
ROMÂNIA  AVIZAT: 

JUDEŢUL ARAD                                                                                                   Proiect SECRETAR GENERAL 

MUNICIPIUL ARAD                                                                         Nr. 343/14.07.2021 Cons. jr. Stepanescu Lilioara 

CONSILIUL LOCAL    

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. ______ 

din________________________2021 

privind aprobarea documentației de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):  

“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,  

ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, 

 mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad 

 

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 

53.081 din 06.07.2021, 

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 51.268/A5/06.07.2021 în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministrului  Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 53.079 din 06.07.2021 al Arhitectului Șef al 

Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal,  

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 10 din 06.07.2021, 

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea  nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea  nr. 50/1991  privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând seama de  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului 

Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 – 2000, 

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, 

 În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), 

art. 139  alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 196  alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

  H O T Ă R Â R E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de 

investiție CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, 

ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul 

C.F. nr. 346558 – Arad, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu 

respectarea condițiilor impuse prin  avize și cu următoarele date generale: 

1.Beneficiar: S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.; 

2.Elaborator: S.C. PLASIS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alideia Suciu,      

                  proiect 134/2019; 

3.Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 10.000 mp, pășune în intravilan 

conform PUG Arad, identificată prin extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, proprietar S.C. ADINUTZA ȘI OVI 

S.R.L. 

Art 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:  



1. Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și funcțiuni 

complementare. Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări 

tehnico-edilitare, zone verzi. Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate 

administrativă. 

2. POT max = 60%; 

3. CUT max = 1,70; 

4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 

9,00 m la cornişă, conform aviz A.A.C.R.; 

5. Zone verzi: min 20%; 

6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor 

publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția 

lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe 

cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa 

vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare. 

Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum 

colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 

mp.    

7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.  

8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a 

rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu 

funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, 

acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și 

aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în 

vigoare.  

 

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. și se 

comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente 

Red/Verif. L.F./S.D.            

                                                                                                                                                 Cod:PMA-S4-01 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  ARAD 

PRIMAR 

Nr. 53.081/A5/06.07.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):  

“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,  

ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, 

 mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad 

 

1.Beneficiar: S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.; 

2.Elaborator: S.C. PLASIS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alideia Suciu,      

                  proiect 134/2019; 

3.Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 10.000 mp, pășune în intravilan 

conform PUG Arad, identificată prin extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, proprietar S.C. ADINUTZA ȘI OVI 

S.R.L. 

Având în vedere: 

- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27899/06.04.2021, depusă de către 

beneficiarul menționat mai sus, cât și completările solicitate depuse cu adresa nr. 40594/21.05.2021; 

- raportul de specialitate nr. 53.079/A5/06.07.2021, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și 

Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal; 

- raportul informării și consultării publicului nr.51.268/A5/06.07.2021, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 

cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare 

Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef; 

- avizul tehnic nr. 10/06.07.2021 al Arhitectului –Șef; 

 Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite  

condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 967 din 20 mai 2019, se înaintează spre analiză 

Consiliului Local al Municipiului Arad. 

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu 

următoarele reglementări urbanistice: 

1. Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și funcțiuni 

complementare. Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări 

tehnico-edilitare, zone verzi. Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate 

administrativă. 

2. POT max = 60%; 

3. CUT max = 1,70; 

4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 

9,00 m la cornişă, conform aviz A.A.C.R.; 

5. Zone verzi: min 20%; 

6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor 

publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția 

lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe 

cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa 

vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare. 

Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum 

colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 

mp.    



7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.  

8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a 

rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu 

funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, 

acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și 

aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în 

vigoare.  

 

 

 

 

P R I M A R 

Călin Bibarț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente 

Red/Verif. L.F./S.D.  

 

 

Cod:PMA-S4-01 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

ARHITECT-ŞEF 

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE 

Nr.53.079/A5/ din 06.07.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea documentației de urbanism  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):  

“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,  

ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, 

 mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad 

 

 

 

Beneficiar: S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Elaborator: S.C. PLASIS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alideia Suciu,      

                  proiect 134/2019; 

Încadrarea în localitate  

Incinta reglementată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Arad, în partea de sud, 

amplasament DJ 682 Arad-Zădăreni, Zona Industrială Sud.  

Zona este accesibilă din strada Ogorului (DJ 682 Arad-Zădăreni). 

 Situația juridică a terenului 

             Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 10.000 mp, pășune în intravilan 

conform PUG Arad, identificată prin extrasul C.F. nr. 346558 – Arad, proprietar S.C. ADINUTZA ȘI OVI 

S.R.L. 

Situația existentă 

Parcela cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad are categoria de folosință pășune în intravilan și se 

găsește în zona industrială reglementată prin documentația de urbanism aprobată prin H.C.L.M. Arad nr. 

59/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Zădăreni – Arad, zona Z1, (UTR 46) – zonă 

unități industriale nepoluante, servicii, comerț și depozitare, subzona S1B – industrie nepoluanta, prestări 

servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protectie, clădiri P-P+3, POT 35%, CUT 

1,05. 

Vecinătăţi: 

-La vest: incinta reglementată se învecinează cu o serie de parcele situate în intravilan cu destinația de 

pășune și depozitare/logistică, servicii și comerț (cad 348244, cad 348245, cad 348466, cad 348465, cad 

348441, cad 348413); 

-La sud: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 347956. 

Limita sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu 

se se află în zona de siguranță și nici în zona de protecție aferentă, distanța dintre cele două repere fiind 

mai mare de 200 m; 

-La est: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 346609. 

Granița estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecție a LEA de înaltă tensiune (cad 

Ps 2439/3). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecție a traseului de electrificare, distanța măsurată 

până la culoar fiind de peste 50 m; 

-La nord, terenul se învecinează cu drumul județean DJ 682; parcela studiată este localizată pe partea 

stângă spre Zădăreni la aproape 620 m de la sensul giratoriu ce marchează intersecția cu strada Cornelia 

Bodea. În cadrul frontului opus al DJ 682 se găsesc de asemenea parcele cu destinația de pășune în 

intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.  

Descrierea soluției propuse 



Obiectul PUZ constă în studierea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona 

reglementată vizând propunerea de amplasare a unei zone de depozitare/logistică și funcțiuni 

complementare în corelație cu zonele limitrofe existente.  

Reglementări urbanistice propuse:  

1. Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și funcțiuni 

complementare. Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări 

tehnico-edilitare, zone verzi. Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate 

administrativă. 

2. POT max = 60%; 

3. CUT max = 1,70; 

4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 

9,00 m la cornişă, conform aviz A.A.C.R.; 

5. Zone verzi: min 20%; 

6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor 

publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția 

lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe 

cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa 

vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare. 

Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum 

colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 

mp.    

7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.  

8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a 

rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu 

funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, 

acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și 

aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în 

vigoare.  

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei: 

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față 

de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare. 

- Față de limita de proprietate de la drum se va realiza o retragere a clădirii principale de 10,00 m;  

- În zona de retragere de 10,00 m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de clădire 

independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces;  

- Față de limita de proprietate posterioară se va respecta o retragere de minim 5,00 m;  

- Față de limitele de proprietate laterale se va respecta o retragere de minim 3,00 m; 

- În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va 

respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor.  

Amplasarea în interiorul parcelei  

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:  

- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform codului Civil;  

- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale 

de pompieri;  

- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției 

celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m;  

- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri 

înalte sau aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la intrările existente spre domeniul 

public (neblocarea cu obstacole – copertine mari, piloni înalți, parcaje auto). În cazul în care accesul 

mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de 

intervenție) prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 2,00 m;  



- Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de zonele de 

protecție ale drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare din zonă.  

Circulația: 

Accesul pe amplasament se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care 

facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. Odată cu noua funcţiune propusă şi conform 

prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit 

corespunzator noii funcțiuni la lotul studiat.  

Deservirea rutieră a incintei propuse spre reglementare se va face din direcția DJ682; drumul județean 

este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii 

facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent.  

Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – Sânnicolau 

Mare, prin intermediul intersectiei in „T” executată la km 98+892 stânga (intersecție care deservește 

și alte obiective din zonă), apoi prin intermediul drumului colector existent.  

Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei intersecții în 

„T”, intrarea și ieșirea la/ de la obiectiv fiind posibilă din ambele direcții.  

Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în ,,T’’ constau în principal din următoarele:  

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lățimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 

3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieşire, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu 

curbe tip arc de cerc cu raze R = 9.00 m;  

- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin realizarea de 

marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând 

prioritate pentru traficul de pe drumul colector;  

Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces pentru 

autoturisme și camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:  

-accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, în fața halei proiectate, cu 

dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces; 

-accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la 

dreapta, perpendicular pe calea de acces;  

-accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului; 

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

cu propuneri. Se vor asigura un număr de locuri de parcare respectând prevederile din HGR 525/1996, 

pentru funcțiunea solicitată. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă;  

Amplasarea construcției propuse se va realiza la o distanță de minim 10,00 m faţă de limita de 

proprietate de la front, respectiv minim 42,00 m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona de siguranţă a 

traseelor existente. 

Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă. Echiparea tehnico-edilitară: 

rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în 

varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala 

beneficiarilor. 

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 967 din 20 mai 2019, 

Ghidului privind  metodologia  de elaborare și conținutul-cadru al Planului  Urbanistic Zonal, indicativ GM 

010-2000 și conține următoarele avize:  

Nr. 

crt. 

Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. și data aviz Termen 

valabilitate avize 

1 E-distribuție  329011097/30.10.2020 20.05.2021 

2 Agenția pentru Protecția Mediului Arad 3592/10.03.2021 - 

3 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile 

Goldiș” al Județului Arad – P.S.I. 

925974/21.11.2020 - 

4 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile 

Goldiș” al Județului Arad – P.C. 

925975/21.11.2020 - 

5 Direcția de Sănătate Publică a Jud. Arad 487/11.11.2020 - 



6 S.C. Compania de Apă Arad S.A. 24404/08.12.2020 - 

7 O.C.P.I. Arad PV 511/2021 - 

8 Autoritatea Aeronautică Civilă Română 25959/1690/22.12.2020 22.12.2021 

9 I.P.J. Arad – Serviciul Rutier 190345/06.11.2020 - 

10 P.M. Arad - Direcția Edilitară  80979/Z1/27.11.2020 - 

11 Delgaz Grid S.A. 212665384/21.10.2020 21.10.2021 

12 Telekom Romania Communication S.A. 291/10.11.2020 - 

13 RDS&RCS S.A. 500/27.10.2020 20.05.2021 

14 M.A.D.R. 33907/26.10.2020 - 

15 Direcția Generală pentru Cultură și Patrimoniu 

Național Cultural  

257/U/06.11.2020 - 

16 TECHVENTURESBANK S.A. 

(Banca Comercială Feroviară S.A. Sucursala 

Timișoara) 

98/01.04.2021 - 

 

Documentația de urbanism a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism din data de 13.04.2021. S-a emis Avizul tehnic nr..................... din 

................................... 

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z. 

 

 

 

 

 

Arhitect Șef, 

Arh. Emilian-Sorin Ciurariu 

 

 

 

 

 

 Funcția Nume prenume Semnătura Data 

Verificat Șef serviciu arh. Sandra Dinulescu   

Elaborat Consilier ing. Laurențiu Florescu   

 

                                                 VIZA JURIDIC 

 

 



 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECTIA ARHITECT SEF 

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE 

NR.51268/A5/06.07.2021 

 

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
 

În conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 2701/2010  pentru aprobarea metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism,cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport privind 

documentaţia: 

 

 

Plan Urbanistic Zonal  şi Regulament Local de Urbanism aferent  

–Construire hală/depozit, realizare platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate 

 

Iniţiatorii documentaţiei– SC ADINUTZA &OVI SRL 

Amplasament  –  municipiul Arad, Zona Industrială Sud-Zădăreni 

Proiectant general- SC PLASIS SRL, arh.RUR Alideia Suciu, proiect nr.134/2019 

Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare 

Monumente din cadrul Direcţiei Arhitect-Şef 

 

 

A. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul 

1.Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea 

solicitantului: 

 

La etapa 1 - intenţia de elaborare a documentaţiei P.U.Z  

      - prin adresa nr. 43230/15.07.2020  înregistrată la Primăria Municipiului Arad,   beneficiarii solicită 

demararea procedurii de informare şi consultare a publicului privind intenţia de elaborare P.U.Z. 

- întocmire anunţ privind intenţia de elaborare P.U.Z. şi postat pe site-ul www.primariaarad.ro în data 

de  16.07.2020; 

- anunţul de intenţie a fost afişat în data de 16.07.2020   pe panou amplasat pe parcela studiată; 

- publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare 

Monumente până în data 26.07.2020  şi să facă observaţii, recomandări în scris la registratura Primăriei 

Municipiului Arad.   

Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente nu a fost 

consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări în scris. 

 

 La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent  

 - prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.80968/08.06.2020, beneficiarii  solicită  

demararea procedurii de informare şi consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. şi 

R.L.U. 

- întocmire anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare şi postarea acestuia pe site-ul 

www.primariaarad.ro şi afişare la sediu în data de 20.11.2020; 

 - anunţul privind consultarea documentaţiei a fost afişat în data de 20.11.2020  pe panouri amplasate 

pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind   depuse fotografii care demonstrează acest 

lucru. 

http://www.primariaarad.ro/
http://www.primariaarad.ro/


Publicul a fost invitat să consulte documentaţia depusă Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare 

Monumente până în data de 04.12.2020 şi să facă observaţii, recomandări în scris la registratura Primăriei 

Municipiului Arad. 

2. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale 

      Au fost identificate părţile potenţial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentaţiei de 

urbanism. 

 Au fost  trimise  scrisori de notificare către aceştia, privind posibilitatea consultării documentaţiei 

PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de 

propunerea din plan. 

 3. Localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, 

buletine informative sau alte materiale scrise 

Au fost notificaţi vecinii direct afectaţi de propunerile PUZ, conform listei cu proprietarii depusă la 

dosar, proprietarii parcelelor învecinate din indificate cu extras CF 348244, CF 348245, CF 347956, CF 

346609, CF 353665, Direcția Patrimoniu. 

4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces  

Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente  nu a fost 

consultată de nici o persoană. 

B. Rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul 

procesului de informare şi consultare : 

Nu au fost înregistrate sesizări. 

 

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului 

în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 

95/28.04.2011 şi va fi adus la cunoştinţă Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării 

deciziei de aprobare/neaprobare a documentaţiei. 

 

 

 

ARHITECT ȘEF 

 Arh.Emilian Sorin Ciurariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Functia Nume prenume Semnatura Data 

Verificat Sef serviciu arh. Sandra Dinulescu  30.06.2021 

Elaborat Consilier Angelica Giura  30.06.2021 
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2ex/dos.et.III 

 

 

 



ROMÂNIA 

Județul Arad 

Primăria Municipiului Arad  

Arhitect-Șef 

 

Ca urmare a cererii adresate de Adina Cicar-Orădan, reprezentant al S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L., mun. 

Arad, str. Lipovei, nr. 27, jud. Arad, înregistrată cu nr. 27899/06.04.2021, cât și a completărilor solicitate 

depuse cu nr. 40594/21.05.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: 

AVIZ 

Nr. 10 din 06.07.2021 

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent: 

“CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ,  

ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, 

 mun. Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad 

Stot=10.000 mp 

 

Inițiator:  S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Proiectant: S.C. PLASIS S.R.L. 

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Alideia Suciu, proiect 134/2019; 

 

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: 

Incinta reglementată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Arad, în partea de sud, 

amplasament DJ 682 Arad-Zădăreni, Zona Industrială Sud.  

Zona este accesibilă din strada Ogorului (DJ 682 Arad-Zădăreni). 

Vecinătăţi: 

-La vest: incinta reglementată se învecinează cu o serie de parcele situate în intravilan cu destinația de pășune 

și depozitare/logistică, servicii și comerț (cad 348244, cad 348245, cad 348466, cad 348465, cad 348441, cad 

348413); 

-La sud: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 347956. Limita 

sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu se se află 

în zona de siguranță și nici în zona de protecție aferentă, distanța dintre cele două repere fiind mai mare de 

200 m; 

-La est: terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv cad 346609. Granița 

estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecție a LEA de înaltă tensiune (cad Ps 

2439/3). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecție a traseului de electrificare, distanța măsurată până 

la culoar fiind de peste 50 m; 

-La nord, terenul se învecinează cu drumul județean DJ 682; parcela studiată este localizată pe partea stângă 

spre Zădăreni la aproape 620 m de la sensul giratoriu ce marchează intersecția cu strada Cornelia Bodea. În 

cadrul frontului opus al DJ 682 se găsesc de asemenea parcele cu destinația de pășune în intravilan, asimilate 

Zonei Industriale Sud.  

Parcela cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad are categoria de folosință pășune în intravilan și se găsește 

în zona industrială reglementată prin documentația de urbanism aprobată prin H.C.L.M. Arad nr. 59/2005 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Zădăreni – Arad, zona Z1, (UTR 46) – zonă unități 

industriale nepoluante, servicii, comerț și depozitare, subzona S1B – industrie nepoluanta, prestări servicii, 

depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protectie, clădiri P-P+3, POT 35%, CUT 1,05. 

  Suprafața zonei studiate este de 1.080.000 mp. 

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: 

1.Funcțiunea principală solicitată de investitor este zonă de depozitare/logistică și fucțiuni complementare; 
-Funcțiunile complementare ale acesteia sunt: platforme carosabile și drumuri, amenajări tehnico-edilitare, 

zone verzi. 



 

Se dorește ca parcela menționată mai sus să fie o singură unitate administrativă. 

2. POT max = 60%; 

3. CUT max = 1,70; 

4. Regimul de înălțime: max D+P+1E sau P+1E+M/Er – Hmax = 15,00 m la coamă, respectiv Hmax = 

9,00 m la cornişă, conform aviz A.A.C.R.; 

5. Zone verzi: min 20%; 

6. Dimensiunile acceselor și drumurilor, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor 

publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția 

lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe 

cheltuiala investitorilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor 

respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare. 

Legătura auto și pietonală dintre DJ 682 (strada Ogorului) și incinta reglementată se va face printr-un drum 

colector cu număr cadastral neînregistrat, fiind zonă de protecție la DJ 682, în suprafață totală de 1.209, 00 

mp.    

7. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.  

8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a 

rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu 

funcțiunea zonă de depozitare/logistică și funcțiuni complementare, urmând ca după realizarea acestora, 

acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, 

cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.  

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei: 

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față 

de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare. 

- Față de limita de proprietate de la drum se va realiza o retragere a clădirii principale de 10,00 m;  

- În zona de retragere de 10,00 m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de clădire 

independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces;  

- Față de limita de proprietate posterioară se va respecta o retragere de minim 5,00 m;  

- Față de limitele de proprietate laterale se va respecta o retragere de minim 3,00 m; 

- În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea construcțiilor, se va 

respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor.  

Amplasarea în interiorul parcelei  

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:  

- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform codului Civil;  

- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale 

de pompieri;  

- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii construcției 

celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m;  

- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două pentru clădiri 

înalte sau aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la intrările existente spre domeniul 

public (neblocarea cu obstacole – copertine mari, piloni înalți, parcaje auto). În cazul în care accesul 

mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de 

intervenție) prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 2,00 m; 

- Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de zonele de 

protecție ale drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare din zonă.  

Circulația: 

Accesul pe amplasament se realizează prin intermediul unui drum colector conectat la DJ682 care 

facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. Odată cu noua funcţiune propusă şi conform 

prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit 

corespunzator noii funcțiuni la lotul studiat.  



Deservirea rutiera a incintei propuse spre reglementare se va face din directia DJ682; drumul județean 

este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii 

facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent.  

 

Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – Sânnicolau 

Mare, prin intermediul intersectiei in „T” executată la km 98+892 stânga (intersectie care deserveste si 

alte obiective din zona), apoi prin intermediul drumului colector existent.  

Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei intersecții în 

„T”, intrarea si iesirea la/ de la obiectiv fiind posibila din ambele directii.  

Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în ,,T’’ constau în principal din următoarele:  

- amenajarea accesului la terenul studiat, având lătimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 

3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieşire, racordat direct la marginea părții carosabile existente cu 

curbe tip arc de cerc cu raze R = 9.00 m;  

- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin realizarea de 

marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 / 2011, asigurând 

prioritate pentru traficul de pe drumul colector;  

Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces pentru 

autoturisme si camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:  

-accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, in fata halei proiectate, cu 

dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces; 

-accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la 

dreapta, perpendicular pe calea de acces;  

-accesul camioanelor la platformele de andocare aflate în partea de sud a terenului; 

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

cu propuneri. Se vor asigura un număr de locuri de parcare respectând prevederile din HGR 525/1996, pentru 

funcțiunea solicitată. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă;  

Amplasarea constructiei propuse se va realiza la o distanta de minim 10,00 m faţă de limita de proprietate 

de la front, respectiv minim 42,00 m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona de siguranţă a traseelor 

existente. 

Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă. Echiparea tehnico-edilitară: rețelele 

de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de 

amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor. 

     În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data 13.04.2021, se avizează 

favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia. 

     Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. 

     Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse 

în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

     Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. 

     Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai 

după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. 

     Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism 

nr. 967 din 20.05.2019, emis de Primarul municipiului Arad. 

 

Arhitect Șef, 

Arh. Emilian-Sorin Ciurariu 

 

                                                                                                                   red/verif/2ex/LF/SD 
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FOAIE   DE   CAPĂT 
 
 
 
 
 
 
 

DENUMIREA LUCRĂRII:    PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. 
CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ 
BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE 
 

AMPLASAMENT:  Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan,pășune,  
conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad; 
  

BENEFICIAR:   S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 
 
 
PROIECTANT GENERAL:    S.C.   P L A S I S   S.R.L.  

Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș 
  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com 

      
 

 

 

PROIECTANT URBANISM:  S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURĂ S.R.L.  
     Timişoara, Str. Gheorghe Doja, nr.10,ap.3  

 e-mail: studiounu@gmail.com  
 

 

 
NUMĂR PROIECT:  134/2019 

 

DATA ELABORĂRII:  aprilie 2021 
 
FAZA PROIECTARE:  PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – ETAPA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plasistm@gmail.co
mailto:plasistm@gmail.ro
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FOAIE  DE  
RESPONSABILITĂŢI: 

 

 
 

 
PROIECTANT GENERAL:     S.C.   P L A S I S   S.R.L.  

Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș 
   tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com 

            
 

 

 

 

PROIECTANT URBANISM:   S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURĂ S.R.L.  
Timişoara, Str. Gheorghe Doja, nr.10,ap.3 
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MEMORIU TEHNIC 
 
 
 

 

1. Introducere 
 
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 
 

DENUMIREA LUCRĂRII:      PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. 
CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ 
BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE 

AMPLASAMENT:  Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan,pășune,  
conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad;  

BENEFICIAR:   S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 
PROIECTANT:   S.C.   P L A S I S   S.R.L.  

Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș 
  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com    

NUMĂR PROIECT:  134/2018 
DATA ELABORĂRII:  aprilie 2021 
FAZA PROIECTARE:  PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – Etapa III 
 

 
 
 
 

1.2. OBIECTUL P.U.Z. 
 

   1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM 
 

Prezenta documentaţie de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarului, respectiv 
societatea comercială ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 
 

Se propune reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului cu funcţiunea 
actuală agricolă ( pășune ), în zonă destinată funcţiunilor de depozitare / logistică, cu dotările 
aferente şi legăturile ce se impun cu vecinătăţile. Deasemenea se stabilește modul de 
conectare a parcelei la circulațiile existente în zonă și soluțiile de realizare a lucrărilor tehnico-
edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate. 

Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019 eliberat de 
Primăria Mun.Arad, pentru terenul situat în intravilanul Mun. Arad, amplasament DJ 682 Arad 
– Zădăreni, având o suprafaţă totală de 10.000 mp, conform Extrasului C.F. nr. 346558,  
 Arad, reprezentând proprietatea privată a S.C. Adinutza si Ovi S.R.L. 
 
Categoria de folosință a parcelei este pășune, inclusă în intravilan. 
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Se dorește reglementarea parcelei în vederea acomodării functiunilor de depozitare / 
logistică și a amenajărilor aferente: 

 

• Terenul studiat nu se va parcela, rezultând o singură unitate administrativă;  

• Construcții noi: 
-cu destinația propusă: depozitare / logistică și funcțiuni complementare cu  regim maxim 
de înălțime de D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m-înălțimea maximă la coamă, respectiv 9m 
înălțimea maximă  la cornișă. 
 
- Z1 – zona DeL – zonă depozitare / logistică, funcțiuni complementare,  
- P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70 
 
Aria finală a zonei reglementate    =  10 000,00 mp; 
Sconstruita la sol – maxim              =    6 000,00 mp  ( P.O.T. maxim 60% ) 
Sconstruita desfăsurată – maxim   =  17 000,00 mp  (C.U.T. maxim 1,70 ) 

• Împrejmuire perimetrală 

• Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate 

• Sistematizarea verticală a terenurilor 

• Platforme carosabile cu locuri de parcare 

• Drumuri de incintă şi accesul autospecialelor de intervenţie 6m; 

• Amenajarea accesului;  

• Alei pietonale; 

• Amenajarea spațiilor verzi și plantate; iluminat arhitectural; 

• Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă; 

• Platforme gospodăreşti şi amenajări tehnico-edilitare; 

• Împrejmuire. 
 
În jurul clădirilor, în incintă, vor fi amplasate parcaje la sol, spații verzi, alei pietonale și 
carosabile.  
Accesul și ieșirea automobilelor din incintă se vor realiza fără a incomoda circulația, conform 
normativelor în vigoare și conform avizelor eliberate de către autorități. 

 
1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII  
    PENTRU ZONA STUDIATĂ 

Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, 
subzona S1B. Funcțiunea dominantă prevăzută pentru această zonă este cea de industrie 
nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protectie. 
Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU ”Calea Zădăreni Arad”, 
aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială 
nepoluantă, servicii comerț și depozitare.  
Subzona UTR46 este localizata la sud fata de DJ 682 si la vest fata de centura  
( traseul autostrada A1 Timisoara -Arad ) și de traseul LEA de înaltă tensiune. 

 
1.3. SURSE DE DOCUMENTARE 
Studii elaborate anterior: 
- P.U.G. Arad și Regulamentul de Urbanism aferent. 
- P.U.Z. – Calea Zădăreni – Arad aprobat prin HCLM Arad nr. 59/2005   
- Studii cu funcțiuni similare aprobate  sau in curs de aprobare în zona învecinată  
  ( S.C. Internațional Alexander S.R.L., S.C. WEXA internațional S.R.L. e.t.c. ); 
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- Documentaţia faza P.U.Z. se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi   

Conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM - 010 – 2000 si avizat in 

conformitate cu Legea nr.350/2001 rep. cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Documentaţia tehnică se va elabora în conformitate cu Legea nr. 50, HGR 525 și  
Codul Civil. 
 
Alte surse de informații utilizate 
-Rezultate din analiza și opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățiile 

locale ale municipiului Arad cu privire la elementele de temă. 

- Ridicare topografică, întocmită de P.F.A. Mann Sebastian Toma; 
- Studiul geotehnic întocmit de S.C. Geotols S.R.L.; 

- Certificatul de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019 eliberat de Primăria Municipiului Arad 

- Avizul de oportunitate nr. 21 / 04.08.2020 emis de Primăria Municipiului Arad 

 

Alte surse de informații utilizate 
-Rezultate din analiza și opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățiile 

locale ale municipiului Arad cu privire la elementele de temă. 

Tema de proiectare 
Tema de proiectare pentru elaborarea prezentului PUZ se bazează pe solicitările investitorului 

S.C. Adinutza si Ovi S.R.L., respectând conditiile curpinse în Certificatul de Urbanism și în 

avizul de oportunitate. 

Proiectul s-a întocmit pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut loc între investitori și 

proiectant, în scopul realizării acestei investiții. 

Tema - program principală presupune amenajarea unei zone de depozitare / logistică și 

servicii aferente acestora, realizate astfel încât să se respecte: 

-Regulamentul General de Urbanism; 

-Echilibrul între indicii constructivi şi indicatorii urbanistici; 

-Densitatea adecvată în cadrul sistemului urbanistic şi programului arhitectural în raport cu 

suprafaţa terenului; 

-Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile în zonă; 

-Sistematizarea şi viabilizarea eficientă a terenului pentru asigurarea confortului vital al     

populaţiei și funcțiunilor ce vor ocupa zona. 

 
 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 

2.1. EVOLUȚIA ZONEI 
 

2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI 
 

Aradul face parte din seria marilor oraşe din vestul ţării. Este situat la 24º19’ longitudine 
estică de Greenwich şi 46º11’ latitudine nordică, pe malurile Mureşului. Municipiul Arad este 
situat în partea sudică a Câmpiei Mureşului, subdiviziunea Câmpul Aradului. 

Terenul studiat este situat în partea sudica a municipiului Arad, în intravilanul acestuia, 
fiind asimilat Parcului Industrial Arad SUD. 
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2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA 
LOCALITĂȚII 
Ca urmare a reglementărilor urbanistice prevăzute în cadrul PUZ ”Calea Zădăreni Arad”, 
aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, terenul a devenit intravilan, fiind asimilat Zonei 
Industriale Sud. Funcțiunile dominante în zonă sunt cele de  producție industrială nepoluantă, 
servicii comerț și depozitare.  

 
Evoluția zonei proxime este marcată de dezvoltarea unor mari platforme industriale, 

unități comerciale, furnizoare de servicii și ansambluri logistice Aici își desfășoară activitatea 
companii ca și DB Schenker, GEFCO Logistică,  CT Park Arad, Duvenbeck Logistik, 
International Alexander,  Wexa International, Zentyss, Rompetrol e.t.c.   
 
Localizarea terenului tangent la drumul județean DJ 682 - cu o capacitate de două benzi pe 
sens permite conectarea facilă a parcelei la trama de circulații din zonă.  
Proximitatea racordului cu autostrada A1 asigură o accesare rapidă de către publicul local și 
regional.  
 

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 
2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII 
 
Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, 
subzona S1B, conform planului de mai jos. 
Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 
59/2005. 
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      Vecinătățile amplasamentului sunt: 

 

La vest, incinta studiată se învecinează o serie de parcele situate în intravilan cu destinația 
de pășune și depozitare / logistică, servicii și comerț ( cad 348244, cad 348245, cad 348466, 
cad 348465, cad 348441, cad 348413). 
 
Pe limita sudică terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, 
respectiv Cad 347966. Limita sudică a parcelei învecinate este marcată de traseul de cale 
ferată Arad-Zădăreni; terenul studiat nu se se află în zona de siguranță și nici în zona de 
protecție aferentă, distanța dintre cele două repere fiind mai mare de 200m. 
 
Spre est, terenul se învecinează cu o parcelă cu destinația de pășune în intravilan, respectiv 
Cad 346609. Granița estică a parcelei învecinate coincide cu limita culoarului de protecție a 
LEA de înaltă tensiune ( Cad Ps 2439/3 ). Terenul studiat nu este afectat de aria de protecție 
a traseului de electrificare, distanța măsurată până la culoar fiind de peste 50m. 

 

Spre nord, terenul se învecinează cu drumul județean DJ682; parcela studiată este localizată 
pe partea stângă spre Zădăreni la aproape 620m de la sensul giratoriu ce marchează 
intersecția cu strada Cornelia Bodea. În cadrul frontului opus al DJ682 se găsesc de 
asemenea parcele cu destinația de pășune în intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.  
 
Cea mai apropiată zonă rezidențială spre nord se află după autostrada A1, la o distanță mai 
mare de 1000m. Spre est, zona rezidențială tangentă la Strada Ogorului se află la mai mult 
de 1400m. În concluzie funcțiunile și amenajările propuse pe terenul studiat nu afectează  
zonele rezidențiale din proximitate.  
 
 
Zona studiată are aria de 1 080 000 mp, cuprinzând destinatii mixate: productie industrială 
nepoluantă și depozitare / logistică, servicii si comert, zone de exploatare agricola  
( arabil, pasuni ). 
 
Incinta reglementată este aceeași cu incinta propusă pentru lotizare, având suprafața  
totală de 10 000mp. 
 
 
 
2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, 
ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE 
INTERES GENERAL 
Din punctul de vedere al încadrării în oraș, funcțiunile propuse ( logistică, depozitare și servicii 
complementare acestora ) se integrează în caracterul predominant al Zonei Industriale Sud 
Zădăreni. 
Accesibilitatea zonei poate fi asigurată atat dinspre oraș pe strada Ogorului / DJ682, cât și 
prin conectarea rapida la centură atât pentru autovehicule cât și prin intermediul mijloacelor 
de transport în comun. 
La nivel edilitar zona adiacenta ( preponderent strada Ogorului ) este echipată cu rețele de 
apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz și telecomunicații, rețele la care se propune 
racordarea.  
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2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE 
ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII 
GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE 
 
Relieful.  
Relieful este dominat de zona sudică de câmpie a Mureşului, subdiviziunea Câmpiei vestice a 
Aradului, parte din Depresiunea Panonică, sub forma unui un con aluvial al Mureşului, cu 
aspect vălurit şi declivităţi slab accentuate ale terenului dar, relativ dese şi predominanţa 
depozitelor loessoide recente, fragmentate de vechile cursuri sau meandre părăsite ale 
Mureşului şi formată din câmpuri joase şi întinse cu aspect insular şi altitudini de 120-90m de 
la est la vest, în zona de contact cu câmpia Peregului având 104m. 
Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată, 
având diferenţe de nivel nesemnificative. Acesta nu prezintă potențial de alunecare. 
Rețeaua hidrografică 
Municipiul Arad este străbătut de Râul Mureş, cu panta de 0,3‰ şi un debit mediu multianual 
de cca. 170 m³/s. Pe anotimpuri, volumul maxim scurs se înregistrează primăvara (aprilie-
iunie) – 40%, iar cel minim toamna (septembrie-noiembrie) – 13% din volumul mediu anual. 
Cel mai mare debit a fost înregistrat în 1970 de cca 2.320m³/s. În timpul apelor mari şi al 
viiturilor, aceste volume de apă transportate sunt importante. Debitul mediu zilnic minim este 
de 21m³/s, iar cel maxim de 41m³/s în perioadele de vegetaţie (iunie-august). Mărimea 
bazinului de recepţie al Mureşului în zona Aradului permite regimul de compensare al apelor. 
Debitul mediu multianual privind cantitatea de aluviuni în suspensie este de 95kg/s, iar cel de 
aluviuni neglijabil. 
Din punct de vedere hidrogeologic, alternanţa de strate permeabile (prafuri nisipoase și 
nisipuri cu pietriș și bolovăniș) permite ascensiunea apei subterane în funcție de variațile 
regimului precipitaților din zonă. 
Clima este cea tipică temperat-continentală, moderată, în care sunt prezente influenţe ale 

climatului mediteranean şi oceanic , cu ierni relativ blânde şi cu veri călduroase şi nu prea 
secetoase. Lanţul Carpaţilor îl adăposteşte împotriva invaziilor aerului rece continental, iar 
deschiderea dinspre vest permite pătrunderea aerului temperat maritim. 
Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : 
a) Temperatura aerului: 
- Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; 
- Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; 
- Temperatura medie anuală: +10,4oC 
b) Precipitaţii: 
- Media anuală: 472,9 l / mp 
Maximul pluviometric anual se produce în luna iunie, determinat de instabilitatea atmosferică 
accentuată şi de activitatea ciclonilor nord-atlantici.  
Flora: nu există specii rare, ocrotite, ameninţate cu dispariţia, arii protejate sau ecosisteme 
specifice ecoregiunilor definite conform Legii nr. 310/2004. 
Condiții geotehnice: 
Din punct de vedere geomorfologic, zona menţionată este amplasată în Câmpia joasă a 
Banatului, aflată sub influenţa apelor curgătoare, care au dus la trasportarea şi depunerea de 
particule fine de diverse roci, provenite din dezagregarea rocilor de bază. Suprafaţa relativ 
netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare şi a celor în retragere cursuri rătăcitoare cu 
numeroase braţe şi zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depunerea de particule cu dimjensiuni 
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şi fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri şi nisipuri. Prin asanarea 
apelor s-a ajuns la straturi în general separate în funcţie de mărimea fragmentelor de bază. În 
asemenea situaţii, stratificaţia poate să se schimbe pe distanţe uneori mici. 
Geologic -  zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor 
cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri şi pietrişuri cu 
extindere la peste 100m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la cca. 1.400m-
1.700m adâncime şi este străbătut de o reţea densă de microfalii. 
Terenul este plan, fiind situat pe terasa superioară a râului Mureș, iar aspectul terenului 
prezintă denivelări de 0,40 – 0,50m, având stabilitatea generală asigurată 
Seismicitatea: În conformitate cu Codul P100-1/2013, perioada de colţ Tc = 0,7s. Factorul de 
amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către structură β0 = 2,5. 
Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag β(T) se consideră  pt. Zona Banat (fig. 3.4 
din codul menţionat) iar acceleraţia orizontală a terenului pt. proiectare ag = 0,20g. 
Adâncimea maximă de îngheţ în zona de amplasare a viitoarelor construcţii este stabilită 
conform STAS 6054-77 la 0,70m. 
 
În general, suprafaţa morfologică constă din forme de relief nediferenţiate, cu văi puţin adânci, 
meandre, albii părăsite, terase îngropate, acoperite cu o crustă subţire de sol vegetal şi 
umpluturi recente de sistematizare verticală. 

  
În conformitate cu normativul geotehnic  NP074/2014, s-au stabilit categoria geotehnică 
respectiv riscul geotehnic pentru viitoarele construcţii: 

 

FACTOR  PUNCTAJ 

Condiţii teren Teren mediu 3 

Apă subterană Fără  epuismente 1 

Clasificare construcţie Normală 3 

Seismicitate Ag = 0,20g 3 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 

Risc geotehnic  11 

 
Conform datelor din tabel construcţiile se vor încadra în Categoria geotehnică 2 cu 
risc geotehnic moderat.  
 

Luându-se în considerare scopul pentru care se elaborează studiul geotehnic preliminar, 
s-au executat două foraje geotehnice (F1-F2) cu adâncime de 6,00m şi două sondaje de 
penetrare (PDU1- PDU2) cu adâncime de 6,00m (conform planşei 1). 
Forajele s-au realizat, cu trusa mecanică de 4”, pe adâncime de 6,00m, probele prelevate 
analizându-se în laborator pentru stabiliriea stratificaţiei (Anexele 5 - 9).  
1. Stratificaţia interceptată în forajul F1 faţă de cota terenului natural la care s-a considerat  
cota ±0,00 este : 
Stratificaţia interceptată în forajul F1 faţă de cota terenului natural la care s-a considerat  
cota ±0,00 este : 

-0,00  -0,50 m – umplutură heterogenă 

-0,50 -6,00 m – argilă, galbenă, plastic consistentă spre vârtoasă, strat neepuizat, Ic = 0,75. 
 

Stratul de pământ coeziv este în stare plastic consistentă spre vârtoasă (Ic = 0,72 ... 0,79), 
fiind cu compresibilitate mare (M = 7861 ... 8300 kPa) conform aprecierii pe baza sondajului 
de penetrare şi a determinărilor din laborator. 
 



                      STRADA   TIGRULUI    NR.   50     TIMISOARA   TIMIS   

                                 p r o i e c t  n r . 1 34 /   2 0 1 9                                                   
                                                

     S.C.    P L A S I S    S.R.L.                 www.plasis.ro                email: plasistm@gmail.com           telefon: 0765/256.949           11 | 40 

 

 

2. Stratificaţia interceptată în forajul F2 faţă de cota terenului natural la care s-a considerat 
cota ±0,00 este : 

     -0,00  -0,50 m – sol vegetal 

     -0,50 -6,00 m – argilă, galbenă, plastic consistentă spre vârtoasă,  
      strat neepuizat, Ic = 0,68. 

 
Stratul de pământ coeziv este în stare plastic consistentă spre vârtoasă (Ic = 0,68 ... 0,80), 
fiind cu compresibilitate mare (M = 7762 ... 8341 kPa) conform aprecierii pe baza sondajului 
de penetrare şi a determinărilor din laborator 
 
Apa subterană interceptată în forajele F1- F2, la data efectuării acestora 10.09.2020 a fost la 
-4,20 m faţă de nivelul terenului natural, având tendinţă ascensională, respectiv stabilizându-
se la -4,00 m faţă de nivelul terenului natural. 

