție de-a lungul fronturilor stradale rezultate, în corelare cu planimetria
locuințelor care vor fi proiectate la faza următoare (DTAC).
Str. Privighetoarei necesită continuarea procesului de reglementare a prospectului
stradal, pentru asigurarea unei lățimi generale de 13,50 m ÷ 14,00 m. În acest sens, se propune
cedarea unei suprafețe de cca. 137 mp de teren proprietate privată (lățime cca. 3,90 m de-a
lungul frontului stradal de 35,77 m). Adiacent carosabilului străzii, pe partea dreaptă, este
permisă amenajarea locuri de parcare pentru vizitatori, amplasate pe suprafața de teren privat ce
urmează a fi cedat domeniului public.
Prospectul propus pentru Str. Privighetoarei (domeniu public) este următorul:
− carosabil 3,00 m ÷ 4,00 m, îmbrăcăminte asfaltică – existent
− zone verzi de protecție carosabil de ambele părți ale drumului, de lățime cca. 1,00
m ÷ 5,00 m – existent și propus
− Alei pietonale amplasate pe ambele părți ale drumului, de lățime min. 1,00 m –
existente și propuse
Lucrările proiectate respectă prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.
• Utilizări permise
Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza
planurilor urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale
administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie.
• Utilizări admise cu condiţii
Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice
care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul
constructiv, conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi
rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea riscurilor tehnologice de construcţie şi
exploatare.
Prin amplasare şi funcţionare, ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe
drumurile publice în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accese carosabile şi
pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi
standardelor tehnice specifice.
• Utilizări interzise
Orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează asupra
bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de
accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor.
3.3. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial navigabile
Nu este cazul.
3.4 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia S.N.C.F.R.
Nu este cazul.
3.5. Amplasarea faţă de aeroporturi
Nu e cazul.
3.6. Amplasarea faţă de fâşia de protecţia a frontierei de stat
Nu este cazul.
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3.7. Amplasarea faţă de aliniament
Frontul stradal este considerat a fi înspre Str. Privighetoarei, la cca. 3,90 m est față de
limita de proprietate actuală.
Aliniament la frontul stradal: minim 0,00 m ÷ maxim 8,00 m față de limita de
proprietate re-poziționată în urma cedării domeniului public a suprafeței de cca. 137 mp,
respectiv min. 3,90 m ÷ max. 11,90 m față de marginea carosabilului existent.
3.8. Amplasarea în interiorul parcelei
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă respectă:
- amplasare spre limitele laterale de proprietate ale parcelelor propuse:
• locuințele propuse vor fi amplasate la min. 0,70 m față de limitele laterale
sudice și nordice de proprietate existente sau propuse în urma
dezmembrării, cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare care pot fi
amplasate până pe limita de proprietate, cu acordul vecinului afectat
• în cazul opțiunii de realizare a două locuințe individuale în regim cuplat
(tip duplex), distanța față de limita de proprietate comună a acestora va fi
0,00 m
- amplasare spre limita posterioară de proprietate: locuințele individuale vor fi amplasate
la min. 8,00 m față de limita posterioară de proprietate, cu excepția teraselor, amenajărilor
tehnico-edilitare sau anexelor de tip pergolă/filigorie, piscine, etc., care pot fi amplasate până pe
limita de proprietate, cu acordul vecinului afectat.
Se vor respecta următoarele reguli de principiu:
- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei,
conform Codului Civil;
- distanţa minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu
jumătatea înălţimii construcţiei celei mai înalte;
- distanţale minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului
unităţii teritoriale de pompieri;
- accesul uşor al mijloacelor şi forţelor de intervenţie, la cel puţin o suprafaţă vitrată
(două pentru clădiri înalte sau aglomerate), precum şi accesul autospecialelor de intervenţie la
intrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole: copertine mari, piloni înalţi,
parcaje auto);
- în cazul în care accesul mijloacelor de intervenţie la o doua faţadă nu e posibil, se
asigură trecerea forţelor (personalului de intervenţie prin treceri pietonale cu lăţimea minimă de
1,50 m lăţime şi 1,90 m înălţime (în cazul curţilor interioare);
- se vor respecta condițiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de
avizatori
4.
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
Deservirea rutieră a obiectivelor proiectate urmează a se asigura dinspre Str.
Privighetoarei. Se va asigura cîte un acces carosabil pentru fiecare locuință individuală în regim
izolat sau cuplat propusă. Aleile carosabile de acces la loturile propuse vor avea lățimea maximă
de 5,00 m și pot fi amplasate în orice poziție de-a lungul fronturilor stradale rezultate, în corelare
cu planimetria locuințelor care vor fi proiectate la faza următoare (DTAC).
Str. Privighetoarei necesită continuarea procesului de reglementare a prospectului
stradal, pentru asigurarea unei lățimi generale de 13,50 m ÷ 14,00 m. În acest sens, se propune
cedarea unei suprafețe de cca. 137 mp de teren proprietate privată (lățime cca. 3,90 m de-a
lungul frontului stradal de 35,77 m). În prezent, frontul stradal al parcelei studiate este amplasat
la limita carosabilului, strada având o lățime de cca. 10,10 m în zona studiată. Pe suprafața
rezultată a noului prospect stradal, sunt propuse alei carosabile de acces la loturile propuse, alei
pietonale, zone verzi de aliniament și parcaje suplimentare pentru vizitatori, acestea ocupând
suprafața de teren privat propusă spre cedare domeniului public.
Prospectul care va rezulta pentru Str. Privighetoarei este următorul:
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•
•

