ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Proiect

AVIZAT
SECRETAR
Cons.jr.Doina Paul

HOTĂRÂREA Nr._____
Din __________________ 2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE CASĂ
FUNERARĂ D+P+1E ”, Arad , Calea ZIMANDULUI FN., proiect nr.10/2008, elaborat de .
S.C.PROCONT SRL , beneficiar SC. IN MEMORIAM SRL ARAD
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad , exprimată prin expunerea de motive nr. ad. 7133 din
__11. 02. 2009;
-raportul nr. Ad 7133 din 11.02.2009 al Arhitectului Şef - Serviciul Construcţii şi Urbanism, prin
care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ
D+P+1E, Arad Calea ZIMANDULUI FN., proiect nr.10/2008, elaborat de S.C. PROCONT SRL,
beneficiar SC. IN MEMORIAM SRL ARAD.
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-prevederile art.2 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
precum şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de
Detaliu indicativ G.M. 009 – 2000;
În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5) lit. „c” şi art.45 din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
prezenta:
H O T Ă R Â R E:
Art.1.Se aprobă avizul Comisiei Tehnice nr.__17______din_27. 02. 2009____________
Art.2.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -„CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ
D+P+1E ”, Arad ,Calea ZIMANDULUI FN., proiect nr 10/2009, elaborat de SC. PROCONT SRL.
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu este valabil 3 ani de la data avizării în Consiliul Local al
Municipiului Arad.
Art.4. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către beneficiarul SC. IN MEMORIAM SRL
ARAD şi se va comunica celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR
PMA-S1-01

Serviciul Construcţii şi Urbanism
Red./Dact.Ghiţă Victor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ARAD
Nr. ad.7133/2009 /Ao/ ______ 2009-

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu „CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ D+P+1E”, Arad , proiect nr 10/2008,
elaborat de S.C. PROCONT SRL. beneficiar SC. IN MEMORIAM SRL ARAD.
Având în vedere că au fost îndeplinite condiţiile impuse prin Certificatul de
Urbanism nr 3242/2007cât şi a faptului că realizarea acestui obiectiv, va duce la
realizarea unui spaţiu de servicii funerare in imediata apropiere de cimitirul din
cartierul Grădişte şi in conformitate cu noile acte normative ale Comunităţii
Europene , consider oportună adoptarea unei hotărîri prin care să se aprobe Planul
Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ D+P+1E,”Arad Calea
ZIMANDULUI FN , proiect nr 10/2008 elaborat de S.C. PROCONT SRL, cu
respectarea tuturor avizelor şi acordurilor aferente.

PRIMAR
Ing. Gheorghe Falcă

Primăria Arad
Arhitect şef
Serviciul construcţii şi urbanism
Nr.ad7133/2009 / _______

RAPORT

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE CASĂ
FUNERARĂ D+P+1E ”, Arad ,calea ZIMANDULUI FN , proiect nr 10/2008,
elaborat de S.C. PROCONT SRL , beneficiar SC. IN MEMORIAM SRL ARAD.
Prezenta documentaţie s-a întocmit în conformitate cu solicitarea
beneficiarului şi a certificatului de urbanism nr. 3242/2007 emis de Primăria
Municipiului Arad.
Terenul în suprafaţă de 1500,00 mp, este amplasat în cartierul Grădişte pe
partea stângă pe sensul de mers spre Oradea în imediata apropiere a cimitirului
existent, cu acces din calea Zimandului respectiv prin str. Stefan Roth.
Obiectivul propus, se realizează pe un teren proprietate privată, situat în
intravilanul municipiului Arad conform Extrasului de Carte Funciară nr. 74423
Nedefinitiv Arad, cu nr. top 202.1800/5 nr. Cad. 11183.
Terenul este mărginit la vest de fostul CAP, avînd actualmente funcţiunea de
producţie dale prefabricate iar la nord, sud şi est terenuri private cu construcţii având
funcţiuni de depozitare piese auto respectiv servicii.
ECHIPARE EXISTENTĂ
Din punct de vedere a utilităţilor urbane necesare la care obiectivul propus
poate fi racordat avem : reţele edilitare de apă, , gaz,, reţele electrice.
Conform temei de proiectare beneficiarul, doreşte să realizeze o construcţie,
în regim de înălţime demisol, parter şi etaj cu funcţiunea de servicii funerare în
conformitate cu noile acte normative ale Comunităţii Europene referitoare la acest
tip de servicii.
Construcţia va fi amplasată la o distanţă de 5.00 ml faţă de proprietăţiile
situate în stânga şi dreapta parcelei, respectiv la 15,00 ml faţă de proprietatea din
spatele parcelei. Dimensiunile în plan ale construcţiei sunt: 18,00x14,00 m, având Sc
= 300,00 mp,( cu anexe ) iar Scd =950,00 mp..
Funcţional, construcţia va cuprinde:
La demisol
- acces direct pentru maşiniile de serviciu
- zone de depozitare
- dotări specifice acestui tip de servicii
- casă de scară