Din observaţiile asupra variaţiei nivelului apei în zona amplasamentului cercetat (discuţii 
purtate cu vecinii, lucrări efectuate în zonă), apreciem faptul că nivelul maxim superior al 
apei subterane poate ajunge până la -2,50 m faţă de cota terenului natural. 

Pentru determinarea agresivităţii chimice a solului faţă de betoane, s-a prelevat o probă de 
pământ care s-a analizat (buletin nr. 15.384/2020 – Anexa 10). Din buletinul de analiză 
chimică reiese faptul că solul nu prezintă agresivitate chimică faţă de betoane. 

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la parametri geotehnici s-au 
executat două sondaje de penetrare PDU1 – PDU2 până la adâncimea de 6,00 m. Aceste 
sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic uşor, conform normativului C 159 - 89, având 
masa berbecului de 10 kg, înălţimea de cădere de 0,50 m şi suprafaţa bazei conului 10 cm2. 

Variaţia rezistenţei de penetrare, exprimată prin numărul de lovituri a berbecului pentru 
pătrunderea conului de penetrare pe adâncimea de 10 cm (N10) şi parametri geotehnici 
apreciaţi pe baza acestora sunt prezentaţi în Anexele 3-4. 

Parametri geotehnici apreciaţi pe baza rezistenţei la penetrare, Anexele 3-4, evidenţiază 
pentru stratul de pământ coeziv neepuizat până la adâncimea de -6,00 m stare de consistenţă 
situată în domeniul plastic consistent şi compresibilitate mare. 

 
 
 

2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII 
În prezent, pe teren nu există construcții sau amenajări. 

 
 
 
 
 

2.4 CIRCULAȚIA 
 
 
2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI 
RUTIERE 

 
Zona Industrială Sud este bine conectată din punct de vedere al traseelor rutiere, atât cu 
autostrada A1 ( locatia este adiacenta girației de acces ), cu centrul Aradului, cu ieșirea spre 
Timisoara, E671. 
Odată cu noua funcţiune propusă şi conform prevederilor Certificatul de Urbanism nr. 967 din 
20.05.2019 se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzator la parcela studiată prin 
conectarea la DJ682. 
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2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, 
 
INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A 
TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI,  
INTERSECŢII CU PROBLEME 
 Nu sunt înregistrate aspecte critice în desfășurarea circulației rutiere în dreptul 
amplasamentului studiat.  
 În dreptul parcelei studiate drumul DJ682 este modernizat, având un prospect de două 
benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile 
secundare / colectoare, asigurând un trafic intens și fluent. 
În prezent, accesul pe amplasament se realizează prin intermediul unui drum colector 
conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. Conectarea 
drumului colector la DJ682 se face prin intermediul intersectiei in „T” executata la km 98+892 
stânga, (intersectie care deserveste si alte obiective din zona). 

   Odată cu noua funcţiune propusă şi conform prevederilor Certificatului de Urbanism  
nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzator la lotul 
studiat. 

 

2.5 OCUPAREA TERENURILOR  
 

2.5.1  PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ 

În zona studiată prin PUZ se constată următoarele elemente de ocupare a terenurilor: 
-căi de comunicație rutieră: drumul național DJ-682, drumuri colectoare, drumuri de 
exploatare;  
-canale de desecare; 
-instituții publice și servicii; 
-unități industriale nepoluante și depozitare; 
-terenuri arabile;  
-terenuri cu destinația pășune situate în intravilan, preponderent libere de construcții. 
În vecinătatea zonei studiate există fond construit de tip peri-urban cu funcțiuni de industrie 
nepoluanta, comerț și servicii, depozitare / logistică. Acesta s-a realizat recent, în ultimii 
10ani, caracteristice fiind construcții de tip hală, aflate într-o stare tehnică bună, cu regim de 
înălțime P înalt / P+1E. 
 
Amplasamentul şi vecinătăţile se regăsesc ca obiect de studiu în Planul Urbanistic General al 
Mun. Arad, aprobat şi în P.U.Z. Zona Industrială Arad Sud, aprobat prin HCLM Arad nr. 
59/2005 și PUZ Zonă depozitare, comerț/servicii, amenajare acces din DJ 682, aprobat prin 
HCLM nr. 36/2015. 
Conform Regulamentului PUZ Zona Industrială Sud Zădăreni, prevederile de zonificare sunt 
următoarele pentru UTR 46 și 47 –industrie, prestări servicii, depozitare, tronson stradă: 
Se vor autoriza construcţii pentru industrie, prestări servicii, depozitare, tronson stradă; 
- P.O.T. maxim admis = 40,00 % în incinte şi 35% pe zonă 
- C.U.T. maxim admis = 1,20 în incinte şi 1,05 pe zonă 
- Regim de înălţime P, P+2, cu înăţimea maximă la cornişă 21,00 m 
Restricţii: 
- respectarea funcţiunilor propuse 
- interzicerea prevederilor de funcţiuni incompatibile 
- respectarea zonelor de protecţe faţă de LEA şi căi carosabile 
- minim 30 % zone verzi pe întreaga suprafaţă a P.U.Z. aprobat 
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2.5.2. RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI 
Parcul industrial sud Arad este o zonă in curs de consolidare din punct de vedere funcțional, 
cu tendințe de extindere spre vest si sud, înglobând terenurile agricole limitrofe. 
Nu există conflicte între funcţiunile dominante ale zonei ( producție industrială nepoluantă, 
servicii, comerț, logistică ) și cele propuse. Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, 
conform PUZ și RLU aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind 
producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.  
 
Zona studiată cuprinde aria de 1 080 000mp, cuprinzând următoarele funcțiuni: 
 

 
 
În urma analizării raportului dintre funcțiuni se observă faptul că ponderea cea mai mare o 
constituie funcțiunile mixte ( industrie nepoluantă, depozitare, servicii comerț ). Odată cu 
aprobarea PUZ ”Calea Zădăreni Arad” (H.C.L.M.A. nr. 59/2005 ) terenul a devenit intravilan 
facilitând dezvoltarea Zonei Industriale Sud.  
Este evidentă tendința de creștere a funcțiunilor mixte în detrimentul celor agricole situate în 
intravilan. Terenul agricol extravilan este demarcat prin limita fizică a căii ferate Arad – 
Zădăreni. 
  
Incinta reglementată este aceeași cu incinta propusă pentru lotizare, având suprafața  
totală de 10 000mp. 

 
     2.5.3.   FOLOSINȚA ACTUALĂ A AMPLASAMENTULUI ANALIZAT 

Suprafața incintei propuse pentru reglementare este de 10 000 mp, cuprinzând terenul 
aflat în proprietatea beneficiarului.  
 

 
 
Terenul propus pentru reglementare reprezintă proprietatea privată a societății comerciale 
S.C. Adinutza si Ovi S.R.L. Referitor la sarcini, CF-ul conține următoarele înscrieri : 
- interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, 

restructurare si amenajare in favoarea BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A 
SUCURSALA Timisoara CIF:28371319 

- intabulare, drept de IPOTECA în favoarea băncii; 
  

Nr. 
crt. 

Proprietar Nr. C.F. Suprafața mp Parcele Categoria de 
folosință 

1 S.C. Adinutza si Ovi S.R.L. 346558 10 000mp 346558 Pășune, intravilan 
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2.5.4 GRADUL DE OCUPARE A ZONEI CU FOND CONSTRUIT 
În proximitatea sitului studiat construcțiile se regăsesc în zonele reglementate cu funcțiuni 
industriale, servicii, comerț, logistică și depozitare. 
 
2.5.5 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE 
Funcțiunea propusă pentru terenul studiat se integrează în caracterul predominant al zonei si 
în direcția de dezvoltare.  
Noul regim funcțional mixt avanseaza în detrimentul terenului cu destinatie agricola  
( arabil sau pasune ) situat pe limita intravilanului.  

 
2.5.6 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI 
Terenul studiat este liber de construcții și nu contine spații verzi amenajate. 

 
2.5.7. PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI 
- nu se constată disfuncționalități generate de corelarea funcțiunilor existente – propuse; 
- parcela studiată se află în afara distanțelor de protecție a zonelor rezidențiale învecinate; 
- proximitatea autostrazii A1 impune o distanta de protecție de 50m, parcela studiată nu este   
afectată; 
- in sudul parcelei se remarca prezenta unui traseu de cale ferata; terenul studiat nu se află în 
zona de siguranță ( 20m ), și și nici în zona de protecție aferentă de 100m; 
- zona studiată se află în arealul II de servitute aeronautică civilă, rezultând limitări ale 
regimului de înălțime ; 
- se constată lipsa de spaţii verzi amenajate și a perdelelor de protecţie pentru separarea 
zonelor cu funcţiuni diferite;  
 

2.6.  Concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din 

analiza critică a situației existente 
Nu se remarcă disfuncționalități generate de corelarea functiunilor existente - propuse,  
extinderea Zonei industriale sud se produce concomitent pe o serie de parcele învecinate.  
Accesul rutier propus nu afectează funcționalitatea drumurilor existente.  
În zona studiată sau în zonele învecinate nu există fenomene de risc natural. 
 

 

2.7 ECHIPAREA EDILITARĂ 
STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA 
LOCALITĂȚII 

 
2.7.1. Alimentarea cu apă 
În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de alimentare cu apă 
potabilă la care se propune branșarea. 
2.7.2. Canalizare menajeră 
În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de canalizare menajeră. 
2.7.3. Canalizare pluvială 
În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de colectare al apei 
pluviale.  
2.7.4. Alimentarea cu gaze naturale 
În proximitatea zonei studiate există în prezent există un sistem centralizat de alimentare cu 
gaze naturale.  
2.7.5. Alimentarea cu energie electrică 
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În proximitatea zonei studiate există în prezent un sistem centralizat de alimentare cu energie 
electrică.  
2.7.6. Telecomunicații 
În proximitatea zonei studiate există în prezent există o rețea de telecomunicații la care se vor 
conecta constructiile propuse. 
 

2.8 PROBLEME DE MEDIU 
2.8.1.   Relaţia cadru natural – cadru construit  
Situaţia existentă  / propusă în zonă nu afectează cadrul natural. 
Prin Regulamentul local propus se va asigura un balans optim între suprafețele ocupate de 
construcții și cele rezervate spațiilor verzi. 
2.8.2.   Evidențierea riscurilor naturale și antropice  
Zona nu este expusă riscurilor naturale, nu se află în perimetrul inundabil al vreunui curs de 
apă. Stabilitatea terenului este asigurată conform studiului geotehnic întocmit pentru terenul 
propriu-zis. 
Un risc de natură antropică îl reprezintă depozitarea neautorizată de deșeuri de diverse tipuri, 
care atrag insecte și rozătoare și prezintă un pericol de contaminare pentru sol. 
În zonă nu există valori de patrimoniu şi nici potenţial balnear sau turistic. 
Nu există disfuncţionalităţile remarcate în zonă din punct de vedere al protecţiei mediului 
2.8.3.   Marcarea punctelor şi a traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din 
categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă 
În prezent, terenul nu este racordat la reţeaua publică de apă potabilă, canalizare menajeră şi 
pluvială, dar se propune asigurarea branșamentelor 
În viitor odată cu dezvoltarea zonei, apele pluviale vor fi colectate prin guri de scurgere de o 
rețea de canalizare pluvială care va acoperi necesitățile parcelei propuse pentru 
reglementare. 

 
Prin lucrările proiectate şi tehnologiile de execuţie adoptate, zona agricolă învecinată nu va fi 
afectată, iar materialele din decapări şi săpături vor fi utilizate pentru întreţinerea altor 
drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră spartă) și transportate în depozite stabilite de 
comun acord cu organele locale (excedentul de săpătură). 
Materialele utilizate pentru construcţie sunt materiale tradiţionale pentru acest gen de lucrări 
şi care nu poluează mediul la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton de 
ciment, emulsie bituminoasă, etc.     
 
Zone de protecție impuse: 
- terenul studiat se află la distanță suficientă față de toate reperele care ar impune zone de 

protecție ( centura în regim de autostradă A1, traseul de electrificare de înaltă tensiune, 
traseul de electrificare de medie tensiune situat pe frontul opus al DJ682, traseul CF); 

- parcela în curs de reglementare se află la o distanță de 33m față de limita carosabilului 
DJ682, astfel încât se află în afara zonei de protecție de 30m a drumului județean.  

 

 
 
2.9 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 
 
Studiul a fost demarat la cererea beneficiarului, în calitate de inițiator, în vederea 
implementarii functiunilor de depozitare, logistică și servicii aferente acestora. 
Populația din zonă nu este afectată de realizarea investiției, în prezent zona este destinată 
unor astfel de funcțiuni prin PUG și PUZ-uri aprobate / în curs de avizare. 
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Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza formează un ansamblu ce 
reunește funcţiuni de depozitare, logistică și servicii complementare care se adresează nu 
doar vecinătăților imediate, ci și locuitorilor din suprafața urbană extinsă.  
Din punct de vedere al administraţiei locale, investiţia propusă se încadrează în planul de 
dezvoltare al localităţii și este oportună,  fiind vorba despre extinderea funcţiunilor unui pol 
deja consolidat – Zona Industriala Sud  - Zadareni, inclusiv dotări tehnico-edilitare. 

 
Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la 
organizarea viitoarei zonei luate în studiu au fost următoarele: 
o Acomodarea funcțiuniilor de depozitare, logistică și servicii complementare adaptate la 
configurația terenului și  specificul zonei consolidate funcțional; 
o Asigurarea necesarului de spații verzi; 
o Asigurarea acceselor auto și pietonale la incinta studiată, prin realizarea unei circulații de 
incintă corelată cu strategiile urbanistice din vecinătate;. 
o Asigurarea necesarului de locuri de parcare în cadrul lotului reglementat; 
o Asigurarea utilitățiilor necesare dezvoltării zonei, prin branșarea la rețelele existente în 
zonă; 
 
 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE PRIVIND 
DISFUNCȚIONALITĂȚILE REZULTATE DIN ANALIZA CRITICĂ A SITUAȚIEI 
EXISTENTE 
 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE 

CONCOMITENT CU P.U.Z. 

Nu au fost întocmite alte documentaţii în vederea schimbării destinației pentru acest 
amplasament.  
Terenul propus pentru reglementare a fost introdus în intravilan concomitant cu aprobarea 
PUZ și RLU ”Calea Zădăreni Arad”, aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile 
dominante fiind producție industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare.  
 
3.1.1.  STUDIUL GEOTEHNIC 

Din studiul geotehnic preliminar menţionăm:  
Seismicitatea: conform Codului de proiectare seismică P100-1-2013, condiţiile locale de 
teren studiat sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec, a factorului de 
amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului β0 = 2,50 şi valoarea de vârf 
a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag =0,20 g, pentru cutremure având interval mediu 
de recurenţă IMR = 100 ani. 
Adâncimea maximă de îngheţ în zona de amplasare a viitoarelor construcţii este stabilită  
conform STAS 6054-77 la 0,70m. 
Încadrarea în categoria geotehnică / risc geotehnic 
În conformitate cu normativul geotehnic  NP074/2007, s-au stabilit categoria geotehnică 
respectiv riscul geotehnic pentru viitoarele  construcţii – acestea se vor încadra în categoria 
geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat.  
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Stratul de pământ coeziv este în stare plastic consistent  (Ic = 0,68 ... 0,80), fiind cu 
compresibilitate mare (M = 7762 ... 8341 kPa) conform aprecierii pe baza sondajului de 
penetrare şi a determinărilor din laborator. 
Tot în baza sondajului de penetrare a reieşit faptul că stratul de nisip mijlociu și fin, neepuizat 
la -6,00 m este în stare afânată spre medie de îndesare (Id = 0,27 ... 0,45), fiind cu 
compresibilitate mare (M = 6865 ... 8547 kPa). 
Apa subterană interceptată în forajele F1- F2, la data efectuării acestora 10.09.2020 a fost la 
-4,20 m faţă de nivelul terenului natural, având tendinţă ascensională, respectiv stabilizându-
se la -4,00 m faţă de nivelul terenului natural. 

Din observaţiile asupra variaţiei nivelului apei în zona amplasamentului cercetat (discuţii 
purtate cu vecinii, lucrări efectuate în zonă), apreciem faptul că nivelul maxim superior al 
apei subterane poate ajunge până la -2,50 m faţă de cota terenului natural. 

Pentru determinarea agresivităţii chimice a solului faţă de betoane, s-a prelevat o probă de 
pământ care s-a analizat (buletin nr. 15.384/2020 – Anexa 10). Din buletinul de analiză 
chimică reiese faptul că solul nu prezintă agresivitate chimică faţă de betoane. 

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la parametri geotehnici s-au 
executat două sondaje de penetrare PDU1 – PDU2 până la adâncimea de 6,00 m. Aceste 
sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic uşor, conform normativului C 159 - 89, având 
masa berbecului de 10 kg, înălţimea de cădere de 0,50 m şi suprafaţa bazei conului 10 cm2. 

Variaţia rezistenţei de penetrare, exprimată prin numărul de lovituri a berbecului pentru 
pătrunderea conului de penetrare pe adâncimea de 10 cm (N10) şi parametri geotehnici 
apreciaţi pe baza acestora sunt prezentaţi în Anexele 3-4. 

Parametri geotehnici apreciaţi pe baza rezistenţei la penetrare, Anexele 3-4, evidenţiază 
pentru stratul de pământ coeziv neepuizat până la adâncimea de -6,00 m   stare de 
consistenţă situată în domeniul plastic consistent şi compresibilitate mare. 

 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI : 

Pe baza elementelor prezentate în cap. 1...4 se pot sintetiza următoarele concluzii şi 
recomandări. 
Din observaţiile asupra amplasamentului şi a vecinătăţilor acestuia rezultă că stabilitatea 
terenului este asigurată. 

 
La suprafaţa terenului până la adâncimea de 0,50 m este un strat de umplutură heterogenă în 
F1 și până la adâncimea de 0,50 m este un strat de sol vegetal în F2. De la adâncimea de  
0,50 m este un strat de argilă, galbenă cu oxizi, plastic consistentă spre vârtoasă şi cu 
compresibilitate mare, neepuizat până la -6,00 m în ambele foraje. 

 
Apa subterană, la data efectuării forajelor F1 -F2 10.09.2020, a fost interceptată la 
adâncimea de  -4,20 m, fiind cu caracter uşor ascensional. Se apreciază că nivelul maxim 
poate ajunge până la cota de -2,50 m faţă de cota terenului natural. Din buletinul de analiză 
chimică pe sol nr. 15.384/2020  rezultă faptul că solul nu prezintă agresivitate chimică faţă 
de betoane. 

 
 Pentru construcţiile ce urmează să se execute, se recomandă fundarea directă la 
adâncimea minimă Dfmin = 1,20 faţă de nivelul terenului natural, adâncime ce urmează să 
fie definitivată de proiectant conf. Normativ NP 112 – 2014. Stratul de teren de la nivelul 
tălpii fundaţiei va fi format din argilă, cafenie, plastic consistentă, cu extindere până la – 
6,00 m. 

 
În faza de predimensionare a fundaţiilor drept capacitate portantă a terenului se va admite 

pconv stabilit în funcţie de presiunea convenţională de bază pconv
 ( pt. B = 1,00 m şi Df = 2,00 
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m) corectată pentru lăţimea şi adâncimea de fundare corespunzătoare fundaţiei dimensionate 
şi pentru gruparea de încărcări, conf. STAS 3300/2-85. 

Pentru stratul menţionat la punctul 5.4 care poate veni în contact cu talpa fundaţiei, în 
funcţie de adâncimea de fundare adoptată, presiunea convenţională de bază va fi : 

 

pconv
 = 200 - 220 kPa 

La proiectarea infrastructurii  se va ţine seama de prescripţiile ‘Normativului pentru 
proiectarea structurilor de fundare directă’ indicativ NP 112 – 04. 