carosabil 3,00 m ÷ 4,00 m, îmbrăcăminte asfaltică – existent
zone verzi de protecție carosabil de ambele părți ale drumului, de lățime cca. 1,00
m ÷ 5,00 m – existent și propus
• alei pietonale amplasate pe ambele părți ale drumului, de lățime min. 1,00 m –
existente și propuse
Se va asigura accesul autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor de min.
3,50 m lățime. Pentru a doua latură a locuințelor propuse se asigură accese pentru forţele
(pesonalul) de intervenţie, prin treceri pietonale de minimum 1,50 m lăţime şi 1,90 m înălţime.
Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se va face în
corelare cu organizarea circulaţiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor.
Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai
dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. Accesele
pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care
folosesc mijloace specifice de deplasare.
• Utilizări permise
Construcţiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă normele de
siguranţă şi fluenţă a traficului.
• Utilizări admise cu condiţii
Construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin
servitute) sau cu accese ale căror caracteristici nu permit intervenţia mijloacelor de stingere a
incendiilor, cu condiţia obţinerii avizului unităţii teritoriale de pompieri.
• Utilizări interzise
Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.
5.
Reguli cu privire la echiparea edilitară
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării noilor consumatori la reţelele de apă potabilă, canalizare menajeră şi energie electrică,
conform condiţiilor impuse de avizatori.
Realizarea de reţele tehnico - edilitare
Extinderea de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează
de către investitor sau distribuitor, parţial sau în întregime după caz, în condiţiile contractelor
încheiate cu administratorii rețelelor edilitare din Mun. Arad și cu reglementările ANRE în
vigoare.
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile
proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate de către investitorul interesat
sau de către proprietarul rețelelor, conform legislației actuale.
Se recomandă ca montajul tuturor rețelele edilitare stradale: apă potabilă, canalizare
menajeră și pluvială, energie electrică, gaze naturale și telecomunicații, să se realizeze subteran.
Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
Reţelele de apă, de canalizare, alimentare cu gaze, cu energie electrică şi alte unităţi
aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a municipiului.
Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate
publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.
Indiferent de modul de finanţare, lucrările prevăzute mai sus intră în proprietatea publică.
Lucrările de racordare şi branșare la reţelele edilitare publice se suportă de către
investitor sau distribuitor, conform legislației actuale şi se execută în urma obţinerii avizului
autorităţii administraţie publice specializate.
6.
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii
Parcelare
Este permisă parcelarea ulterioară, prin dezmembrare în 2 sau 3 loturi destinate locuirii și
funcțiunilor complementare, a lotului în suprafață de cca. 1.409 mp reglementat prin prezentul
PUZ, dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:
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a) front la stradă de cca. 12 m pentru clădiri individuale izolate sau cuplate;
b) suprafaţa minimă a parcelei de 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.
Este permisă parcelarea ulterioară în două loturi egale ca front, pentru locuințe izolate
sau cuplate, a parcelei cu frontul stradal de 23,78 m.
Propunerea de dezmembrare în loturi pentru locuințe ilustrată în planșe este orientativă.
Se vor respecta condițiile de parcelare de mai sus.
De asemenea, se va dezmembra cu prioritate o suprafață de teren de cca. 137 mp,
amplasată la frontul stradal al parcelei înscrisă în Extrasul CF nr. 339806 Arad, nr. Cad 339806,
având adâncimea de cca. 3,90 m și lățimea de 35,77 m, în vederea cedării acesteia către
domeniul public. Această suprafață va întregi prospectul stradal din dreptul parcelei
reglementate, de lățime 13,85 m (sud) ÷ 15,87 m (nord).
Până la îndeplinirea formalităților de cedare către domeniul public a acestei suprafețe
(cca. 137 mp), este permisă dezmembrarea sa corespunzând fiecărui lot de locuințe propus
pentru parcela rămasă (cca. 1.409 mp), astfel încât să poată fi autorizate lucrări accese
carosabile, pietonale și racorduri la utilități pe fiecare dintre aceste parcele dezmembrate de către
proprietarul lotului de locuințe corespunzător, fără a fi necesar acordul unei terțe persoane. În
orice caz, fiecare dintre aceste parcele care însumează cei cca. 137 mp, va fi cedată domeniului
public fie anterior demarării oricăror lucrări de accese și branșamente, fie după execuția lor.
Înălţimea construcţiilor
Regimul de înălţime maxim propus este S+P+1+Er/M, respectiv max. 8,00 m la
cornișă (118,55 NMN) și max. 12,00 m la coamă (122,55 NMN), măsurate față de cota ± 0,00
(110,55 NMN).
Aspectul exterior al construcţiilor
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice
zonei.
Procentul de ocupare a terenului
• P.O.T. 40,00 %
• C.U.T. 1,05
Dimensiunile şi forma construcţiilor sunt cele materializate pe planşa de Reglementări
Urbanistice şi nu vor fi depăşite la autorizarea construcţiilor atât în plan, cât şi ca regim de
înălţime, cu respectarea P.O.T. şi C.U.T. prevăzut în P.U.Z.
7.
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
Parcaje
Parcajele și garajele sunt spații amenajate la sol sau în cadrul construcțiilor pentru
staționarea, respectiv adăpostirea autovehiculelor pentru diferite perioade de timp. Autorizația
de executare a lucrărilor de construire se emite în conformitate cu pevederile Art. 33 al R.G.U.,
Anexa 5.
În incinta reglementată va fi prevăzut minim loc de parcare sau garare/unitate locativă,
care se va realiza în perimetrul parcelei, fără a afecta domeniul public. Suplimentar vor fi
amenajate 2 parcaje pentru vizitatori, în cadrul suprafeței care va fi cedată domeniului public.
Spații verzi și plantate
Pentru funcțiunea dominantă a incintei reglementate – locuire individuală – se vor
amenaja spaţii verzi în suprafaţă de minim 30,00 % raportat la suprafața destinată strict zonei
rezidențiale – 1.409 mp (exclusiv suprafața cedată domeniului public, de cca. 137 mp).
Împrejmuiri:
Împrejmuirile se vor realiza cu înălțimea maximă 2,00 m, de preferință din gard
transparent la frontul stradal, iar pe celelalte limite de proprietate acestea pot fi opace.
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III. Zonificarea funcţională
Unitățile principale au destinaţia unități locuire individuală în regim izolat sau
cuplat și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime maxim S+P+1+Er/M – "Lm 55".
Subunităţi:
Lm 55a – zonă locuire individuală în regim izolat sau cuplat și funcțiuni
complementare
P 55a – alei carosabile
Pc 55a - zonă extindere prospect stradal Str. Privighetoarei
Pt 55a - alei pietonale
SP 55a – zone verzi amenajate, cu posibilitate amplasare filigorii, pergole, piscine,
etc.
1. Obiective și modalități de operare
Soluția urbanistică P.U.Z. a fost elaborată ținând cont de următoarele obiective:
- Utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare
- Reglementarea caracterului terenului studiat
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor
- Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare asigurării unei
infrastructuri adecvate
2. Utilizări funcționale
2.1. Funcțiunea dominantă
Funcțiunea propusă în incină este locuire individuală în regim izolat sau cuplat și
funcțiuni complementare.
2.2. Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei
- alei carosabile, platformă parcaje, amenajări tehnico-edilitare, anexe ale
locuințelor, pergola, piscine, etc., zone verzi, birouri profesii liberale, mic
comerț sau servicii asociate locuirii