-vestiaere
La parter
- spaţii cu funcţiunea de capelă
- camere frig
- magazii
- grupuri sanitare pe sexe pentru vizitatori
- grupuri sanitare şi vestiare pentru personal
- casă de scară
La etaj
- birouri
- grupuri sanitare
- casa de scară
Din punct de vedere constructiv se vor folosi materiale clasice respectiv,
fundaţii din beton, zidărie din cărămidă ,şarpantă din lemn ,învelitoare din ţiglă sau
învelitoare tip terasă. Materialele pentru finisaje vor fi cele uzuale în astfel de cazuri.
Avînd în vedere caracterul construcţiei ,aceasta va fi dotată cu aparatură de
climatizare.
Accesul la noul obiectiv se face din drumul de incintă existent. Avînd în vedere
retragerea construcţiei de la frontul stradal cu 19,50 ml ,în faţa construcţiei se va
amenaja o zonă de parcare pentru vizitatori, zone verzi şi plantate cu vegetaţie de
medie înălţime spre vecinătăţi ,respectiv mică inălţime in incintă. În interiorul
parcelei se vor amenaja două drumuri carosabile, unul pentru acces la parcare , iar al
doilea pentru personal şi aprovizionare, respectiv pentru evacuarea deşeurilor
menajere.
Conform normativului I 9/94 privind stingerea incendiilor clădirea va fi dotată
cu hidranţi.

Gradul de ocupare a terenului:
- incintă
POT exist.0,00%
POT propus25,0%
CUT exist. 0,00
CUT propus 0,75
H max. cornişă=9,50m
H max atic=10.50m sau H max. Coamă=14,50m
DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
Retele electrice – prin branşament la reţeaua existentă în zonă,
Reţeaua de apă –prin racordarea la reţeaua de apă a oraşului,
Reţeaua de canalizare –apele uzate menajere vor fi colectate şi evacuate la
rezervorul vidanjabil prevăzut in incintă.
Evacuarea deşeurilor –deşeurile menajere vor fi colectate în europubele şi
livrate la rampa ecologică.

Reţeaua de gaze –prin branşament la reţeaua existentă în zonă.
DE MENŢIONAT CĂ FUNCŢIUNEA PROPUSĂ ESTE DE SERVICII
FUNERARE. ÎN INCINTĂ NU SE VOR OFICIA SLUJBE RELIGIOASE, IAR
TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE SE FACE FĂRĂ
PROCESIUNI LA CAPELELE EXISTENTE ÎN CIMITIRE.
Documentaţia tehnică este însoţită de următoarele avize:
- Aviz Compania de apă nr.3983/2008
- Aviz PSI nr 302646/A/2008
- Aviz Enel nr.19076/2008
- Acord ag. Regională de protecţia mediului Timişoara nr.432/2009
- Aviz sanitar. 468/2008
Avînd în vedere acestea
PROPUNEM:
Analizarea oportunităţii adoptării unei hotărâri prin care să se adopte
Planul Urbanistic de Detaliu -„CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ D+P+1E ”,
Arad , proiect nr 10/2008, elaborat de S.C. PROCONT SRL , beneficiar SC. IN
MEMORIAN SRL care îndeplineşte prevederile legislaţiei în vigoare şi ale
regulamentului PUG – ului Mun. Arad.

ARHITECT ŞEF
Ing. Mirela Szasz

Victor Ghiţă/2ex/Victor Ghiţă.

ŞEF SERVICIU
Arh. Radu Drăgan