 
Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructură: 

La stabilirea clasei minime de beton și a tipului de ciment folosit pentru betoanele 
infrastructurii, se va ține seama și de clasa de expunere în raport cu nivelul și agresivitatea 
apei subterane, conform SR EN 206-1 și Codului CP 012/1:2007 și anume: 

 
-Clasa de expunere XC2 (umed, rareori uscat), pentru fundațiile situate sub nivelul de îngheț, 
la care corespunde o clasă de rezistență a betonului C16/20, cu dozaj minim de ciment 
260Kg/m3., conform Tabelului F1.1 din codul de practica CP 012/1/2007 intitulat “Cod de 
practică pentru producerea betonului”. 

 
-Combinația de clasa de expunere XC4+XF1, pentru elementele exterioare expuse la 
îngheț și în contact cu apa de ploaie (fundații deasupra nivelului de îngheț), la care 
corespunde o clasă de rezistență a betonului C25/30, cu un dozaj minim de ciment 
300Kg/m3., conform Tabelului F1.1 din codul de practica CP 012/1/2007 intitulat “Cod de 
practică pentru producerea betonului”. 

  
Din punct de vedere al rezistenţei la săpare terenurile interceptate se încadrează la terenuri 
mijlocii. 

 
Lucrările de terasamente, inclusiv cele aferente (săpături, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor 
executa cu respectarea întocmai a tuturor normativelor în vigoare cu privire la aceste lucrări 
(C 169-83, Ts inclusiv normele de protecţia muncii, etc. ) prevederi de care trebuie să se ţină 
seama la toate lucrările de construcţii până la cota ± 0,00 m a construcţiei. 

 
În concluzie, se apreciază că zona cercetată permite amplasarea de construcţii, cu 
menţiunea că pentru elaborarea proiectului de execuţie trebuie efectuată cercetarea 
geotehnică pentru proiectare, finalizată cu Studiu geotehnic. 

 
 
3.1.2. RIDICAREA TOPOGRAFICĂ  

În scopul realizării investiţiei propuse  pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. 
Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, 
poziţionarea faţă de loturile vecine, poziţionarea faţă de drumuri.  
Suportul grafic pentru partea desenată a prezentei documentaţii are la bază ridicarea 
topografică realizată de către ing. Mann Sebastian, S.C. Topovas plan S.R.L. 
Zona nu prezintă diferenţe de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmări 
egalizarea cotei acestuia. 
Pe direcția est-vest, pe o lungime de minim 60m, C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază 
între 112,13 și 112.27 NMN. cota mai joasa este spre est, panta fiind aproape inexistentă. 
Se distinge o diferență de nivel de maxim 15cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime 
de 166 m ( C.T.N. variază între cotele 112,45 și 112.32 NMN, nivelul coboară spre nord ). 
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Din punct de vedere topografic, terenul nu prezintă disfuncționalități, conform 
concluziilor ridicării topografice întocmite de S.C. Topovas plan S.R.L. 

 
 
3.2.  SURSE DE DOCUMENTARE ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. 
- Plan Urbanistic General al Municipiului Arad – este în curs de modificare. 
Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice a zonei 
în studiu : căi de comunicaţie, relaţiile zonei studiate cu localitatea şi în special cu zonele 
vecine, mutaţii ce pot interveni în folosinţa terenurilor, lucrări majore prevăzute în zonă, 
dezvoltarea echipării edilitare, protecţia mediului etc.  
Dezvoltarea terenului este reglementata prin PUZ Zona industriala Zadareni, , aprobat prin 
H.C.L.M. Arad 59 / 2005. 
Parcelele fac parte din UTR nr. 46, zona reglementata Z1, subsona S1B - fiind permise 
destinatii ca industrie nepoluanta, servicii, depozitare. 
Indicii avizati in cadrul H.C.L.M. Arad 59 / 2005 sunt : 
- P.O.T. = 33%,  C.U.T = 1,0 ; 

 

3.3.  ALTE SURSE DE INFORMAȚII UTILIZATE sunt rezultatele obținute din analiză și 
opțiunile culese de proiectant în teren și consultare cu autoritățiile locale ale municipiului Arad 
cu privire la elementele de tema. 
 
 

 3.4.  PROBLEME DE MEDIU 
În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție și nici potențial balnear sau 
turistic. Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona nu 
este inundabilă. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi 
cele rezervate spațiilor verzi. 
Având în vedere că perimetrul studiat nu a fost inclus în zonele cu valoare peisagistică 
deosebită, se poate concluziona faptul că impactul asupra peisajului poate fi considerat în 
limite acceptabile, mai ales că amplasamentul se situează in limita intravilanul municipiului 
Arad, adiacent unei zone cu destinații ponderent industriale, comerciale / servicii unde 
această activitate este considerată caracteristică. 
 
 
3.5.  ZONE DE PROTECȚIE IMPUSE 
- terenul studiat se află la distanță suficientă față de toate reperele care ar impune zone de 

protecție ( centura în regim de autostradă A1, traseul de electrificare de înaltă tensiune, 
traseul de electrificare de medie tensiune situat pe frontul opus al DJ682, traseul CF); 

- parcela în curs de reglementare se află la o distanță de 33m față de limita carosabilului 
DJ682, astfel încât se află în afara zonei de protecție de 30m a drumului județean.  
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4. Soluția propusă pentru eliminarea sau diminuarea acestora 

 
4.1.  Tema de proiectare 
Prezenta documentație de urbanism este întocmită la comanda investitorilor S.C. Adinutza si 
Ovi S.R.L. Soluția urbanistică s-a conturat pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut 
loc între investitor și proiectant, respectând impunerile și cerințele cuprinse în Certificatul de 
Urbanism nr. 967 din 20.05.2019 eliberat de Primăria Municipiului Arad privind realizarea 
„PUZ  - construire hală destinată depozitării, realizare platformă betonată, iluminat și 
împrejmuire proprietate”. 
 

Tema - program principală constă din amenajarea unei zone cu funcțiuni de depozitare / 
logistică, servicii complementare, realizate astfel încât să se respecte: 

▪ Regulamentul General de Urbanism 
▪ Prevederile PUG Municipiul Arad 
▪ PUZ aprobat prin H.C.L.M. 59/2005 Arad ( Zona industriala Zadareni ); 
▪ Echilibrul între indicii constructivi şi indicatorii urbanistici 
▪ Asigurarea accesului pietonal şi carosabil în zonă 

 
Intervențiile pe teren se referă la: 

▪ Asigurarea accesului pe teren, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone 
funcționale din vecinătate; 

▪ Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementări specifice; 
▪ Reglementarea gradului de construibilitate a terenului; 
▪ Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementări privind 

parcările și spațiile verzi; 
▪ Propunerea infrastructurii tehnico-edilitare;  
▪  Funcțiunile propuse se integrează în zonă, unde predomină destinatii mixte ( platformele 

industriale nepoluante și depozitare, servicii si comert ),fără a afecta negativ arealul studiat.  
 

4.2.  MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 
În prezent, accesul pe amplasament se realizează prin intermediul unui drum colector 
conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. 

   Odată cu noua funcţiune propusă şi conform prevederilor Certificatului de Urbanism  
nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzator noii 
funcțiuni la lotul studiat.  
Deservirea rutiera a incintei propuse spre reglementare se face din directia DJ682; drumul 
județean este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare tehnică bună. 
Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, asigurând un trafic 
intens și fluent. 
 
Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – 
Sânnicolau Mare, prin intermediul intersectiei in „T” executata la km 98+892 stanga, 
(intersectie care deserveste si alte obiective din zona) apoi prin intermediul drumului 
colector existent. 
 
Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei 
intersecții în „T”, intrarea si iesirea la/ de la obiectiv fiind posibila din ambele directii. 
Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în ,,T’’ constau în principal din următoarele: 
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- amenajarea accesului la terenul studiat, având lătimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu 
o lăţime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieşire, racordat direct la marginea 
părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze R = 9.00m; 
- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin 
realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 
1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector. 

Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de 
acces pentru autoturisme si camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:  
-accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, in fata halei 
proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces; 
-accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) 
dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces; 
-accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a terenului; 
 
Amplasarea constructiei propuse se va realiza la o distanta de minim 10,00 m faţă de limita 
de proprietate de la front, respectiv minim 42m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona 
de siguranţă a traseelor existente.  
 
Colectarea apelor pluviale de pe platforma rutieră a obiectivului studiat se va face 
gravitațional prin pantele transversale și longitudinale ale platformei rutiere spre bordurile 
denivelate de la marginea carosabilului,  urmând a fi direcționate spre canalul existent în 
zonă. 
 
Execuţia lucrărilor 
 Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest 
gen de lucrări. 
Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construcţie si întocmirea 
procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico – edilitare. 
Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului naţional, beneficiarul şi executantul vor fi 
obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite 
producerea de accidente de circulaţie.  
 Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum şi al semnalizării 
rutiere (indicatoare şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi 
suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de către o unitate specializată în 
lucrări de drumuri. 
 
Organizarea execuției lucrărilor 
 Organizarea de şantier se va limita la rulote pentru muncitori şi unelte, iar acestea se 
vor amplasa pe terenul beneficiarului. 
La executarea lucrărilor pe şantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în 
actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme şi Instrucţiuni  tehnice, pentru fiecare 
gen de lucrări, precum şi prevederile prevăzute în caietele de sarcini. 
 Materialele necesare se vor aduce la şantier numai pe măsura punerii lor în operă, 
fiind interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului. 
 Se vor lua măsuri deosebite privind siguranţa circulaţiei, mai ales semnalizarea pe timp 
de zi şi de noapte. 
 
Protecția mediului înconjurător 
Prin lucrările proiectate şi tehnologiile de execuţie adoptate, zona agricolă nu va fi afectată, 
iar materialele din decapări şi săpături vor fi: 
- utilizate pentru întreţinerea altor drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră spartă); 
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- transportate în depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de 
săpătură). 
Materialele utilizate pentru construcţie sunt materiale tradiţionale pentru acest gen de lucrări 
şi care nu poluează mediul, la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton de 
ciment, emulsie bituminoasă, etc. 
 
Controlul calității lucrărilor 
Controlul calităţii lucrărilor se va face conform normelor şi normativelor în vigoare la data 
execuţiei precum şi caietelor de sarcini. 
Materialele puse în operă vor fi însoţite de buletine de calitate corespunzătoare. 

 
Menţionăm faptul că beneficiarul şi executantul lucrării au obligaţia de a obţine, înainte de 
începerea lucrărilor, AVIZUL de la deţinătorii de reţele subterane, privind poziţia exactă a 
acestora şi a eventualelor măsuri de protecţie ce trebuie luate pentru a se realiza lucrările 
rutiere. 
 
Parcările vor fi rezolvate pe suprafața parcelei, în funcţie de destinaţia obiectivului propus, 
dar nu mai puţin decât minimul acceptat conform anexei 5 a R.U.G. 
În cadrul parcelei se vor asigura locuri de parcare pe platforme rutiere diferite atât pentru 
angajați și clienți, cât și pentru aprovizionare, locuri de parcare pentru autocamioane, conform 
destinației construcției. 
În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 
525/1996 pentru categoria construcții utilizate pentru logistică și depozitare norma de 
locuri de parcare impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită. 
Astfel s-au prevăzut 17 locuri in fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, 
dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți. 
Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse 
la dreapta, perpendicular pe calea de acces; 
Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a 
terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării. 
 
Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite 
de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare 
de locuri de parcare. 
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4.3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 
 
 
FUNCȚIUNEA SOLICITATĂ DE INVESTITOR ȘI PROPUSĂ PRIN STUDIUL  REALIZAT 
PENTRU AVIZUL DE INIȚIERE: 
Nu se propune parcelarea terenului, lotul va funcționa ca o unică incintă. 
 
 
4.3.1. Zonificarea incintei va cuprinde amenajările aferente: 
 
a. Construcții noi cu respectarea unui P.O.T. maxim  de 60% ,C.U.T.maxim 1,70. 

Regimul maxim de înălțime se va încadra în D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea 
maximă la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă  la cornișă. 

b. Împrejmuire perimetrală 
c. Mijloace de publicitate iluminate si neiluminate; iluminat arhitectural 
d. Sistematizarea verticală a terenului 
e. Platformă carosabilă cu locuri de parcare 
f. Drumuri de incintă și accesul autospecialelor de intervenție 6m 
g. Amenajarea accesului 
h. Alei pietonale 
i. Amenajarea spațiilor verzi și plantate  
j. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă 
k. Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare 
 
 
ZONA 1 – zonă pentru depozitare / logistică și funcțiuni complementare;   
 
Z1 – zona DeL– depozitare / logistică și funcțiuni complementare; 
 
P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70 
Aria finală a incintei reglementate   =  10 000,00 mp  
Sconstruita la sol – maxim              =     6 000,00 mp  ( P.O.T. maxim 60% ) 
Sconstruita desfăsurată – maxim   =   17 000,00 mp  (C.U.T. maxim 1,7 ) 
 
 

           
 

 
 



                      STRADA   TIGRULUI    NR.   50     TIMISOARA   TIMIS   

                                 p r o i e c t  n r . 1 34 /   2 0 1 9                                                   
                                                

     S.C.    P L A S I S    S.R.L.                 www.plasis.ro                email: plasistm@gmail.com           telefon: 0765/256.949           24 | 40 

 

 

Conform planșa anexă – 03A Reglementări urbanistice, se propune o singură zonă 
 funcțională : 

 
 

Z1 - DeL  - Zonă depozitare, logistică și funcțiuni complementare   

regim maxim de înălțime  D+P+1E sau P+1E+M/Er 
 

 
Este permisă amplasarea următoarelor funcţiuni:  

A. Construcțiile care se pot autoriza direct vor avea următoarele destinații 

A.I. Construcții pentru depozitare / logistică  

1). construcții / antrepozite destinate stocării de mărfuri sau materiale nepoluante, a 

produselor alimentare și nealimentare, destinate comerțului en-gros și en detail. 

2). construcții destinate activităților privind asigurarea transportului de pasageri si de marfuri, 

pe baza de grafic sau fara, precum si activitatile anexe, precum manipularea incarcaturii, 

depozitarea etc. inclusiv cele efectuate de terminale si parcari, inchirierea echipamentului de 

transport cu conducator sau operator. 

3). construcții destinate desfășurării activitatile poștale și de curierat; 

4). construcții pentru cazare ( locuințe de serviciu ) subordonate funcțiunii principale. 

A.II. Construcții de agrement: 

1). Zone verzi în incintă, amenajări destinate personalului 

2).mobilier urban specific, amenajări peisagistice de orice fel, terenuri de sport și spații de 

joacă pentru copii; 

3).construcții provizorii: chioșcuri, pergole, gradene; 

4).construcții temporare de alimentație publică și comerț; 

A.III. Dotări ale incintelor propuse: 

1). Spații de protecție și aliniament în incinte 

2). Platforme circulații auto și pietonale în incinte, parking-uri 

3). Construcții și instalații tehnico edilitare necesare incintei studiate ( spatii tehnice anexe, 

statie de pompe si rezervor de incendiu, casa poarta, garduri si imprejmuiri, porti de acces, 

retele edilitare interioare si retele de utilitati exterioare noi). 

  

B. Utilizări permise cu condiții 

Profil funcțional admis cu condiționări: 

1). clădiri exclusiv administrative, sedii firme, birouri; 

2). construcții comerciale cu ACD de max 1000mp, alimentatie publica;  

3). clădiri destinate exclusiv funcțiunii de cazare 

4). funcțiuni financiar-bancare de sine stătătoare; 

 

C. Interdicții temporare: 

Zonele afectate de rețele ( electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției 

temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora, prin grija 

operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă este cazul). 
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D. Construcții care se pot autoriza în urma elaborării și aprobării unui PUZ: 

1) Construcții comerciale de tip hypermarket 

2) Construcții exclusiv administrative pentru sedii de birouri 

3) Construcții de cultură: expoziții,  săli de reuniune 

4) Construcții exclusive destinate turismului: Hotel, Motel . 

 

E. Construcții cu funcțiuni interzise în zonă: 

1) Construcții ce acomodează orice activități de tip industrial,  poluante și nepoluante 

 ( producție pentru construcții, depozitarea de produse de agricultură, silvicultură, industrie 

prelucrătoare). 

2) Activități de creștere a animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare; 

3) Funcțiuni generatoare de poluare și riscuri tehnologice; 

4) Funcțiunii de depozitare deșeuri, materiale refolosibile;  

5) Platforme de precolectare a deșeurilor urbane; 

6) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; 

7) Clădiri de locuit permanente, în afara celor de serviciu; 

8) activități industriale sau alt etipuri de activități cu caracter poluant care generează noxe, 

vibrații, poluare fonică, poluare olfactivă, fum; 

 

 - SP – Zone verzi amenajate – arie totală 2000,00mp; 
- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive – în scopuri de agrement, a 
terenurilor și echipamentelor destinate activităților sportive, a dotărilor și mobilierului urban, 
a unor construcții provizorii ( de tipul copertinelor, chioșc media, pavilion ) acomodând 
funcțiuni subordonate și în acord cu cea principală. 
 

 - Cci–Căi de comunicație carosabilă propusă – drumuri de incintă, parcaje; 

- Categoria se referă la circulații interioare, platforme și parcaje autp, trotuare; 

- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive care țin de sistemul de circulație 

propus ( platforme circulație și parcaje, signalistică, semnalizare rutieră, copertine și 

dotări provizorii ); 

 
-TE – tehnico-edilitare (Conducta de aductiune apa potabila, gospodarie de apa, retea de 
distributie a apei potabile, Statie de pompare tip cheson, canal colector ape menajere, retea 
de canalizare menajera, Retea de canalizare pluviala, statie de pompare ape pluvial, Retea 
de gaze naturale de presiune redusa, Posturi de transformare, retele de alimentare cu 
energie electrica, construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei). 
-PRed – zona de protectie linii electrice aeriene; 
-Cci – Căi de comunicație carosabilă  de incintă , circulație auto în loturile noi create, 

parcări, platforme) : 

-P   – Platforme și parcaje amenajate la sol 
-SP – Zone verzi amenajate 
-SP1 – Zone verzi de aliniament 
 

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului: 

          -sunt interzise orice alte categorii funcționale altele decât cele enumerate în  
categoria” funcțiuni permise”; 
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4.3.2. Criterii compoziționale  -  regim de aliniere  

Condiții de conformare și construire prevăzute în regulament: 
1. Față de aliniamentul nou propus se va realiza o retragere a frontului principal construit de 

10,00m; 
In zona de retragere de 10m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de 
clădire independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție 
acces. 

2. Se vor respecta retrageri de minim 3,00m față de limitele de proprietate laterale, dar nu 
mai puțin de H/2; 

3. Se vor respecta retrageri de minim 5,00m față de limitele de proprietate posterioară, dar 
nu mai puțin de H/2; 

4. În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea 
construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea 
construcțiilor 

5. Distanţa minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu 
jumătatea înălţimii construcţiei celei mai înalte;  

6. Distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului 
unităţii teritoriale de pompieri;  

7. 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);  

8. 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);  

9. Se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de 
distribuitorii de retele edilitare, din avizele anexate 

Mobilarea finală a loturilor propuse se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și 
RLU, în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va 
concretiza la faza de autorizație de construire. 
 
4.3.3. Sistematizare verticală 
Zona nu prezintă diferenţe de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmări 
egalizarea cotei acestuia. 
Pe direcția est-vest, pe o lungime de minim 60m, C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază 
între 112,03 și 112.13 NMN. cota mai joasa este spre est, panta fiind aproape inexistentă. 
Se distinge o diferență de nivel de maxim 15cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime 
de 166 m ( C.T.N. variază între cotele 112,45 și 112.32 NMN, nivelul coboară spre nord ). 
C.T.S. preconizat este 112,34 N.M.N. 
 
4.3.4. Regim de înălțime  
Regimul maxim de înălțime al construcțiilor propuse va fi în conformitate cu avizul 
A.A.C.R. nr 25959 / 1690 din data 22.12.2020, cu respectarea impunerilor stabilite prin 
avizului de oportunitate nr. 21 / 04.08.2020. 
Regimul de înălțime maxim propus este de D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea maximă 
la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă  la cornișă.  
Nu se va depăși cota absolută maximă de 127,34m ( 112,34m cota absolută față de nivelul 
Mării Negre a terenului +15,00m înălțimea maximă a construcției). 
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4.3.5. Bilanț spațiu verde în incinta reglementată  
 Constructii destinate activităților de logistică / depozitare 
 - vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, minimum 20% din suprafata terenului,   
respectiv 2000mp. 
 