2.3. Utilizări permise cu condiții
- schimbări de destinație
2.4. Utilizări interzise
Este interzisă amplasarea funcțiunilor comerț, alimentație publică, depozitare și
producție.
2.5. Interdicții temporare
Nu este cazul.
2.6. Interdicții permanente
Nu este cazul.
IV. Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale
Unitățile teritoriale de referință sunt delimtate de limite fizice existente: axul drumurilor
publice, limite parcele.
Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1
"Dispoziții generale", cât și prescripțiile prevăzute în "Regulamenul de urbanism la nivelul
unităților teritoriale de referință".
Bilanț teritorial în zona studiată:
Pentru terenul studiat prin P.U.Z. nu se recomandă subzonificări.
Subzona Lm 55 – locuințe individuale în regim izolat sau cuplat (S = 1.409 mp)
și funcțiuni complementare
- P.O.T. 40,00 %
- C.U.T. 1,05
- Regim maxim de înălțime S+P+1+Er/M
- Spațiu verde minim 30 %
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REGLEMENTĂRI CONSTRUCȚII LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN REGIM IZOLAT
SAU CUPLAT (Lm 55)
Funcțiuni permise:
- funcțiune dominantă: locuire individuală în regim izolat sau cuplat
- funcțiuni admise/ funcțiuni complementare: alei carosabile, pietonale,
platforme parcaje, amenajări tehnico-edilitare, anexe ale locuințelor, pergole,
piscine, etc., zone verzi, birouri profesii liberale, mic comerț sau servicii asociate
locuirii

- funcțiuni permise cu condiții: schimbare de destinație
Funcțiuni interzise:
- construcții pentru activități de producție industrială sau agrozootehnică și de
depozitare, care prin specificul lor generează noxe, fum, miros neadecvat,
depozitare deșeuri toxice, industrie poluantă
- comerț, alimentație publică
- spălătorii auto
Regim de înălțime:
- se vor autoriza construcții pentru funcțiunea locuire individuală în regim
izolat sau cuplat cu un regim de înălțime maxim S+P+1+Er/M, cu înălțimea
maximă la cornișă 8,00 m (118,55 NMN), respectiv la coamă de 12,00 m
(122,55 NMN), măsurate față de cota ± 0,00 (+110,55 NMN)
Regim de aliniere:
- construcțiile propuse vor fi amplasate astfel:
- aliniamentul la frontul stradal ale locuințelor va fi la 0,00 m ÷ 8,00 m față de
limita de proprietate rezultată în urma cedării domniului public a suprafeței
de cca. 137 mp (min. 3,90 m ÷ max. 11,90 m față de marginea carosabilului
existent)
- spre limitele laterale ale parcelelor: locuințele propuse vor fi amplasate la
min. 0,70 m față de limitele laterale sudice și nordice de proprietate existente
sau propuse în urma dezmembrării, cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare
care pot fi amplasate până pe limita de proprietate, cu acordul vecinului
afectat; în cazul opțiunii de realizare a două locuințe individuale în regim
cuplat, distanța față de limita de proprietate comună a acestora va fi 0,00 m
- spre limita posterioară de proprietate: construcțiile principale vor fi
amplasate la min. 8,00 m față de limita posterioară de proprietate, cu excepția
teraselor, amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor de tip pergolă/filigorie,
piscine, etc., care pot fi amplasate până pe limita de proprietate, cu acordul
vecinului afectat
Parcarea autovehiculelor
- nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de
parcare/garare în interiorul parcelelor; parcarea autovehiculelor pe spațiile
verzi este interzisă
- va fi prevăzut minim un loc parcare (garare)/ unitate locativă
Plantații
- plantații zone verzi amenajate: tuia, conifere, Forsitia
- minim 30,00% raportat la suprafața destinată strict zonei rezidențiale – 1.409
mp (exclusiv suprafața cedată domeniului public, de cca. 137 mp).
Indicatori de utilizare a terenului:
- P.O.T. 40,00 %
- C.U.T. 1,05
Subunităţi:
Lm 55 – locuinre individuală în regim izolat sau cuplat și funcțiuni
complementare
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destinaţie: locuințe individuale izolate sau cuplate S+P+1+Er/M (locuințele
pot fi prevăzute cu subsol/ demisol), garaje și funcțiuni complementare
P 55a – alei carosabile
• se vor asigura accese carosabile la loturile/ locuințele rezultate, a căror lățime
va fi de max. 5,00 m; poziția lor în plan de-a lungul fronturilor stradale
rezultate va fi corelată cu soluția arhitecturală adoptată pentru locuințele
proiectate la faza DTAC și se va stabili cu exactitate la faza următoare
(DTAC)
• accesele carosabile entru fiecare dintre locuințe vor ocupa parțial zona în
suprafață de cca. 137 mp propusă spre cedare domeniului public
Pc 55a – zonă extindere prospect stradal Str. Privighetoarei
• se va ceda domeniului public o suprafață de cca. 137 mp de teren proprietate
privată (lățime cca. 3,90 m de-a lungul frontului stradal de 35,77 m)
• dezmembrarea suprafeței de cca. 137 mp se va realiza anterior emiterii
Autorizațiilor de construire
• pe suprafața rezultată a noului prospect stradal sunt propuse alei carosabile de
acces la loturile propuse, alei pietonale, zone verzi de aliniament și parcaje
suplimentare (vizitatori), racorduri la rețelele edilitare
• Prospectul care va rezulta pentru Str. Privighetoarei, de lățime generală 13,50
m ÷ 14,00 m este următorul:
− carosabil 3,00 m ÷ 4,00 m, îmbrăcăminte asfaltică – existent
− zone verzi de protecție carosabil de ambele părți ale drumului, de
lățime cca. 1,00 m ÷ 5,00 m – existent și propus
− alei pietonale amplasate pe ambele părți ale drumului, de lățime
min. 1,00 m – existente și propuse
Pt 55a – Zonă alei pietonale
• vor fi prevăzute alei pietonale de-a lungul frontului stradal nu propus, în
prelungirea celor existente la sud, de lățime min. 1,00 m
SP 55a – Zone verzi amenajate
• se pot autoriza construcții ușoare având regimul de înălțime parter de tip
pergolă, filigorie, piscine, anexe pentru unelte, etc., care pot fi amplasate până
pe limita de proprietate posterioară cu acordul vecinului afectat, sau până la
min. 0,70 m față de limitele laterale sudice și nordice de proprietate existente
sau rezultate prin dezmembrare; înălțimea maximă a acestora va fi corelată cu
înălțimea locuințelor propriu-zise, dar nu va depăși 5,00 m
• minim 30,00 % raportat la suprafața destinată strict zonei rezidențiale – 1.409
mp (exclusiv suprafața cedată domeniului public, de cca. 137 mp), respectiv
min. 27,37% raportat la întreaga suprafață reglementată (1.546 mp).
-

V. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată
în prezenta documentație.
Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va
cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării
Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și
menținerii la zi a situației din zonă.
Întocmit,
Arh. Doriana Balogh
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S.C. ARHITECTONIC S.R.L.
Arad, Str. Oituz nr. 119a
C.U.I. RO23713160
I.R.C. J02/682/2008
Tel. 0726 375 327

Denumire proiect:

ZONĂ REZIDENȚIALĂ P+1+Er/M

Amplasament:

Mun. Arad, Str. Privighetoarei nr. 20

Beneficiar:

MANOILĂ GHEORGHE și MANOILĂ SIMONA

Pr.nr.

118/2020

Faza:

P.U.Z.

PLAN DE ACȚIUNE
IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ
1.

Date de recunoaştere a documentaţiei
• Denumirea lucrării:
ZONĂ REZIDENȚIALĂ P+1+Er/M
• Amplasament:
jud. Arad, Mun. Arad, Str. Privighetoarei nr. 20
• Număr proiect:
118/2020
• Faza de proiectare:
Plan Urbanistic Zonal
• Beneficiar:
Manoilă Gheorghe și Manoilă Simona
• Proiectant:
S.C. Arhitectonic S.R.L.
2. Etapizare investiții propuse prin P.U.Z.
a. După aprobarea în C.L.M. Arad a prezentului P.U.Z., se va dezmembra din suprafața totală,
suprafața de cca. 137 mp amplasată la frontul stradal al parcelei înscrisă în Extrasul CF nr. 339806 Arad, nr.
Cad 339806, care poate fi dezmembrată la rândul ei corespunzător cu lotizarea propusă pentru zona de
locuințe, înainte de a fi cedată domeniului public – estimat iulie 2021 – sept. 2023.
b. Se vor obține Certificate de Urbanism pentru categoriile de lucrări necesare investiţiei – estimat iulie
2021 – iunie 2023.
Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:
I.
construcţii noi: locuințe regim maxim inaltime S+P+1+M izolate sau cuplate și funcțiuni
complementare, anexe parter
II.
dotări și racorduri tehnico-edilitare
III.
sistematizarea verticală a terenului
IV.
accese carosabile la loturile propuse, parcaje, alei pietonale
V.
spații parcare/ garare autovehicule aferente zonei rezidențiale
VI.
împrejmuire terenuri
VII.
amenajare zone verzi.
c. Obținere Autorizații de Construcție pentru construcții noi – estimat sept. 2021 – dec. 2025.
d. Începere lucrări construcții conform Autorizații de Construcție – estimat oct. 2021 – dec. 2025.
e. Încheiere lucrări construcții conform Autorizații de Construcție – estimat oct. 2022 – dec. 2026.
f. Recepție lucrări necesare investiţiei și întablare în Cartea Funciară – estimat ian. 2023 – ian. 2027.
Finanțarea investițiilor prezentate mai sus, propuse prin PUZ, se va asigura din fonduri private, iar
racordarea la utilitățile energie electrică și gaze naturale se va finanța de către investitor sau distribuitor,
conform ordinelor ANRE în vigoare.
Însușit:
MANOILĂ Gheorghe

Întocmit:
MANOILĂ Simona
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Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara

Delgaz Grid SA

GHEORGHE MANOILA

Departament Acces la Rețea Gaz
Timișoara
Independenței 26-28
300207 Timișoara
www.delgaz.ro
Daniela Borcea
T +40-749-28 25 81
daniela.borcea@delgaz-grid.ro

AVIZ FAVORABIL
212612891, 9/28/2020
Stimate domnule/doamnă GHEORGHE MANOILA,
Urmare a solicitării dumneavoastră 212607892 din 9/24/2020, privind emiterea
avizului de amplasament pentru lucrarea INTOCMIRE PUZ SI RLU AFERENT
"ZONA REZIDENTIALA P+1+Er", din localitatea Arad, strada Intravilan,
numarul cf. 339806 judeţ AR, în urma analizării documentaţiei depuse vă
comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu
afectează sistemul de distribuţie gaze naturale. La toate clădirile amplasate
în localităţi în care există reţele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt
sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor
scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de
orice utilitate (încalzire, apă, canalizare,cabluri electrice, telefonice,
televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor,
conform art. 93 alin. (1) din N.T.P.E.E. aprobate prin Ordinul
Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018. Prezentul aviz este valabil până
la data de 9/28/2021 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada
de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita
cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.
Cu respect,
Rădescu Ileana
Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara

Borcea Daniela
Manager Racordare

Abreviere: EATM

Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Carmen Teona Oltean (Adj.)
Petre Radu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON
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DEGR P03-01-02-F-04, ed.2
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DEGR P03-01-02-F-03, ed.2