4.3.6. Criterii compoziționale și funcționale  
Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la acomodarea unei zone cu funcțiuni 
depozitare / logistică și amenajările aferente. Proiectul propune realizarea construcției, a 
drumurilor de incintă și a amenajărilor aferente. 
Mobilarea finală se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, în funcție 
de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la faza 
de autorizație de construire. 

 
4.3.7. Locuri de parcare  
În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 
525/1996 pentru categoria construcții utilizate pentru logistică și depozitare norma de 
locuri de parcare impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită. 
Astfel s-au prevăzut 17 locuri in fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, 
dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți. 
Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse 
la dreapta, perpendicular pe calea de acces; 
Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a 
terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării. 
Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite 
de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare 
de locuri de parcare. 
 

4.4. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 

4.4.1. Alimentarea cu apă potabilă 
În zona studiată există o reţea publică de apă potabilă PE 125mm, pe partea stângă a DJ 
682, la cca. 6,20 m sud faţă de marginea carosabilului. Alimentarea cu apă potabilă a 
obiectivului se va realiza de la  această conductă. 
     Se propune un branşament de apă din ţeavă din polietilenă PEID Dn. 63 mm, de la care 
să se poată asegura si rezerva de apă pentru stingerea incendiilor. 
      Căminul de apometru se va  executa pe domeniul public, lungimea branşamentului de 
apă va fi de 25 m, iar în incintă se va executa o conducta de apă cu lungimea de 70 m. 
 
BREVIAR DE CALCUL - NECESARUL DE APĂ 

Conform SR 1343/1-06  pentru zone cu instalaţii de apă interioare de apă şi canalizare cu 

preparare locală a apei calde: 

    Consumatori:  

          - personal adm.    5 persoane    

         - muncitori            10 persoane 

         - clienti                  20 persoane 

  

 )()()()( iNiNiNiNN indspg +++=  

unde: 
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- N ig ( )  - necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti; 

- N ip ( )  - necesarul de apă pentru nevoi publice; 

- )(iN s  - necesarul de apă pentru spalat şi stropit străzile; 

- )(iN ind - necesarul de apă industrial;   

 

 Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti: 

 

-Debitul mediu zilnic 

 )()(
1000

1
)( iqiNiN gg =  

unde: 

- N i( )  - număr consumatori; 

- q ig ( )  - debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti; 

 ziomliqg = /401)( - conform SR 1343/1-06; 

           ziomliqg = /502)( - conform SR 1343/1-06; 

          ziomliqg = /5.73)( - conform SR 1343/1-06; 

zimcxxiNg /85.0)5.7205010405(
1000

1
)( =++=  

 

Debitul maxim  zilnic 

 

zimcxiNg /105.185.030.1)max( ==  

 

Debitul maxim  orar 

 

slhmcxxioNg /035.0/12.0105.18.224/1)max( ===  

 

Necesarul de apă pentru spălat şi stropit străzile: 

 )()(
1000

1
)( iqiNiN ss =  

unde: 

- N i( )  - număr de locuitori; 

- )(iqs
 - debit specific, cantitatea medie zilnică pentru spălat şi stropit străzile; 

 ziomliqs = /5,1)(  - conform SR 1343/1-06; 

zimciNs /052.050,135
1000

1
)( ==  

 

Qzi med. =0.85 +0.052 =0.902 mc/zi 
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DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL- cerinta de apa 

 

 medsziQs .  - debitul zilnic mediu, calculat în regim normal de funcţionare; 

 NkkQs spmedzi =.
 (mc/zi) 

unde: 

- 15,1=pk  - coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile în aducþiune şi 

reţelele de distribuţie - conform SR 1343/1-06. 

- 06,1=sk  - coeficient ce ţine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă 

conform SR 1343/1-06. 

 zimcQs medzi /099.1.902.006,115,1. ==  

 

 max.ziQs  - debitul zilnic maxim; 

 medzizizi QkQs .max. =    (mc/zi) 

unde: 

- k zi  - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic maxim; 

 30,1=zik  - conform SR 1343/1-06; 

 zimcQszi /42.1099.130,1max. ==  

  

 max.oraraQs  - debitul orar maxim ; 

 slhmcxxQsorar /04.0/14.012.006.115.1max. ===  

 
4.4.2. Stingere incendiu 
Pentru stingerea incendiului din zona studiată se propune reţea de incendiu şi gospodărie de 
incendiu subterană sau supraterană după caz, care va asigura debitul şi presiune de stingere 
din exterior a incendiului pentru zona studiată. 
 
4.4.3. Canalizarea menajeră/pluvială: 
În zona studiată există o reţea publică de canalizare menajeră PVC Ø315mm, de-a lungul  
DJ 682, pe partea dreaptă a drumului, la cca. 4,40 nord faţă de DJ 682 si o retea de 
canalizare pluviala 
 Pentru deservirea obiectivului studiat se propune realizarea racordurilor la aceste conducte.  
 
Canalizare menajera  
Racordul de canalizare menajeră se va executa din tuburi din PVC SN4 Dn, 160-mm,  
Subtraversarea drumului judetean se va realiza prin foraj orizontal, cu tuburi Dn. 200 mm, în 
ţeavă de protecţie Dn. 300 mm..Lungimea racordului de canalizare menajeră va fi de 45 m,  
iar conducta de canalizare din incintă Dn. 160 mm, va avea o lungime de aproximativ 120 m. 
 
BREVIAR DE CALCUL  

DIMENSIONARE CONDUCTE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE 

Conform NP 133-2013, art.2.1.2.3., pentru retele noi de canalizare se poate adopta diametrul 

minim DN200mm, in urmatoarele conditii: 

-retele de ape uzate, colectoare stradale cu Lmax≤500m si un numar de racorduri ≤100; 

-gradul de umplere ≤0,5; 
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-diferenta intre diametrul colectorului si diametrul racordului de canalizare este de min.50mm. 

 

CALCULUL DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE 

Conform SR 1846-1-2006, debitele de ape uzate menajere se calculeaza cu relatia: 

Qu= Qs ( mc/zi, mc/h),  

In care: 

 Qs este debitul de apa caracteristic, - cerinta de apa( debit mediu zilnic, debitmaxin zilnic si 

debit maxim orar) 

1.099 mc/zi 

Qu zi max =1.42 mc/zi 

Qu orar max =0.14 mc/h = 0.04 l/s  

Canalizare pluviala 
Apele pluviale de pe clădire şi de pe drumurile din incintă  vor fi canalizate prin tuburi din PVC 
SN4, Dn. 200-250 mm şi evacuate împreuna cu apele pluviale de pe platforma betonata şi din 
zonele de parcare în canalul pluvial existent pe partea dreaptă a drumului judeţean. 
Subtraversarea drumului se va realiza cu tuburi Dn.250 mm, în ţeavă de protecţie Dn350 mm. 
Apele pluviale de pe platforma betonată si de pe spaţiile de parcare vor fi trecute prin 
separator  de hidrocarburi şi nămol pentru debit de 15 l/s, amplasat în incintă. 
Lungimea racordului de canalizare pluvială va fi de 45 mm, iar în incintă, lungimea 
conductelor de canalizare pluvială  va fi de aproximativ 350 m.   
 

      BREVIAR DE CALCUL CALCULUL DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE 

 

Conform SR 1846-1-2006, debitele de ape uzate menajere se calculeaza cu relatia: 

 

Qu= Qs ( mc/zi, mc/h),  

In care: 

Qs este debitul de apa caracteristic, - cerinta de apa( debit mediu zilnic, debitmaxin zilnic si 

debit maxim orar) 

1.099 mc/zi 

Qu zi max =1.42 mc/zi 

Qu orar max =0.14 mc/h = 0.04 l/s  

 

DEBITUL DECALCUL PENTRU APELE METEORICE, 
 
  se determină conform SR  1846-2/C91 /2006 cu formula: 
                    Q c = m x i x∑Φ x S c l/s            în care: 
 

m – coeficient adimensional = 0.8, conform SR. 
i p% =intensitatea  medie a ploii cu probabilitatea de depasire p% (notata cu i in STAS 9470, 
exprimata in l/sxha), functie de frecventa ploii de calcul  2/1 si timpul de concentrare → i 
p%,  = 130 l/s x ha  
 
 Ø= coeficient de scurgere  
    Ø1= coeficient de scurgere = 0,90 
    Ø2= coeficient de scurgere = 0,70 
    Ø3= coeficient de scurgere = 0,15 
Sc 1 =suprafaţa construita  6 000 mp= 0.60 ha 
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Sc 2 =suprafaţa pavaje + platforme 2000 mp = 0.20 ha 
Sc 3 =spatii verzi  2000 mp = 0.20ha 
 

Ø  =
20.020.060.0

20.015.020.07.060.090.0

++

++ xxx
= 0.71 valoare medie ponderata 

 
Q max p% =0.8 x130x0.71 x 1.00 = 73.84   l/s      

        
      Din care ape cu produse petroliere  

0.80x130 x 0.70 x.0. 2 = 14.56 l/s 
Se va utiliza un separator de produse petroliere, din beton armat, tip OLEOPATOR NG 10, 
pentru debit de 15 l/s. 
 
Restituția apelor pluviale în sol prin puțuri absorbante: 
Alternativ rețelei edilitare de canalizare pluvială se propune un sistem de colectare şi după 
caz tratare individuală a apelor provenite din precipitații respectiv restituția acestor în sol prin 
zonele verzi propuse sau prin puțuri absorbante după caz. 
Infiltrare în sol a apelor provenite din precipitații prin puțuri absorbante se va compune din: 
-sistem de tratare a apelor colectate de pe zonele carosabile respectiv de pe clădirile de 
producție după caz astfel încât apele tratate sa corespundă  calitativ pentru a putea fi infiltrate 
în sol ; 
-bazin de retenție ape pluviale pentru compensarea vârfului ploii de calcul amplasat în aval de 
sistemul de tratare; 
-stație de pompare ape pluviale după caz; 
-puțuri absorbante pentru restituția apei în sol sau lagună de infiltrare cu stocare temporară a 
pluvialului. 
Restituția apei pluviale în sol prin puțuri absorbante sau lagună de infiltrare  se va face în 
urma unor studii hidrogeologice de specialitate astfel încât  zonele invecinate să nu fie 
afectate. 
 
4.4.4. Alimentarea cu energie termică  

-  se va asigura prin branșarea individuală la rețeaua de gaze naturale; 
 Asigurarea confortului termic se va realiza prin sisteme centralizate detaliate în cadrul 
proiectelor de specializate întocmite în cadrul etapei D.T.A.C. 
Alimentarea cu gaze naturale 
În zona sensului giratoriu din vecinătatea BlackMax S.R.L., la cca. 150 m est, există o reţea 
de gaze naturale de presiune joasă, pe zona verde cuprinsă între DJ 682 şi fronturile stradale 
ale parcelelor. Această rețea a fost extinsă până la obiectivul realizat de Wexa International 
S.R.L. pe parcela înscrisă în CF 342135 Arad. 
Se propune extinderea rețelei în vederea realizării branșamentului. 
 
4.4.5. Alimentarea cu energie electrică 
Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse a se construi în zona 
studiată distributia energiei electrice se va realiza de la rețeaua existentă pe frontul opus al 
DJ 682, pe joasa tensiune cu cabluri subterane LES 0,4kV. In acest fel se da posibilitatea 
consumatorului de a incheia contracte de furnizare individuale. 
Caracteristicile energetice ale obiectivuluifiecarui apartament de la mansarda sunt: Pi = 80,30 

 kW; Psa = 64,24 kW; U = 400 / 230 V; cos φ = 0,92; f = 50 Hz. 
Racordarea tabloului electric afferent salii de evenimente se va realiza cu cablu tip CYAbY – 

 F 3X95+50+1X70 mm2. 
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Din tablol electric prin circuite monofazate, cu cabluri tip CYY – F 1 kV - 3 × 2,5 mm2, şi 
 conductoare  CYY – F 1 kV - 3 x 1,5 mm2 se vor alimenta receptoarele existente, prize şi 
 iluminat. 

Distribuția în interiorul tablourilor electrice se va realiza prin intermediul unor echipamente de 
 distribuție, tip distribuitor, cu montaj pe șină. 

Sistemul de distribuție în interiorul obiectivului, va fi reprezentat de cabluri pozate în tuburi de 
 protecție din PVC rezistent la fac montate în structura pereților obiectivului sau pe jgheab 
 metalic.  

Tablourile electrice se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de 
 siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară. 

   

      4.4.5.1.INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL   

Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform 
 reglementărilor în vigoare. 

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY - F 1 kV – 3 x 1,5 mm2, cabluri cu 
 rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi 
 de protecţie, pozate îngropat în structura pereţilor. 

Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus 
 de energie şi randament ridicat, tip LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare şi a spaţiilor 
 convenţional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanşe, cu grad de protecţie minim  

IP 54.  
Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu 

 întârziere la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate. 
Comanda funcționării iluminatului din zona grupurilor sanitare și zonele comune, se va realiza 

 prin intermediul unor senzori de mișcare. 
Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj 

 aparent şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. 
 Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 1,10 m de la pardoseala finită. 

Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, 
 conform normelor CE şi ISO 
            

           4.4.5.2.INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE 

Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalaţie de iluminat de securitate pentru 
 marcarea căilor de evacuare, iluminat de securitate antipanică, iluminat de securitate pentru 
 continuarea lucrului. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri 
 de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme 
 standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 
 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea 
 panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării 
 de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de 
 evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe 
 coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate 
 prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea 
 instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.  

S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în 
 exteriorul ușilor de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare. 

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare, montate în exteriorul obiectivului, vor fi 
 prevăzute sau vor avea încorporate rezistențe electrice pentru menținerea unei temperaturi 
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 de gardă, în conformitate cu specificațiile producătorului, pentru asigurarea funcționării 
 acumulatorului component. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – la 
 5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 
 minim 2,0 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare. 

Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru instalaţiile de iluminat 
 normal, prin tuburi de protecţie montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, 
 respectându-se reglementările tehnice în vigoare. 

Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de 
 siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o 
 legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară  

Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie 
 magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, 
 tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform 
 normelor CE şi ISO. 

  

      4.4.5.3.INSTALATII ELECTRICE DE PRIZA SI FORTA 

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip CYY – F 1 kV –  3x2,5 mm2, 
 cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate 
 în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat în structura pereţilor. Vom avea si grupuri de 
 prize trifazice montate in zona halei. 

Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ prin intermediul tabloului 
 electric. 

Prizele utilizate vor fi montate la o înălţime de minim 0,40 m de la nivelul pardoselii finite iar 
 cele trifazice la 1,10 m , fiind de asemenea echipate sau vor avea încorporate dispozitive de 
 obturare  

Alimentarea echipamentelor şi utilajelor de forţă se va realiza prin circuite independente 
 dimensionate în conformitate cu încărcările existente. 

În tablourile electrice s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în 
 viitor. 

Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie 
 magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, 
 tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO. 

  

      4.4.5.4.INSTALATII DE PROTECTIE 

Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice prin 
 intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem 
 TN-S.  

Tablourile electrice ale obiectivului, se vor lega la priza de pământare naturala a fundatiei, 
 aceasta va asigura o rezistență de dispersie cu valoarea < 1 Ω , la care se vor conecta 
 tablourile electrice propuse. 

Cladirea se va dota cu un system de captare al trasnetelor,PDA, cu o raza minima de 57m. 
În cazul în care prin măsurători, nu este satisfăcută valoarea minimă necesară a rezistenței 

 de dispersie, priza de pământare se va completa cu o priză de pământare artificială, utilizând 
 electrozi verticali profilați și electrozi orizontali tip platbandă Ol – Zn 40 x 4 mm, până la 
 corectarea valorii.  

Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a 
 prevăzut: 

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; 
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- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie. 
În tablourile elctrice s-au prevăzut dispozitive de protecție la supratensiuni și 

 supracurenți,  automate de supratensiuni. 
Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale 

 motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega 
 suplimentar la instalatia de legare la pamant de protective 

 
           BREVIAR DE CALCUL 

Dimensionarea instalatiilor eletrice de joasa tensiune presupune : 
- Determinarea puterii absorbite si puterii de calcul pentru circuite si coloane; 
- Determinarea curentului de calcul al circuitelor si coloanelor electrice; 
- Determinarea curentului de scurtcircuit in diferite puncte ale instalatiei; 
- Alegerea sectiunii conductelor sau a cablurilor electrice, pentru conditiile concrete de utilizare 

si de montare; 
- Verificarea sectiunilor alese la pierderea de tensiune in functionare si in regim de scurta 

durata; 
- Alegerea tuburilor de protectie pentru conductele electrice ale circuitelor si coloanelor; 
- Alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare, de protectie si de masura; 
- Stabilirea traseelor circuitelor electrice; 
- Organizarea si dimensionarea tablourilor electrice 

1. Determinarea puterii instalate si a puterii de calcul 
Puterea electrica absorbita, denumita conventional putere de calcul PCdepinde de 
puterea instalata Pi si randamentul receptorului η, precum si de incarcarea lui - Ci. 
Daca circuitul alimenteaza mai multe receptoare, trebuie sa se tina seama si de 
simultaneitarea acestora in functionare- CS. Puterea de calcul se va determina cu relatia : 
PC = CC x Pᵢ (1.1) 
CC = Ci x CS (1.2) 
2. Determinarea curentului de calcul 
In cazul circuitelor monofazate pentru receptoare de iluminat si prize, curentul de calcul se 
determina cu reletia : 
IC = Pᵢ/(Uf∙cosρ)  80.30   (2.1) 
Daca din acest circuit se alimenteaza un receptor de forta, curentul de calcul se stabileste cu 
relatia : 
IC =Pᵢ/(Uf ∙cosρ∙η) 64.24   (2.2)  
In cazul circuitelor trifazate pentru circuite de iluminat si de forta curentul se calculeaza cu 
relatia urmatoare : 
IC =Pᵢ/(√3∙Ul∙cosρ)    (2.3) 
Marimile de mai sus au urmatoarele semnificatii : 
IC – Curentul de calcul; 
Pᵢ – Puterea instalata a circuitului; 
Uf – Tensiunea de faza a circuitului; 
Ul – Tensiunea de linie a circuitului; 
cosФ – Factorul de putere al circuitului; 
η – Randamentul receptorului; 
3. Verificarea sectiunii la cadere de tensiune 
Pierderile de tensiune se determina cu relatiile : 
- Pentru circuit monofazat, cu relatia: 
Δᵤ% = [ (2∙100/γ)∙ Uf2] ∙Σ [ Pi∙li/Si]  (3.1) 
- Pentru circuit trifazat cu relatia: 
Δᵤ% = [(100/ γ)∙ UL2] ∙ Σ [ Pi ∙ li/Si]  (3.2) 
Unde au mai fost utilizate urmatoarele notatii: 
Δᵤ % - pierderea de tensiune; 
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γ - conductivitatea materialului; 
li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana; 
Si - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul. 
PUTEREA SIMULTANA CALCULATA TEG = 64.24 Kw 
 
4.4.6. GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Clădirile propuse vor avea amenajată o zonă pentru depozitarea deşeurilor în vederea 
transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Se va asigura accesul 
autovehiculelor de transport la aceste platforme. Deşeurile vor fi colectate selectiv, în vederea 
reciclării acestora. 
 
4.4.6. TRANSPORT ÎN COMUN, PARCAJE 
Zona învecinată este deservită de rețeaua de transportul în comun,  
se propune conectarea terenului reglementat prin extinderea traseelor în teritoriu.  
În incinta cu propuneri vor fi amenajate la sol parcaje pentru fiecare parcelă în parte, care să  
deservească funcțiunile propuse. 
 
4.4.7. PROTECȚIA 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: 
a) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.)  

 Poluarea solului şi apei nu este posibilă deoarece: 

• în zonă nu se desfăşoară activităţi ce să creeze noxe ce sunt periculoase pentru sol; 

• toate sursele de apă - menajeră, PSI - 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 vecinătatea terenului studiat toţi consumatorii de apă sunt racordaţi la sistemul de 

distribuţie a apei potabile din municipiul Arad. 