Nr. inregistrare 325860510 / 23.09.2020
Arad, Str.Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.65-71
Tel. 0257 205702 Fax. 0372 875274

Spre stiinta UO MT/jt ARAD

CATRE
MANOILA GHEORGHE
adresa: STRADA Maslinului, Nr. 6, Bl. 13, Sc. A, Ap. 1,
BL13 SC A AP1, Cod postal 310414, Loc. ARAD, Jud. ARAD
Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 325860510 / 23.09.2020 pentru obiectivul PUZ RLU : "ZONA REZIDENTIALA P+1+Er/M de la adresa: STRADA Privighetorii, Nr. FN, Loc. ARAD, Jud. ARAD ,
extras CF nr.339806;.
In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 325860510 / 06.10.2020
fara / cu urmatoarele conditii:
- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI pentru faza PUZ cf. CERTIFICATULUI de URBANISM nr. 1095/29.07.2020;
A. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI ÎN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU
FIECARE CONSTRUCTIE PROPUSA;
B. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 în ceea
ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, împrejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.),
propuse a se construi;
C. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT în faza DTAC, se va anexa Hotarârea de aprobare în faza PUZ,
plan de situatie VIZAT faza PUZ si copie dupa Avizul de amplasament, faza PUZ;
1. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la distante mai mici de 1,5m fata de traseul LES ex. dar nu
înainte de determinarea prin sondaje a traseului acestora si 1m fata de fundatiile stâlpilor, ancore, prize de
pamânt, etc.; TOATE SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL PE TRASEUL LES EXISTENT;
2. Dist. min. admisibila de apropiere, mas. în plan orizontal, între cel mai apropiat element al cladirii (categ. C, D,
E): balcon, fereastra (DESCHISA), terasa propusa a se construi si conductorul LEA 0,4 kV existenta va fi 1m, cf.
PE 106/2003
3. Distanta masurata pe verticala în zona de acces, între conductorul inferior al LEA 0,4 kV si partea carosabila
sa fie min. 6m, PE 106/2003;
4. Dist. de sig. mas. în plan orizontal între LES 0,4 kV ex. si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi
min. 0,6 m, NTE 007/08/00;
5. Dist. minima mas. pe orizontala între peretele conductei subterane de apa si fundatia celui mai apropiat stâlp
al LEA 0,4 kV sau orice element al prizei de pamânt (APROPIERE, TRAVERSARE) sa fie de 2m;
6. Distanta de siguranta masurata în plan orizontal, (APROPIERE) între conducta subterana de apa propusa si
LES 0,4 kV ex. va fi min. 0,5m (0,6 m pt. adâncimi &gt; 1,5m de pozare a conductei de apa), cf. NTE 007/08/00;
7. Dist. min. pe orizontala între fundatia celui mai apropiat stâlp al LEA 0,4 kV sau orice element al prizei de
pamânt si peretele conductei de gaz (TRAVERSARE, APROPIERE) sa fie 5m;
8. Dist. de sig. mas. în plan orizontal, la apropiere, între peretele conductei subterane de distributie de gaz
propusa si LES 0,4 kV, va fi min. 0,6m. Dist. de apropiere se va mari la 1,5 m daca cablul electric existent este
protejat în tub sau profil ,,U¿;
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
(executant) UO MTJT ARAD MUNICIPAL asigura asistenta tehnica suplimentara nu e cazul la faza PUZ; **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica
suplimentara din partea UO MTJT ARAD MUNICIPAL cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz
contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice
existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si
raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura nu e cazul la faza PUZ; **
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar
putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice
aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in
apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.
Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi
suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct
F03/P-01-11 rev 1

2210000032586051023092000000000027

raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UO
MTJT ARAD MUNICIPAL aviz tehnic de racordare **
Informatii privind alimentarea cu energie electrica:
*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie...........................

DA X
NU

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

DA
NU X

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul
Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in
JT.
La depunerea documentatiei in vederea obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va
mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.
Legenda:
* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"
* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele
electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Banat SA, solicitantul
va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 113,05 lei, s-a achitat cu chitanta nr. 30 / 01.10.2020
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 29.07.2022
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de UO MTJT ARAD MUNICIPAL
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