 

Propunerea făcută nu va genera trafic intens, cauzând poluarea aerului prin emisii de gaze. 

Se va monitoriza circulația, urmărindu-se încadrarea în limitele legal admise. 

b) Prevenirea producerii riscurilor naturale  

Zona – prin poziţia ei – nu are surse de risc naturale: terenul are stabilitatea asigurată (nu 

există riscul unor alunecări de teren), nu este cuprinsă în zona inundabilă a vreunui curs de 

apă, nu prezintă pericole de explozie accidentală (pe teren nu se depozitează carburanţi sau 

substanţe periculoase). 

c) Epurarea / preepurarea apelor uzate  

Pentru zona studiată se propune o rețea de canalizare menajeră cu nivel liber care va prelua 
apele uzate rezultate și le va evacua  la staţia de pompare ape uzate menajere propuse 
SPM1, care se va amplasa în încinta zonei studiate conform planului de sitiuaţie anexat. 
Apele pluviale sunt cele rezultate din precipitaţii colectate de pe platformele carosabile cât şi     

de pe clădirile din incintele individuale. 

În funcție de gradul de încărcare cu poluanți  de volum rezultat, apele pluviale pot fi evacaute 

din incinte  în următoarele variante: 
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-   restituţie în sol direct prin dirijarea acestor către zonele verzi în cazul apelor pluviale 

considerate convențional curate;  

-  restituţie în sol prin  colectarea, tratarea și stocarea temporară a lor urmând ca în final sa fie 

restituite in sol prin puțuri absorbante; 

-  evacuarea lor  în sistemul centralizat de colectare și evacuare ape pluviale propus pentru  

zona studiată. 

 

d) Depozitarea controlată a deşeurilor  

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale-

europubele, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în 

baza unui contract şi transportate la deponeu. Se va asigura accesul autovehiculelor de 

transport la aceste platforme. 

Pentru incintă se vor asigura containere EU de 1,1 mc sau pubele de 120 l; se prevede 

preselecţia de la producător pe principalele tipuri de deşeuri urbane - vegetale, hârtie, sticlă, 

plastic, etc. 

Deșeurile de produse petroliere din separatorul de produse petroliere se vor prelua de către o 

societate autorizată în vederea valorificării sau eliminării acestora. 

 

e)  Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi etc. 

  Nu există terenuri degradate în zona studiată. 

 

f) Organizarea sistemelor de spaţii verzi  

În funcție de destinația exactă a loturilor,  aria totală a zonelor verzi amenajate este prevăzută 

de minim 2 000,00mp ( respectiv un procent de 20% )  

 

g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate 

Amplasamentul prezentului plan nu este situat în zonă cu potențial arheologic.  

 

h) Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană  

Zonele verzi afectate de lucrările la carosabil se vor reface prin completare sau evacuare de 

teren vegetal în grosime variabilă şi însămânţare cu gazon. 

 

i) Valorificarea potenţialului turistic şi balnear – după caz  

Nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic sau alte obiective istorice ce ar 

putea atrage un flux mare de oameni. 

 
 

4.4.8. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE P.U.G. 
Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, 
subzona S1B, funcțiunea dominantă fiind industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și 
funcțiuni anexe. 
Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU ”Calea Zădăreni Arad”, 
aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială 
nepoluantă, servicii comerț și depozitare.  
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4.4.9. CONDIȚII ȘI RESTRICȚII IMPUSE DE AVIZATORI: 
 
În cadrul etapei de avizare s-au obținut următoarele acorduri / avize: 

Nr. 
Crt. AVIZ SOLICITAT NR / DATA IMPUNERI 

1.  AVIZ OPORTUNITATE 
21 /04.08.2020 conf. aviz 

2. POLITIA RUTIERA ARAD - circulatie 190 345 / 06.11.2020 aviz de principiu favorabil 

3. DIR. TEHNICA serv.reparatii cai com. 
terestre 

80979/Z1/27.11.2020 aviz de principiu favorabil 

4. M.A.D.R. – clasa de calitate a terenului 33907 /26.10.2020 nu este necesar–t. intravilan 

5. Dir. Gen.Culte si Patrimoniu nat.Cultural 646 /06.11.2020 aviz favorabil cu condiții - RLU 

6. DSP ( Sanatatea Populatiei ) 487 /11.11.2020 aviz favorabil 

7. A.A.C.R. ( Aeronautica ) 25959/1690/22.12.2020 aviz favorabil 

8.  E-DISTRIBUȚIE BANAT  329011097 /30.10.2020 aviz de amplasament favorabil  

9.  DELGAZ GRID S.A. 212665384 /21.10.2020 aviz favorabil 

10.  COMPANIA APA-CANAL 24404 /15.12.2020 acord favorabil 

11.  TELEKOM 291 /10.11.2020 aviz favorabil 

12.  RDS 500 /27.10.2020 aviz favorabil necondiționat 

13.  PSI 925 974 /21.11.2020 acord favorabil faza PUZ 

14.  PC 925 975 /21.11.2020 acord favorabil faza PUZ 

15. TOPO – viza OCPI 15507 /2021 aviz favorabil 

16. AVIZ COMISIA TEHNICĂ – ETAPA 2 80968/A5/07.12.2020 acord favorabil 

17. AVIZ A.P.M. 3592 /10.03.2021 favorabil – nu necesită aviz mediu 

 
 
 

4.4.10. SOLUȚII PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU DIMINUAREA 
DISFUNCȚIONALITĂȚILOR 
Se vor respecta regimul de aliniere, impunerile de retragere prevăzute în cadrul R.L.U. și cele 
ale avizelor de amplasament enumerate în tabelul de mai sus. 
 
 
 
 
4.5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 
Accesul amplasat pe terenuri aflate în proprietatea publică se va realiza prin grija și pe 
cheltuiala inițiatorului acestei documentații, în baza unei documentații tehnico-economice 
suportată financiar de către acesta. 
 
Dotările și amenajările edilitare se vor executa exclusiv prin grija și pe cheltuiala inițiatorului 
P.U.Z.-ului. 
Rețelele edilitare se vor executa în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației 
publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate 
în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane; 
Nu se propun intervenţii la dotările de interes public existente. 
Se vor asigura toate utilităţile necesare pentru o corectă funcţionare a construcţiilor din zonă, 
în condiţii de siguranţă atât pentru cetăţeni, cât şi din punctul de vedere al protecţiei mediului. 
 
Nu se propun alte tipuri de obiective de utilitate publică. 
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4.6.  PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL 
UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ ȘI LA NIVELUL LOCALITĂȚII 

La nivel de U.T.R., prin realizarea investiției se va asigura utilizarea eficientă a terenului 
studiat, în contextul respectării mediului înconjurător și a mediului construit existent.  

Din punct de vedere funcțional, parcela se integrează în caracterul actual și de 
perspectivă a Zonei Industriale Sud. 

Se preconizează că propunerea făcută nu va genera trafic suplimentar care să afecteze 
în mod negativ vecinătățile. 

Localizarea terenului în proximitatea de racordului cu autostrada A1 facilitează 
accesarea directă a loturilor rezultate, fără sa fie necesară parcurgerea orașului. 

La nivel de localitate, prin realizarea acestei se creează noi locuri de muncă.  
Din considerente funcționale propunerea este oportună, contribuind la dezvoltare 

echilibrată și consolidarea Zonei Industriale Sud Zădăreni. 
 

4.7. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE INVESTITORII 
PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE 
AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE 
 
Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către investitorii privați: 
Accesul se va executa prin grija și pe cheltuiala inițiatorului puz-ului. 
Drumul amenajat pe parcela proprietarului terenului va fi o circulație de incintă, drept pentru 
care nu se va ceda domeniului public în urma avizării acestei documentații. 
 
Dotările și amenajările edilitare se vor executa exclusiv prin grija și pe cheltuiala inițiatorului 
puz-ului. 
Costurile investiției care îi revin beneficiarului acestei documentații vor cuprinde cheltuieli 
pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, amenajarea accesului carosabil la 
incintă, realizarea investiţiei propriu-zise, asigurarea utilităţilor şi cheltuieli de exploatare.   
 
Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către autoritățile publice locale: 
Nu este cazul. 
 
Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituți: 
Se propune realizarea accesului direct prin racord carosabil la drumul colector existent. 
Se vor realiza racorduri la utilitățile edilitare aflate în zonă. 
 

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

5.1. Înscrierea în prevederile PUG 
  

Din cele prezentate în capitolele precedente rezultă că propunerile făcute pentru acest P.U.Z. 
se încadrează în direcția generală de dezvoltare a zonei și respectă prevederile în vigoare. 

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

 - Respectarea și rezolvarea elementelor expuse în tema de proiectare;  
 - Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema 

de proiectare: zonă destinată funcţiunilor de depozitare / logistică și amenajări aferente; 
 - Intervenţiile prioritare sunt rezolvările echipării edilitare, precum şi stabilirea noilor căi de 

comunicaţie în raport cu infrastructura existentă. 
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 Prevederile din prezentul PUZ, cât și regulamentul de urbanism local aferent vor fi preluate și 

integrate în PUG Arad. 
 Categoriile principale de intervenţii propuse sunt următoarele: 
 - amenajare cale de acces; 
 - realizare alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare si gaze naturale. 
 - dotări de interes local – parcaje, tehnico-edilitare. 
 

Aceste funcţiuni sunt amplasate distinct în zonă, 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 facilizarea accesului 
pentru fiecare lot în parte și asigurarea cu utilităţi a obiectivelor înainte de punerea lor în 
funcţiune. 

 
Accesul carosabil la incintă și extinderea utilităților necesare se vor realiza prin grija și pe 
cheltuiala inițiatorului documentației. 

 
5.3.SCHIMBAREA REGIMULUI DE PROPRIETATE ȘI CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ 
Terenul care compune amplasamentul este în proprietate privată și se include în prezent în 
categoria de folosință pășune în intravilan. Se impune schimbarea categoriei de folosință din 
pășune în intravilan în curți construcții pentru depozitare /logistică și funcțiuni complementare. 
 
Drumul amenajat pe parcela proprietarului terenului va fi o circulație de incintă, drept pentru 
care nu se va ceda domeniului public în urma avizării acestei documentații. 
 
5.3. Aprecieri ale elaboratorului PUZ 
În calitate de elaboratori ai documentaţiei, considerăm că propunerea se înscrie în tendința și 
posibilităţile de dezvoltare ale zonei, respectiv municipiului, asigurând consolidarea Zonei 
Industriale Sud, conform prevederilor PUZ și RLU ”Calea Zădăreni Arad”, aprobat prin 
H.C.L.M.A. nr. 59/2005. 
 
Investiţia propusă este necesară şi oportună generând spațiu pentru extinderea și 

diversificarea activităților de depozitare / logistică și prestării de servicii de calitate.  

Destinația propusă se integrează în caracterul zonei, neavând un impact semnificativ asupra 
vecinătăților. 
Datorită amplasamentului favorabil în vecinatatea unor căi majore de circulație, ansamblul 
propus va fi ușor accesibil și bine conectat la actualul parc industrial, cât și la dezvoltările în 
curs de autorizare propuse în proximitate. 
Investiția se va realiza în totalitate din fondurile alocate de beneficiar. 
 
În baza analizei critice a situației existente, a prevederilor din P.U.G., a concluziilor studiilor 
de fundamentare și a opiniilor inițiatorului, în conținutul P.U.Z. s-au tratat următoarele 
categorii generale de probleme:  
- regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T., C.U.T.;  
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;  
- statutul juridic și circulația terenurilor;  
- măsuri de protecția mediului;  
- reglementări specifice detaliate – permisiuni și restricții – incluse în regulamentul local de 
urbansim aferent P.U.Z.  
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Pentru etapele următoarele, în vederea creării condiţiilor de finalizare a prevederilor PUZ 
considerăm necesare următoarele operaţii şi acţiuni pentru etapele următoare: 
aprobarea PUZ prin HCLM; 
- asigurarea de fonduri pentru realizarea prioritară a utilităţilor pe plan local; 
- impunerea - prin regulamente, caiete de sarcini, certificate de urbanism şi autorizaţii de 
construire - a unor soluţii arhitectural-peisagere de calitate, care să ajute la integrarea 
propunerii în caracterul Zonei Industriale Sud. 

 
 
 
 
 

 
 

Întocmit:         Verificat, 
Arh. Raluca TOMESCU M.   R.U.R. D1E            Arh. Alideia   SUCIU   R.U.R. DE             
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FOAIE   DE   CAPĂT 
 
 
 
 
 
 
 
DENUMIREA LUCRĂRII:    PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. 

CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE 
PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE 
PROPRIETATE 

 
AMPLASAMENT:   Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan,pășune,  

conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad; 
  

BENEFICIAR:   S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 
 
 
PROIECTANT GENERAL:     S.C.   P L A S I S   S.R.L.  

Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș 
   tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com 

        
 
 
 

PROIECTANT URBANISM:   S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURĂ S.R.L.  
      Timişoara, Str. Gheorghe Doja, nr.10,ap.3  

  e-mail: studiounu@gmail.com  
 
 
 

NUMĂR PROIECT:   134/2019 
 

DATA ELABORĂRII:  septembrie 2020 
 
FAZA PROIECTARE:   PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)  / RLU – ETAPA 2 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.  
CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT ȘI 
ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE 
 
Funcțiuni: 
ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI SERVICII DE ADMINISTRARE A ACESTORA  
 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE  
 

1. Rolul R.L.U.  
 

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un caracter 
de largă generalitate, prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și 
amplasarea și conformarea construcțiilor și a amenajărilor, în acord cu prevederile legale.  
Acestea au fost stabilite prin planșa 03 Reglementări urbanistice – zonificare și 04A 
Regulamentul local de urbanism.  
Regulamentul local de urbanism se sprijină pe o baza legală formată din:  
Legi și acte normative privind modul de ocupare a terenurilor și de realizare a construcțiilor;  
Norme și standarde tehnice care fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în 
acord cu exigențele de realizare a stabilității, securității și siguranței în exploatare a acestora;  
Reguli proprii domeniului urbanismului și a amenajării teritoriului privind ocuparea cu 
construcții a terenului în acord cu principiile de dezvoltare durabilă;  
Configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor, etc.  
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal însoțește, explicitează și 
reglementează modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General referitoare la 
amplasarea și amenajarea construcțiilor în zona studiată, în concordanță cu Regulamentul 
General de Urbanism.  
Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administrației publice 
locale și cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe terenul care 
face obiectul prezentului proiect.  
Modificarea Regulamentului Local de urbanism se poate face numai în spiritul actualului 
regulament. Aprobarea unor modificări se poate face numai cu respectarea filierei de avizare-
aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială. Eventualele derogări se vor propune de 
către Consiliul Local, după care se vor putea opera modificările respective la condițiile de 
amplasare, conformare și echipare a construcțiilor precum și la indicii de ocupare a terenului.  
 
2. Baza legală 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; normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism din 26.02.2016.  
-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, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
-Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-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;  
-Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
-Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei;  
-Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal, 
indicativ GM-010-2000;  
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei 
zone din localitate și  
cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.  
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism – 
permisiuni și restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea 
construcțiilor din zona studiată.  
 
3. Domeniul de aplicare  

 
Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și 
amenajărilor, amplasate pe categoriile de terenuri, atât în intravilan, cât și în extravilan.  
Zonificarea funcțională propusă prin PUZ asigură compatibilitatea dintre destinația 
construcțiilor și funcțiunea dominantă din zonă (depozitare, logistică) și este prezentată în 
planșa de Reglementări urbanistice - zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit 
condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei 
zone funcționale.  
Prezentul regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor 
pentru incinta studiată care face parte din intravilanul municipiului Arad, zona situată la sud 
față de DJ 682, având destinația de teren agricol– pășune.  
Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind stabilirea categoriilor de 
folosință admise în incinta studiată (zonă depozitare, logistică), realizarea acceselor și relațiile 
cu vecinătățile.  
 
Destinațiile propuse sunt în concordanță cu cele deja prezente în zonă.  
Incinta este reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată Z1, 
subzona S1B. Funcțiunea dominantă prevăzută pentru această zonă este cea de industrie 
nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de protectie.  
Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU ”Calea Zădăreni Arad”, 
aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială 
nepoluantă, servicii comerț și depozitare.  
Subzona UTR46 este localizata la sud fata de DJ 682 si la vest fata de centura  
( traseul autostrada A1 Timisoara -Arad ) și de traseul LEA de înaltă tensiune.  
 

Zona studiată are suprafața de 845 000mp, cuprinzând preponderent terenuri 
introduse în intravilan, cu funcțiunea de pășune. Tendința este de schimbare a destinației 
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agricole cu funcțiuni mixte ( servicii, comerț și producție industrială ), conform documentației 
aprobate prin HCLM Arad nr. 58/29.03.2005 ( UTR 62, subcategoria Md4 ). 

 
Zona studiată are aria de 1 080 000 mp, cuprinzând destinatii mixate: productie industriala 
nepoluanta si depozitare / logistică, servicii si comert, zone de exploatare agricola  
( arabil, pasuni ).  
 
Incinta reglementată este aceeași cu incinta aflată în proprietatea beneficiarului, având 
suprafața  totală de 10 000mp. 
 
Terenul propus pentru reglementare reprezintă proprietatea privată a societății comerciale 
S.C. Adinutza si Ovi S.R.L. Referitor la sarcini, CF-ul conține următoarele înscrieri :  
- interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, 
restructurare si amenajare in favoarea BANCII COMERCIALE FEROVIARA S.A  
SUCURSALA Timisoara CIF:28371319 , actuala ”TECHVENTURES BANK”. 
- intabulare, drept de IPOTECA în favoarea băncii;  
 

Nr. 
crt. 

Proprietar Nr. C.F. Suprafața mp Parcele Categoria de 
folosință 

1 S.C. Adinutza si Ovi S.R.L. 346558 10 000mp 346558 Pășune, intravilan 

 
 
 
II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR  

 
 

1. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural 
și construit  
- Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu deranjeze vecinătățile  
- Reglementări Urbanistice  
- În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție și nici potențial balnear sau 
turistic  
 
2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public  
Se vor respecta toate normele de proiectare și execuție în vigoare privind noile construcții 
amplasate pe teren prin planul de reglementări urbanistice.  
Se vor respecta condițiile impuse prin avizele în curs de obținere.  
 
3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii  
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de 
orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor 
urbanistice în vigoare 
 
3.1. Orientarea față de punctele cardinale  

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a 
recomandărilor de orientare față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort 
psihologic). 
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3.2. Amplasarea față de drumurile publice  
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administrației publice:  
- Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de 
exploatare  
- Conducte de alimentare cu apă și canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte 
produse petroliere, rețele  
termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri sau ale instalații ori construcții de acest 
gen.  
 
Utilizări permise  
Orice construcții sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza planurilor 
urbanistice și de amenajare teritorială cu avizul organelor specializate ale administrației 
publice pentru lucrările din zonele de protecție.  
 
Utilizări permise cu condiții  
Toate construcțiile și amenajările amplasate în zonele de protecție a drumurilor publice care 
respectă prescripțiile  
tehnice și reglementările urbanistice privind funcționalitatea, sistemul constructiv, 
conformarea volumetrică și estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale și rezolvarea 
parcajelor aferente, precum și evitarea riscurilor tehnologice de construcție și exploatare.  
 
Utilizări interzise  
Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare afectează buna 
desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de 
accidente vor fi interzise în zonele de siguranță și protecție a drumurilor. În acest sens se 
interzice amplasarea în zona drumurilor a panourilor independente de reclamă publicitară.  
 
3.3. Amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile  
Nu este cazul.  
3.4. Amplasarea față de căi ferate din administrația S.N.C.F.R.  
Nu este cazul, distanța de la linia CFR Zădăreni-Arad până la cel mai apropiat colț a parcelei 
este de minim 215m.  
3.5. Amplasarea față de aeroporturi  
Nu este cazul.  
3.6. Amplasarea față de fâșia de protecție a frontierei de stat  
Nu este cazul.  
3.7. Amplasarea față de aliniament  
Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentul local de urbanism, ce 
reglementează modul de amplasare a construcțiilor, prin fixarea unei distanțe între fronturile 
construite și un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita trotuarului, alinierea 
fațadelor existente, împrejmuiri, etc.)  
Conform planșa anexă – 03 Reglementări urbanistice, se stabilește o singură zonă 
funcțională cu destinația de depozitare/ logistică și funcțiuni complementare, regim maxim de 
înălțime D+P+1E sau P+1E+M/Er. 
 
Retragerile minime impuse sunt:  
- Față de limita de proprietate de la drum se va realiza o retragere a clădirii principale de 
10,00m  
In zona de retragere de 10m impusă la front se accepta amplasarea unor corpuri de clădire 
independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces.  
- Față de limita de proprietate posterioară se va respecta o retragere de minim 5,00m  
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- Față de limitele de proprietate laterale se va respecta o retragere de minim 3,00m 
 

 
- În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea 
construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor.  
 
3.8. Amplasarea în interiorul parcelei  
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:  
- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform 
codului Civil;  
- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității 
teritoriale de pompieri  
- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii 
construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00m  
- Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată (două 
pentru clădiri aglomerate), precum și accesul autocisternelor la intrările existente spre 
domeniul public (neblocarea cu obstacole – copertine mari, piloni înalți, parcaje auto). În cazul 
în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea 
forțelor (personalului de intervenție) prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50m și 
înălțime de 2,00m;  
- Se vor respecta condițiile privind amplasarea și retragerile minime obligatorii impuse de 
zonele de protecție ale drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare din zonă.  
 
4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.  
 
În prezent, accesul pe amplasament se realizează prin intermediul unui drum colector 
conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat.  
Odată cu noua funcţiune propusă şi conform prevederilor Certificatului de Urbanism  
nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzator noii 
funcțiuni la lotul studiat.  
 
Deservirea rutiera a incintei propuse spre reglementare se va face din directia DJ682; 
drumul județean este modernizat, având un prospect de două benzi pe sens, cu o stare 
tehnică bună. Sensurile giratorii facilitează accesul la drumurile secundare / colectoare, 
asigurând un trafic intens și fluent.  
Accesul pe teren, atât pietonal cât și auto se va realiza din DJ 682 Arad – Zădăreni – 
Sânnicolau Mare, prin intermediul intersectiei in „T” executata la km 98+892 stanga, 
(intersectie care deserveste si alte obiective din zona) apoi prin intermediul drumului 
colector existent.  
Accesul la obiectivul studiat urmează a se asigura din drumul colector, prin amenajarea unei 
intersecții în „T”, intrarea si iesirea la/ de la obiectiv fiind posibila din ambele directii.  
 
Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în ,,T’’ constau în principal din următoarele:  
- amenajarea accesului la terenul studiat, având lătimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu 
o lăţime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieşire, racordat direct la marginea 
părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze R = 9.00m;  
- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin 
realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 
1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector;  
Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces 
pentru autoturisme si camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:  
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-accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, in fata halei 
proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces; 
-accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) 
dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;  
-accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a terenului; 
  
Amplasarea constructiei propuse se va realiza la o distanta de minim 10,00 m faţă de limita 
de proprietate de la front, respectiv minim 42m de la marginea DJ 682, neafectându-se zona 
de siguranţă a traseelor existente.  
 
Colectarea apelor pluviale de pe platforma rutieră a obiectivului studiat se va face 
gravitațional prin pantele transversale și longitudinale ale platformei rutiere spre bordurile 
denivelate de la marginea carosabilului, urmând a fi direcționate spre canalul existent în zonă.  
 
Execuţia lucrărilor  
Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de 
lucrări.  
Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construcţie si întocmirea 
procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico – edilitare.  
Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului naţional, beneficiarul şi executantul vor fi 
obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite 
producerea de accidente de circulaţie.  
Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum şi al semnalizării rutiere 
(indicatoare şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi suportat 
de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări 
de drumuri.  
 
Organizarea execuției lucrărilor  
Organizarea de şantier se va limita la rulote pentru muncitori şi unelte, iar acestea se vor 
amplasa pe terenul beneficiarului.  
La executarea lucrărilor pe şantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în 
actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme şi Instrucţiuni tehnice, pentru fiecare 
gen de lucrări, precum şi prevederile prevăzute în caietele de sarcini.  
Materialele necesare se vor aduce la şantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind 
interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului.  
Se vor lua măsuri deosebite privind siguranţa circulaţiei, mai ales semnalizarea pe timp de zi 
şi de noapte.  
 
Protecția mediului înconjurător  
Prin lucrările proiectate şi tehnologiile de execuţie adoptate, zona agricolă nu va fi afectată, 
iar materialele din decapări şi săpături vor fi:  
- utilizate pentru întreţinerea altor drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră spartă);  
- transportate în depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de 
săpătură).  
Materialele utilizate pentru construcţie sunt materiale tradiţionale pentru acest gen de lucrări 
şi care nu poluează mediul, la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton de 
ciment, emulsie bituminoasă, etc.  
 
Controlul calității lucrărilor  
Controlul calităţii lucrărilor se va face conform normelor şi normativelor în vigoare la data 
execuţiei precum şi caietelor de sarcini.  
Materialele puse în operă vor fi însoţite de buletine de calitate corespunzătoare.  
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Se menționează faptul că beneficiarul şi executantul lucrării au obligaţia de a obţine, înainte 
de începerea lucrărilor, AVIZUL de la deţinătorii de reţele subterane, privind poziţia exactă a 

 
acestora şi a eventualelor măsuri de protecţie ce trebuie luate pentru a se realiza lucrările 
rutiere.  
 
Parcările vor fi rezolvate pe suprafața parcelei, în funcţie de destinaţia obiectivului propus, 
dar nu mai puţin decât minimul acceptat conform anexei 5 a R.U.G.  
În cadrul parcelei se vor asigura locuri de parcare pe platforme rutiere diferite atât pentru 
angajați și clienți, cât și pentru aprovizionare, locuri de parcare pentru autocamioane, conform 
destinației construcției.  
În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 
525/1996 pentru categoria construcții utilizate pentru logistică și depozitare norma de 
locuri de parcare impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită.  
Astfel s-au prevăzut 17 locuri in fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, 
dispuse paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți.  
Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse 
la dreapta, perpendicular pe calea de acces;  
Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a 
terenului, zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării.  
 
Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme diferite 
de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare 
de locuri de parcare. 
  
5. Reguli cu privire la echiparea edilitară  
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării 
noilor consumatori la rețelele de apă, canalizare menajeră și energie electrică, sau realizarea 
de soluții de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protecție a 
mediului, conform condițiilor impuse de avizatori.  
 
Realizarea de rețele tehnico-edilitare  
Extinderea de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de 
către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor 
încheiate cu consiliile locale.  
Soluțiile de echipare in sistem individual care respecta normele sanitare și de protecția 
mediului, se vor realiza către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime după caz.  
Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare care se realizează pe terenurile 
proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de 
investitorul sau beneficiarul interesat.  
 
5.1. Alimentarea cu apă potabilă  
În zona studiată există o reţea publică de apă potabilă PE 125mm, pe partea stângă a DJ 
682, la cca. 6,20 m sud faţă de marginea carosabilului. Alimentarea cu apă potabilă a 
obiectivului se va realiza de la această conductă.  
Se propune un branşament de apă din ţeavă din polietilenă PEID Dn. 63 mm, de la care să se 
poată asigura si rezerva de apă pentru stingerea incendiilor.  
Căminul de apometru se va executa pe domeniul public, lungimea branşamentului de apă va 
fi de 25 m, iar în incintă se va executa o conducta de apă cu lungimea de 70 m.  
5.2. Stingere incendiu  
Pentru stingerea incendiului din zona studiată se propune reţea de incendiu şi gospodărie de 
incendiu subterană sau supraterană după caz, care va asigura debitul şi presiune de stingere 
din exterior a incendiului pentru zona studiată.  
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5.3. Canalizarea menajeră/pluvială:  
În zona studiată există o reţea publică de canalizare menajeră PVC Ø315mm, de-a lungul 
DJ 682, pe partea dreaptă a drumului, la cca. 4,40 nord faţă de DJ 682 si o retea de 
canalizare pluviala.  
Pentru deservirea obiectivului studiat se propune realizarea racordurilor la aceste conducte.  
Canalizare menajera  
Racordul de canalizare menajeră se va executa din tuburi din PVC SN4 Dn, 160-mm, 
Subtraversarea drumului judetean se va realiza prin foraj orizontal, cu tuburi Dn. 200 mm, în 
ţeavă de protecţie Dn. 300 mm.Lungimea racordului de canalizare menajeră va fi de 45 m, iar 
conducta de canalizare din incintă Dn. 160 mm, va avea o lungime de aproximativ 120 m.  
Canalizare pluviala  
Apele pluviale de pe clădire şi de pe drumurile din incintă vor fi canalizate prin tuburi din PVC 
SN4, Dn. 200-250 mm şi evacuate împreuna cu apele pluviale de pe platforma betonata şi din 
zonele de parcare în canalul pluvial existent pe partea dreaptă a drumului judeţean.  
Subtraversarea drumului se va realiza cu tuburi Dn.250 mm, în ţeavă de protecţie Dn350 mm.  
Apele pluviale de pe platforma betonată si de pe spaţiile de parcare vor fi trecute prin 
separator de hidrocarburi şi nămol pentru debit de 15 l/s, amplasat în incintă.  
Lungimea racordului de canalizare pluvială va fi de 45 mm, iar în incintă, lungimea 
conductelor de canalizare pluvială va fi de aproximativ 350 m.  
Restituția apelor pluviale în sol prin puțuri absorbante:  
Alternativ rețelei edilitare de canalizare pluvială se propune un sistem de colectare şi după 
caz tratare individuală a apelor provenite din precipitații respectiv restituția acestor în sol prin 
zonele verzi propuse sau prin puțuri absorbante după caz.  
Infiltrare în sol a apelor provenite din precipitații prin puțuri absorbante se va compune din:  
-sistem de tratare a apelor colectate de pe zonele carosabile respectiv de pe clădirile de 
producție după caz astfel încât apele tratate sa corespundă calitativ pentru a putea fi infiltrate 
în sol ;  
-bazin de retenție ape pluviale pentru compensarea vârfului ploii de calcul amplasat în aval de 
sistemul de tratare;  
-stație de pompare ape pluviale după caz;  
-puțuri absorbante pentru restituția apei în sol sau lagună de infiltrare cu stocare temporară a 
pluvialului.  
Restituția apei pluviale în sol prin puțuri absorbante sau lagună de infiltrare se va face în urma 
unor studii hidrogeologice de specialitate astfel încât zonele invecinate să nu fie afectate.  
 
5.4. Alimentarea cu energie termică  
se va asigura prin branșarea individuală la rețeaua de gaze naturale;  
Asigurarea confortului termic se va realiza prin sisteme centralizate detaliate în cadrul 
proiectelor de specializate întocmite în cadrul etapei D.T.A.C.  
Alimentarea cu gaze naturale  
În zona sensului giratoriu din vecinătatea BlackMax S.R.L., la cca. 150 m est, există o reţea 
de gaze naturale de presiune joasă, pe zona verde cuprinsă între DJ 682 şi fronturile stradale 
ale parcelelor. Această rețea a fost extinsă până la obiectivul realizat de Wexa International 
S.R.L. pe parcela înscrisă în CF 342135 Arad.  
Se propune extinderea rețelei în vederea realizării branșamentului.  
5.5. Alimentarea cu energie electrică  
Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse a se construi în zona 
studiată distributia energiei electrice se va realiza de la rețeaua existentă pe frontul opus al 
DJ 682, pe joasa tensiune cu cabluri subterane LES 0,4kV. In acest fel se da posibilitatea 
consumatorului de a incheia contracte de furnizare individuale.  
Caracteristicile energetice ale obiectivuluifiecarui apartament de la mansarda sunt: Pi = 80,30 
kW; Psa = 64,24 kW; U = 400 / 230 V; cos φ = 0,92; f = 50 Hz.  
Racordarea tabloului electric afferent salii de evenimente se va realiza cu cablu tip  
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CYAbY – F 3X95+50+1X70 mm2. 
 

Din tablol electric prin circuite monofazate, cu cabluri tip CYY – F 1 kV - 3 × 2,5 mm2, şi 
conductoare CYY – F 1 kV - 3 x 1,5 mm2 se vor alimenta receptoarele existente, prize şi 
iluminat.  
Distribuția în interiorul tablourilor electrice se va realiza prin intermediul unor echipamente de 
distribuție, tip distribuitor, cu montaj pe șină.  
Sistemul de distribuție în interiorul obiectivului, va fi reprezentat de cabluri pozate în tuburi de 
protecție din PVC rezistent la fac montate în structura pereților obiectivului sau pe jgheab 
metalic.  
Tablourile electrice se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de 
siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară.  
5.5.1.INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL  
Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform 
reglementărilor în vigoare.  
Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY - F 1 kV – 3 x 1,5 mm2, cabluri cu 
rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi 
de protecţie, pozate îngropat în structura pereţilor.  
Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi cu consum redus 
de energie şi randament ridicat, tip LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare şi a spaţiilor 
convenţional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanşe, cu grad de protecţie minim IP 
54.  
Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale incombustibile sau cu întârziere 
la propagarea flăcării, fiind montate prin elemente de prindere omologate.  
Comanda funcționării iluminatului din zona grupurilor sanitare și zonele comune, se va realiza 
prin intermediul unor senzori de mișcare.  
Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple, duble 10A/250V cu montaj 
aparent şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate. 
Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 1,10 m de la pardoseala finită.  
Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, 
conform normelor CE şi ISO  
5.5.2.INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE  
Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalaţie de iluminat de securitate pentru 
marcarea căilor de evacuare, iluminat de securitate antipanică, iluminat de securitate pentru 
continuarea lucrului.  
Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizând corpuri de 
iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme 
standardizate (ex. IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 
(simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare, luminanță și iluminarea 
panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de acumulatori, care în cazul căderii alimentării 
de bază se va alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de 
evacuare, în casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe 
coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate 
prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea 
instalaţiilor electrice aferente clădirilor Indicativ I7- 2011.  
S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, în 
exteriorul ușilor de evacuare, pentru iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.  
Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare, montate în exteriorul obiectivului, vor fi 
prevăzute sau vor avea încorporate rezistențe electrice pentru menținerea unei temperaturi 
de gardă, în conformitate cu specificațiile producătorului, pentru asigurarea funcționării 
acumulatorului component.  
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Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în intervalul cuprins de la 1 – la 
5 secunde conform prevederilor normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de 
minim 2,0 h (acumulator) la căderea sursei principale de alimentare. 

 
Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru instalaţiile de iluminat 
normal, prin tuburi de protecţie montate îngropat până la locul de montare al corpurilor, 
respectându-se reglementările tehnice în vigoare.  
Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de 
siguranță, alimentarea acestora se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o 
legătură la fază pentru funcționarea acestora numai în situația în care este necesară  
Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, cu protecţie 
magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, 
tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform 
normelor CE şi ISO.  
 
5.5.3.INSTALATII ELECTRICE DE PRIZA SI FORTA  
Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip CYY – F 1 kV – 3x2,5 mm2, 
cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu întârziere la propagarea flăcărilor, montate 
în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat în structura pereţilor. Vom avea si grupuri de 
prize trifazice montate in zona halei.Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza 
de pământ prin intermediul tabloului electric.  
Prizele utilizate vor fi montate la o înălţime de minim 0,40 m de la nivelul pardoselii finite iar 
cele trifazice la 1,10 m , fiind de asemenea echipate sau vor avea încorporate dispozitive de 
obturare  
Alimentarea echipamentelor şi utilajelor de forţă se va realiza prin circuite independente 
dimensionate în conformitate cu încărcările existente.  
În tablourile electrice s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi consumatori în 
viitor.  
Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecţie 
magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, 
tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.  
5.5.4.INSTALATII DE PROTECTIE  
Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice prin 
intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice,  
sistem TN-S.  
Tablourile electrice ale obiectivului, se vor lega la priza de pământare naturala a fundatiei, 
aceasta va asigura o rezistență de dispersie cu valoarea < 1 Ω , la care se vor conecta 
tablourile electrice propuse.  
Cladirea se va dota cu un system de captare al trasnetelor,PDA, cu o raza minima de 57m.  
În cazul în care prin măsurători, nu este satisfăcută valoarea minimă necesară a rezistenței 
de dispersie, priza de pământare se va completa cu o priză de pământare artificială, utilizând 
electrozi verticali profilați și electrozi orizontali tip platbandă Ol – Zn 40 x 4 mm, până la 
corectarea valorii.  
Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a 
prevăzut:  
- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;  
- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.  
În tablourile elctrice s-au prevăzut dispozitive de protecție la supratensiuni și supracurenți, 
automate de supratensiuni.  
Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice ale 
motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega 
suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.  
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5.6. GOSPODĂRIE COMUNALĂ  
Clădirile propuse vor avea amenajată o zonă pentru depozitarea deşeurilor în vederea 
transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Se va asigura accesul 
autovehiculelor de transport la aceste  
platforme. Deşeurile vor fi colectate selectiv, în vederea reciclării acestora. 
Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare  
Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte unităţi aflate în serviciul public sunt 
proprietatea publică a municipiului Arad.  
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 în întregime de 
beneficiar şi se execută în urma obţinerii avizului autorităţii administraţie publice specializate. 
  
6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții  
Parcelarea  
Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi 
alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 6 loturi se 
poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții 
de echipare colectivă care să respecte normele legate de igienă și de protecția mediului.  
Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  
- Asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute)  
- Asigurarea echipării tehnico – edilitare necesare  
- Forme și dimensiuni adecvate  
Conform propunerii, parcela nu se va lotiza, ci va funcționa ca o singură unitate 
administrativă.  
 
Mobilarea finală a lotului se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, în funcție 
de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la faza de 
autorizație de construire.  
 
Înălțimea construcțiilor  
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor 
învecinate și a caracterului zonei. Diferența de înălțime să nu depășească cu mai mult de 
două niveluri clădirile imediat învecinate.  
 
Sistematizare verticală  
Zona nu prezintă diferenţe de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmări 
egalizarea cotei acestuia.  
Pe direcția est-vest, pe o lungime de minim 60m, C.T.N. cota nivelmetrică a terenului variază 
între 112,03 și 112.13 NMN. cota mai joasa este spre est, panta fiind aproape inexistentă.  
Se distinge o diferență de nivel de maxim 15cm pe direcția nord-sud, raportată la o lungime 
de 166 m ( C.T.N. variază între cotele 112,45 și 112.32 NMN, nivelul coboară spre nord ).  
C.T.S. preconizat este 112,34 N.M.N.  
 
Regimul de înălțime:  
Regimul maxim de înălțime al construcțiilor propuse va fi în conformitate cu avizul 
A.A.C.R. nr 25959 / 1690 din data 22.12.2020, cu respectarea impunerilor stabilite prin 
avizului de oportunitate nr. 21 / 04.08.2020.  
Regimul de înălțime maxim propus este de D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea maximă 
la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă la cornișă.  
Nu se va depăși cota absolută maximă de 127,34m ( 112,34m cota absolută față de nivelul 
Mării Negre a terenului +15,00m înălțimea maximă a construcției).  
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Stabilirea înălțimii construcțiilor va ține cont de :  
- Protejarea și punerea în valoare a mediului natural și construit existent  
- Respectarea regulilor de compoziție arhitectural – urbanistică a zonei sau ansamblului urban  
- Respectarea cerințelor tehnice de asigurare a securității, stabilității și siguranței în 
exploatare. 

 
În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de 
aceeași parte a străzii.  
 
Aspectul exterior al construcțiilor  
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Clădirile propuse vor 
fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală: compoziție, volumetrie, 
conformare, amplasare goluri, materiale de construcție, finisaje, culori etc.  
 
Criterii compoziționale - regim de aliniere :  
1. Față de aliniamentul nou propus se va realiza o retragere a frontului principal construit de 
10,00m;  
 
In zona de retragere de 10m impusă la front se acceptă amplasarea unor corpuri de clădire 
independente de cel principal, cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină protecție acces.  
2. Se vor respecta retrageri de minim 3,00m față de limitele de proprietate laterale, dar nu mai 
puțin de H/2;  

3. Se vor respecta retrageri de minim 5,00m față de limitele de proprietate posterioară, dar nu 
mai puțin de H/2;  

4. În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea 
construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor  

5. Distanţa minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă se admite să fie egală cu 
jumătatea înălţimii construcţiei celei mai înalte;  

6. Distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului 
unităţii teritoriale de pompieri;  

7. 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);  

8. 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);  

9. Se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de 
distribuitorii de retele edilitare, din avizele anexate  
 
Mobilarea finală a loturilor propuse se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și RLU, 
în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va concretiza la 
faza de autorizație de construire.  
 