ISR,

Verificat

F03/P-01-11 rev 1
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Intocmit,

325860510
06.10.2020

Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 2034 / 28-10-2020

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

AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII
Nr. 2034 / 2020

Către Jula Ioan, în calitate de executant:
Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la OCPI ARAD cu nr. 107014 din data
19/10/2020, se emite avizul de începere a lucrării Plan topografic analogic si digital suport al
documentatiei PUZ si RLU pentru imobilul inscris in CF 339806 Arad
1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:
*) Obiectivul lucrării: : Plan topografic analogic si digital suport al documentatiei PUZ si
RLU pentru imobilul inscris in CF 339806 Arad, situat in intravilanul municipiului Arad, judeţul Arad,
având ca scop realizarea obiectivului “Zona Rezidentiala P+1+Er/M”
*) Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:
- suprafaţa totală: 0,15 ha;
- termenul de execuţie: 28.06.2021
2. Documentare: Termenul de execuţie nu include termenele O.C.P.I. Executantul este obligat să
se documenteze la Fondul Naţional Geodezic/Fondul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
asupra lucrărilor topo-geodezice executate anterior în zonă: reţele geodezice, documentaţii
cadastrale recepţionate, lucrări executate pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 republicată cu
completările ulterioare (alte documente), documentaţii cadastrale recepţionate, documentaţii
executate conform HGR nr. 834/1991, recepţionate, documentaţii executate pentru inventarierea
bunurilor imobile aflate în administrarea unor instituţii sau autorităţi publice, imagini raster
(ortofotoplanuri, planuri scanate), lucrări de delimitare teritoriilor administrative ale localităţilor.
Executantul este obligat să utilizeze limitele imobilelor înscrise în cartea funciară în baza
documentaţiilor cadastrale, ale UAT ARAD, fără însă a se limita doar la acestea. Se vor studia
lucrările recepţionate de O.C.P.I. Arad, învecinate cu imobilul ce fac obiectul P.U.Z. – ului. Pentru
încadrarea lucrării în sistemul naţional de referinţă executantul va folosi coordonatele, punctele
geodezice puse la dispoziţie de A.N.C.P.I./O.C.P.I. Hărţile şi planurile topografice, inventarele de
coordonate ale punctelor reţelei de sprijin, procurate de la A.N.C.P.I./O.C.P.I. vor fi certificate prin
aplicarea ştampilei A.N.C.P.I./O.C.P.I. Se recomandă în cazul utilizării tehnologiei GNSS(GPS)
conectarea reţelelor de sprijin la puncte ale Reţelei Geodezice Naţionale (Clasa A şi B).
3. Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: La realizarea lucrărilor executantul va respecta
următoarele acte normative: Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate
prin Ordinul nr. 534/2001 al Ministerul Administraţiei Publice; Caietul de sarcini al Beneficiarului;
Avizul de începere a lucrării eliberat de O.C.P.I. Arad; Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al
A.N.C.P.I., privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în evidențele de
cadastru și carte funciară; Lucrările se vor realiza în sistem de proiecţie Stereografic 1970 şi sistem
de altitudini normale Marea Neagră 1975, conform cap. 3.1.2 din Ord. 534/2001 al M. A. P; Reţeaua
geodezică de sprijin, de îndesire şi ridicare se va realiza astfel încât să asigure densitatea de
puncte necesară pentru executarea lucrărilor de profil. Materializarea punctelor reţelei geodezice
de sprijin se va face conform cap. 3.1.1. din Ord. 534/2001 al Ministerul Administraţiei Publice. În
configuraţia reţelei geodezice de îndesire vor fi incluse cel puţin 4 puncte din reţeaua geodezică de
sprijin, astfel încât poligonul format să încadreze toate punctele reţelei de îndesire; In cazul
realizării reţelei de sprijin şi îndesire prin măsurători GPS, aceste reţele se recomandă a fi
conectate cu Reţeaua Geodezică Naţională (GPS) - RGN pe baza staţionării de puncte din RGN
(GPS) Clasă B şi/sau utilizări de date de la staţiile GNSS permanente (Clasa A) ale ANCPI. În zona de
interes a acestei lucrări se află situate punctele de Clasă B denumite: AR02 (Arad). Conectarea cu
ajutorul receptoarelor cu o singură frecvenţă se va realiza numai în cazul în care distanţa faţă de
punctele de Clasă B sau staţii GPS permanente este de sub 30 km; Materializarea punctelor reţelei
geodezice de sprijin se va face conform cap. 3.1.1. din Ordinul nr. 534/2001. Documentaţia tehnică
întocmită după executarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare supusă operaţiunilor
de recepţie va cuprinde: Pentru lucrări realizate cu tehnologie clasică memoriul tehnic, cuprinzând
descrierea generală a lucrării, metode de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea datelor (softul
folosit, metoda de compensare a reţelei, abaterile standard, elipsa erorilor pentru fiecare punct
geodezic nou determinat), preciziile obţinute, etc.; schema dispunerii punctelor vechi şi noi, cu
marcarea vizibilităţilor (schiţa vizelor); schema măsurătorilor efectuate (schiţa vizelor); fişiere
ASCII, pe Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr.
677/2001. Pagina 1 din 2 Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 1667 / 11-09-2020 măsurătorile de
teren (denumirea/numărul punctului de staţie, denumirile/numerele
Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2

Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 2034 / 28-10-2020

punctelor vizate, direcţii măsurate, distanţe măsurate); descrierile topografice şi schiţele de
reperaj pentru punctele vechi şi noi; procesele verbale de predare a punctelor materializate în
teren; inventar de coordonate (puncte vechi şi noi), inclusiv pe suport magnetic (fişier ASCII) tabel
din care să reiasă diferenţele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I, II, III, IV) şi
coordonatele noi ale aceloraşi puncte, rezultate în urma compensării reţelei. Pentru lucrări
realizate cu tehnologie GNSS(GPS): memoriu tehnic, cuprinzând descrierea generală a lucrării,
metode de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea datelor (softul folosit, metoda de compensare a
reţelei, abaterile standard, elipsa erorilor pentru fiecare punct geodezic nou determinat), preciziile
obţinute,etc.; schema dispunerii punctelor vechi şi noi; descrierile topografice şi schiţele de reperaj
pentru punctele vechi şi noi; fişiere de observaţii şi navigaţie GPS în format RINEX; inventar de
coordonate elipsoidale (B,L,h).
4. Recepţia lucrării: Recepţia se va efectua potrivit Ord. 700/2014 al directorului general al A.N.C.
P.I., privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în evidențele de cadastru și
carte funciară.

Inspector
Daniela Monica Palade

DanielaMonica Palade

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Semnat digital de Daniela-Monica Palade
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul
Cadastru, title=Consilier Cadastru, cn=DanielaMonica Palade, 2.5.4.20=0257256144,
serialNumber=PDM102, givenName=DanielaMonica, sn=Palade, 2.5.4.97=9700563
Data: 2020.10.28 16:00:46 +02'00'
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Floarea Stan

Semnat digital de Floarea Stan
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul
Cadastru, title=Subinginer Cadastru, cn=Floarea
Stan, 2.5.4.20=0721991654, serialNumber=SF244,
givenName=Floarea, sn=Stan, 2.5.4.97=9700563
Data: 2020.12.02 14:33:59 +02'00'

JULA
IOA
N

Semnat
digital de
JULA IOAN
Data:
2020.11.0
9 10:16:58
+02'00'

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

51570
08
04
2021

Cod verificare

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 339806 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp)
Crt Nr. topografic
A1

339806

Observaţii / Referinţe
imobil inscris in CF sporadic 324742; ZONA D; Titlu de proprietate Nr.759 din
1994-06-03 emis de CJSDPAT ARAD

1.546

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

Referinţe

31985 / 28/03/2019
Act Notarial nr. 645, din 27/03/2019 emis de Fildan Teodor;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de cumparare, dobandit prin
B4
Conventie, cota actuala 1/1
1) MANOILĂ GHEORGHE, casatorit cu
2) MANOILĂ SIMONA, bun comun

A1

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

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 339806 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

Observaţii / Referinţe

339806

1.546

imobil inscris in CF sporadic 324742; ZONA D; Titlu de proprietate Nr.759 din 199406-03 emis de CJSDPAT ARAD

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

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

1

arabil

DA

1.546

202

1800/77

-

Observaţii / Referinţe

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

Punct
sfârşit

Lungime segment

1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7

4.564
17.804
4.081
17.421
44.742
35.774

(**

(m)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 339806 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment

7

1

38.716

(**

(m)

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

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data și ora generării,
08/04/2021, 13:41

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2303 / 2020
Întocmit astăzi, 02/12/2020, privind cererea 115893 din 09/11/2020
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr 2034 din 28/10/2020
1. Beneficiar: MANOILA GHEORGHE
2. Executant: Jula Ioan
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC SI DIGITAL
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:
Număr act

Data act

2034

28.10.2020 act administrativ

Tip act

Emitent
OCPI ARAD

115803

09.11.2020 act administrativ

OCPI ARAD

1

09.11.2020 inscris sub semnatura privata

PFA JULA IOAN

4

27.11.2020 inscris sub semnatura privata

Jula Ioan

3

09.11.2020 inscris sub semnatura privata

Jula Ioan

1095

29.07.2020 act administrativ

PRIMARIA ARAD

2

09.11.2020 inscris sub semnatura privata

PFA JULA IOAN

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 2303 au fost recepționate 1 propuneri:

* PLAN TOPOGRAFIC NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI P.U.Z. si R.L.U AFERENT ZONA REZIDENTIALA
P+1+Er/M

Plan topografic necesar intocmirii documentatiei P.U.Z si R.L.U aferent zona rezidentiala P+M+Er/M, pentru
imobilul cu nr. cadastral 339806, situat în intravilanul municipiului Arad înscris în C.F. nr. 339806-Arad, în
suprafață masurată de 1546 mp.
Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi
pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde
pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu documentaţia cadastrală.
Suportul topografic aferent planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial, devine oficial şi
este introdus în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local.
În situaţia în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal nu este transmisă
oficiului teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita imobilului ce face
obiectul P.U.Z. existentă în baza de date.

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

Inspector
FLOAREA STAN

Floarea Stan

Semnat digital de Floarea Stan
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul Cadastru,
title=Subinginer Cadastru, cn=Floarea Stan,
2.5.4.20=0721991654, serialNumber=SF244,
givenName=Floarea, sn=Stan, 2.5.4.97=9700563
Data: 2020.12.02 14:37:57 +02'00'

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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