Procentul de ocupare a terenului  
Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să 
nu depășească limita superioară.  
Procentul maxim propus de ocupare a terenului este :  
P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70  
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Amprenta la sol a construcțiilor se va încadra în limita de construibilitate și zona edificabilă 
marcate pe planșa de Regulament local de urbanism, limite de implantare care nu vor fi 
depășite la autorizarea construcțiilor atât în plan cât și ca regim de înălțime, cu respectarea 
P.O.T. și C.U.T. prevăzut în P.U.Z. Reglementări urbanistice.  
Aria finală a incintei reglementate = 10 000,00 mp  
Sconstruita la sol – maxim = 6 000,00 mp ( P.O.T. maxim 60% )  
Sconstruita desfăsurată – maxim = 17 000,00 mp (C.U.T. maxim 1,70 ) 

 
Locuri de parcare  
În incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr. 
525/1996 pentru categoria construcții utilizate pentru logistică și depozitare norma de locuri de 
parcare impune 1 loc de parcare autoturisme la 100 mp suprafață construită.  
Astfel s-au prevăzut 17 locuri in fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, dispuse 
paralel cu calea de acces, prevăzute pentru angajați și clienți.  
Parcajul mașinilor de marfă cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) dispuse la 
dreapta, perpendicular pe calea de acces;  
Se asigură accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a terenului, 
zonă care include și locuri de așteptare în vederea încărcării / descărcării.  
 
Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, pentru care există norme 
diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un 
număr mai mare de locuri de parcare.  
 
Propunerile din această documentaţie vor ţine cont de prevederile din Planul Urbanistic 
General al Municipiului Arad în vigoare şi alte documentaţii de urbanism în curs de aprobare 
din zonă.  
 
 
7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri  
 
Spații verzi  
Autorizarea de construire va conține condiția menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în 
funcție de destinația și capacitatea construcției. Realizarea plantării de arbori se va face la o 
distanță care să nu pună în pericol construcția, sub aspectul stabilității.  
 
Constructii destinate activităților de logistică / depozitare:  
- vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, minimum 20% din suprafata terenului,  
respectiv 2000mp.  
 
Împrejmuiri  
- Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferință transparente, cu o înălțime maximă 
de 1,80m și soclul, acolo unde este realizat, cu înălțimea de 0,60m.  
- Împrejmuirile realizate pe limitele laterale și posterioare a clădirilor pot fi opace; înălțimea 
minimă va fi de 1,80m;  
- Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale rezistente 
bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecție a circulației auto și 
pietonale și vopsite în culori distincte.  
Toate tipurile de împrejmuiri pot purta panouri de reclamă comercială, în condițiile legii. 
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III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ  

 
Art. 1. Funcțiunea dominantă a zonei învecinate  - Zona Industrială Sud, conform PUZ și 
RLU ”Calea Zădăreni Arad”, aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, este cea de producție 
industrială nepoluantă, servicii comerț și depozitare. 
 
Art. 2. Funcțiuni complementare admise zonei în care se integrează terenul reglementat 
sunt depozitare și logistică, cazare de serviciu, dotări, spații verzi amenajate, agrement, 
accese carosabile, pietonale, parcaje, rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.  
 
Art. 3. Funcțiuni admise în cadrul terenului reglementat:  
Conform planșa anexă – 03A Reglementări urbanistice, se propune o singură zonă 
funcțională :  
 
Z1 - DeL - zonă cu funcțiunea de depozitare / logistică și funcțiuni complementare;  
regim maxim de înălțime D+P+1E sau P+1E+M/Er  
Este permisă amplasarea următoarelor funcţiuni:  
 
A. Construcțiile care se pot autoriza direct vor avea următoarele destinații  
 
A.I. Construcții pentru depozitare / logistică  
1). construcții / antrepozite destinate stocării de mărfuri sau materiale nepoluante, a 
produselor alimentare și nealimentare, destinate comerțului en-gros și en detail.  
2). construcții destinate activităților privind asigurarea transportului de pasageri si de marfuri, 
pe baza de grafic sau fara, precum si activitatile anexe, precum manipularea incarcaturii, 
depozitarea etc. inclusiv cele efectuate de terminale si parcari, inchirierea echipamentului de 
transport cu conducator sau operator.  
3). construcții destinate desfășurării activitatile poștale și de curierat;  
4). construcții pentru cazare ( locuințe de serviciu ) subordonate funcțiunii principale.  
A.II. Construcții de agrement:  
1). Zone verzi în incintă, amenajări destinate personalului  
2).mobilier urban specific, amenajări peisagistice de orice fel, terenuri de sport și spații de 
joacă pentru copii;  
3).construcții provizorii: chioșcuri, pergole, gradene;  
4).construcții temporare de alimentație publică și comerț;  
A.III. Dotări ale incintelor propuse:  
1). Spații de protecție și aliniament în incinte  
2). Platforme circulații auto și pietonale în incinte, parking-uri  
3). Construcții și instalații tehnico edilitare necesare incintei studiate ( spatii tehnice anexe, 
statie de pompe si rezervor de incendiu, casa poarta, garduri si imprejmuiri, porti de acces, 
retele edilitare interioare si retele de utilitati exterioare noi).  
 
B. Utilizări permise cu condiții  
 
Profil funcțional admis cu condiționări:  
1). clădiri exclusiv administrative, sedii firme, birouri;  
2). construcții comerciale cu ACD de max 1000mp, alimentatie publica;  
3). clădiri destinate exclusiv funcțiunii de cazare  
4). funcțiuni financiar-bancare de sine stătătoare; 
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 C. Interdicții temporare:  
Zonele afectate de rețele ( electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției 
temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora, prin grija 
operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă este cazul).  
 
 D. Construcții care se pot autoriza în urma elaborării și aprobării unui PUZ:  

 1) Construcții comerciale de tip hypermarket  

 2) Construcții exclusiv administrative pentru sedii de birouri  

 3) Construcții de cultură: expoziții, săli de reuniune  

 4) Construcții exclusive destinate turismului: Hotel, Motel .  
 
 E. Construcții cu funcțiuni interzise în zonă:  

 1) Construcții ce acomodează orice activități de tip industrial, poluante și nepoluante  
( producție pentru construcții, depozitarea de produse de agricultură, silvicultură, industrie 
prelucrătoare).  
2) Activități de creștere a animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare;  

3) Funcțiuni generatoare de poluare și riscuri tehnologice;  

4) Funcțiunii de depozitare deșeuri, materiale refolosibile;  

5) Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;  

6) depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;  

7) Clădiri de locuit permanente, în afara celor de serviciu;  

8) activități industriale sau alt etipuri de activități cu caracter poluant care generează noxe, 
vibrații, poluare fonică, poluare olfactivă, fum;  
 
- SP – Zone verzi amenajate – arie totală 2000,00mp;  
- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive – în scopuri de agrement, a terenurilor și 
echipamentelor destinate activităților sportive, a dotărilor și mobilierului urban, a unor 
construcții provizorii ( de tipul copertinelor, chioșc media, pavilion ) acomodând funcțiuni 
subordonate și în acord cu cea principală.  
 
- Cci–Căi de comunicație carosabilă propusă – drumuri de incintă, parcaje;  
- Categoria se referă la circulații interioare, platforme și parcaje autp, trotuare;  
- este permisă realizarea amenajărilor neconstructive care țin de sistemul de circulație propus  
( platforme circulație și parcaje, signalistică, semnalizare rutieră, copertine și dotări provizorii );  
 
-TE – tehnico-edilitare (Conducta de aductiune apa potabila, gospodarie de apa, retea de 
distributie a apei potabile, Statie de pompare tip cheson, canal colector ape menajere, retea de 
canalizare menajera, Retea de canalizare pluviala, statie de pompare ape pluvial, Retea de 
gaze naturale de presiune redusa, Posturi de transformare, retele de alimentare cu energie 
electrica, construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei).  
-PRed – zona de protectie linii electrice aeriene;  
-Cci – Căi de comunicație carosabilă de incintă , circulație auto în loturile noi create, 
parcări, platforme) :  
-P – Platforme și parcaje amenajate la sol  
-SP – Zone verzi amenajate  
-SP1 – Zone verzi de aliniament 
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Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului:  
-sunt interzise orice alte categorii funcționale altele decât cele enumerate la funcțiuni permise;  
 
Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor  
Art. 4. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii  
 
Orientarea față de punctele cardinale:  
Autorizarea execuției construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de 
orientare față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic).  
Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a 
recomandărilor privind modul de viață al populației nr. 119/2014.  
 
Amplasarea față de drumurile publice:  
Autorizarea execuției construcțiilor este permisă cu respectarea zonelor de protecție.  
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administrației publice:  
- Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de 
exploatare  
- Conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte 
produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații 
sau construcții de acest gen;  
 
Amplasarea față de aliniament:  
Regimul de aliniere este limita convențională stabilită prin regulamentul local de urbanism, ce 
reglementează modul de amplasare a construcțiilor, prin fixarea unei distanțe între fronturile 
construite și un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita trotuarului, alinierea 
fațadelor existente, împrejmuiri etc.) Retragerea construcțiilor față de aliniament se face din 
rațiuni funcționale, estetice sau ecologice (protecția zgomotului și nocivităților).  
- Față de aliniamentul nou propus se va realiza o retragere de 10,00m ( zonă în care se 
permite amplasarea unor corpuri de clădire cu funcțiunea de cabină-poartă, copertină 
protecție acces, separate față de cel principal;  
- Este admisă edificarea pe retragerea față de aliniamentul stradal de 10,00m, cât timp 
construcția ia forma și destinația unei copertine / cabine poartă.  
-Pentru parcelele propuse se vor respecta retrageri de minim 5,00m față de limitele de 
proprietate posterioară si 3m față de limitele laterale, dar nu mai puțin de H/2;  
-În cazul în care retragerile menționate anterior sunt mai mici decât h/2 din înălțimea 
construcțiilor, se va respecta o retragere corespunzătoare la h/2 din înălțimea construcțiilor  
 
Amplasarea în interiorul parcelei:  
Se vor respecta următoarele condiții de amplasare:  
- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității 
teritoriale de pompieri  
- Distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă să fie egală cu jumătatea înălțimii 
construcției celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m  
- 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); 
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-Se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de 
distribuitorii de retele edilitare, din avizele anexate  
„Mobilarea finală a loturilor propuse se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ și 
RLU, în funcție de destinația construcțiilor admise pentru autorizare directă, și se va 
concretiza la faza de autorizație de construire.  
 
 
Art. 5. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  
 
Accese carosabile și pietonale:  
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.  
Lucrările rutiere pentru amenajarea intersecției în ,,T’’ constau în principal din următoarele:  
- amenajarea accesului la terenul studiat, având lătimea de 7.00 m, cu 2 benzi de circulaţie cu 
o lăţime de 3.50 m pentru banda de acces respectiv de ieşire, racordat direct la marginea 
părții carosabile existente cu curbe tip arc de cerc cu raze R = 9.00m;  
- dirijarea circulației şi reglementarea priorității pentru circulația de pe drumul colector prin 
realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 
1848-1 / 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul colector;  
Odată realizată intrarea în incintă, circulația rutieră se va desfășura printr-o cale de acces 
pentru autoturisme si camioane, cu lățimea de 7.00 m, cale care va asigura:  
-accesul autoturismelor la locurile de parcare (17 locuri pe partea dreaptă, in fata halei 
proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m), dispuse paralel cu calea de acces;  
-accesul camioanelor la locurile de parcare (13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m) 
dispuse la dreapta, perpendicular pe calea de acces;  
-accesul camioanelor la platformele de andocare aflate in partea de sud a terenului.  
 
 
Art. 6. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară. Proprietatea publică asupra 
rețelelor edilitare  
Subiectul este tratat în cadrul capitolului 5. 
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Art. 7 Zonificare funcțională  
 
Terenul studiat nu se va parcela, rezultând o singură unitate administrativă ce va cuprinde:  

• Construcții noi:  

-functiuni de depozitare / logistică și funcțiuni complementare;   
cu regim maxim de înălțime D+P+1E sau P+1E+M/Er  
 
- Z1 – zona DeL – zonă cu funcțiunea de depozitare / logistică și funcțiuni 
complementare;  - P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70  
 

Aria finală a zonei reglementate = 10 000,00 mp;  
Sconstruita la sol – maxim = 6 000,00 mp ( P.O.T. maxim 60% )  
Sconstruita desfăsurată – maxim = 17 000,00 mp (C.U.T. maxim 1,70 )  

• Împrejmuire perimetrală  

• Mijloace de publicitate iluminate și neiluminate  

• Sistematizarea verticală a terenurilor  

• Platforme carosabile cu locuri de parcare  

• Drumuri de incintă şi accesul autospecialelor de intervenţie 6m;  

• Amenajarea accesului;  

• Alei pietonale;  

• Amenajarea spațiilor verzi și plantate; iluminat arhitectural;  

• Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă;  

• Platforme gospodăreşti şi amenajări tehnico-edilitare;  

• Împrejmuire.  
 
 
 
 

 
 
 
Art. 8 Condiții impuse în etapa de avizare 
 
Conform avizului nr. 646 /06.11.2020 emis de către Direcția Județeană pentru Cultură 
Arad cade în sarcina titularului de investiție oprirea lucrărilor și anunțarea DJC Arad și 
Primăria Municipiului Arad asupra descoperirilor, în cazul în care în timpul lucrărilor de 
infrastructură apar puncte cu vestigii arheologice, în condițiile art.4, alin. 3 din Legea 
nr. 462/2003. 
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE  

 
Incinta este deja reglementată prin PUG Arad, fiind inclusă în UTR nr. 46, zona reglementată 
Z1, subzona S1B. Funcțiunea dominantă prevăzută pentru această zonă este cea de 
industrie nepoluanta, prestări servicii, depozitare și funcțiuni anexe, zona locuinte, perdele de 
protectie.  
Terenul este asimilat Zonei Industriale Sud, conform PUZ și RLU ”Calea Zădăreni Arad”, 
aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, funcțiunile dominante fiind producție industrială 
nepoluantă, servicii comerț și depozitare.  
Subzona UTR46 este localizata la sud fata de DJ 682 si la vest fata de centura  
( traseul autostrada A1 Timisoara -Arad ) și de traseul LEA de înaltă tensiune.  
 
Accesul propus se va realiza prin grija și pe cheltuiala inițiatorului acestei documentații, în 
baza unei documentații tehnico-economice suportată financiar de către acesta.  
Dotările și amenajările edilitare se vor executa exclusiv prin grija și pe cheltuiala inițiatorului 
P.U.Z.-ului.  
Rețelele edilitare se vor executa în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației 
publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate 
în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.  
 
Nu se propun intervenţii la dotările de interes public existente.  
 
Se vor asigura toate utilităţile necesare pentru o corectă funcţionare a construcţiilor din zonă, 
în condiţii de siguranţă atât pentru cetăţeni, cât şi din punctul de vedere al protecţiei mediului.  
Nu se propun alte tipuri de obiective de utilitate publică.  
 
Soluția adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic incinta studiată în prezenta 
documentație, cu respectarea legislației în vigoare.  
Din considerente funcționale propunerea este oportună, integrându-se în caracterul zonei, 
contribuind la dezvoltare echilibrată și consolidarea Parcului Industrial Sud Zădăreni.  
 
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:        Verificat:  
Arh. Raluca TOMESCU M. R.U.R. D1E   Arh. Alideia SUCIU R.U.R. DE 
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PLAN DE ACȚIUNE 
IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN P.U.Z. 
 

 

 
1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 
 
 

DENUMIREA LUCRĂRII:      PLAN URBANISTIC ZONAL și R.L.U. 
CONSTRUIRE HALĂ / DEPOZIT, REALIZARE PLATFORMĂ 
BETONATĂ, ILUMINAT ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE 

AMPLASAMENT:  Jud. Arad, mun. Arad, teren intravilan,pășune,  
conform C.F. / TOP nr. 346558 Arad;  

BENEFICIAR:   S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 
PROIECTANT:   S.C.   P L A S I S   S.R.L.  

Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș 
  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com    

NUMĂR PROIECT:  134/2018 
DATA ELABORĂRII:  aprilie 2021 
FAZA PROIECTARE:  PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – Etapa III 
 

 
 

2. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVATI 
Investiţia va fi finanţată din fonduri private, acestea vor fi alocate pentru realizarea investiţiei 
propriu-zise şi cheltuieli de exploatare și fonduri publice cheltuite pentru amenajarea de 
accesului carosabil la incintă, asigurarea utilităţilor. 
 

3. ETAPIZARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN P.U.Z. 
După aprobarea în Consiliul Local al Mun. Arad a prezentului P.U.Z., se va obține Certificatul 
de Urbanism și se vor elabora proiectele tehnice pentru categoriile de lucrări necesare 
investiţiei.  
Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi: 

- Respectarea si rezolvarea elementelor expuse in tema de proiectare  
- Asigurarea amplasementelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema 

de proiectare: zona cu functiuni de depozitare și logistică. 
Intervenţiile prioritare sunt rezolvările echipării edilitare, precum şi stabilirea noilor căi de 
comunicaţie în raport cu amenajările la infrastructura existentă. 
 
Nu se propune parcelarea terenului, lotul va funcționa ca o unică incintă, o singură 
unitate administrative. 

 
Zonificarea incintei va cuprinde amenajările aferente: 
a. Construcții noi cu respectarea unui P.O.T. maxim  de 60% ,C.U.T.maxim 1,70. 

- depozitare / logistică și funcțiuni complementare 
Regimul maxim de înălțime se va încadra în D+P+1E sau P+1E+M/Er, 15m -înălțimea 
maximă la coamă, respectiv 9m înălțimea maximă  la cornișă. 

b. Împrejmuire perimetrală 
c. Mijloace de publicitate iluminate si neiluminate; iluminat arhitectural 
d. Sistematizarea verticală a terenului 
e. Platformă carosabilă cu locuri de parcare 
f. Drumuri de incintă și accesul autospecialelor de intervenție 6m 
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g. Amenajarea accesului 
h. Alei pietonale 
i. Amenajarea spațiilor verzi și plantate  
j. Racorduri la rețelele tehnico-edilitare și rețele de incintă 
k. Platforme gospodărești și amenajări tehnico-edilitare 
Prevederile din prezentul PUZ, cat si regulamentul de urbanism local aferent vor fi preluate si 
integrate in PUG Arad. 
 
 
ZONA 1 – depozitare / logistică și funcțiuni complementare;   
 
Z1 – zona DeL–zonă depozitare/logistică și funcțiuni complementare; 
 
P.O.T. maxim 60%, C.U.T. maxim 1,70 
Aria finală a incintei reglementate   =  10 000,00 mp  
Sconstruita la sol – maxim              =     6 000,00 mp  ( P.O.T. maxim 60% ) 
Sconstruita desfăsurată – maxim   =   17 000,00 mp  (C.U.T. maxim 1,70 ) 
 
În prezent, accesul pe amplasament se realizează prin intermediul unui drum colector 
conectat la DJ682 care facilitează accesul parcelelor din vestul terenului studiat. 

   Odată cu noua funcţiune propusă şi conform prevederilor Certificatului de Urbanism  
nr. 967 din 20.05.2019, se impune asigurarea accesului cu gabarit corespunzator noii 
funcțiuni la lotul studiat.  
 
 
 
Etapizarea și finanțarea lucrărilor este descrisă în tabelul următor: 
 

LUCRARE 
PERIOADĂ ESTIMATĂ 

EXECUȚIE 
INVESTITOR/ 
FINANȚATOR 

Finalizare P.U.Z. Mai 2021 S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Acces și rețele edilitare Mai 2021 – Decembrie 2021 S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Obținere/prelungire  
Certificat de Urbanism 

Mai 2021 
S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Obținere Autorizații de Construcție  August 2021 S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Începere lucrări conform 
Autorizațiilor de Construcție pentru 
categoriile de lucrări necesare 
investiţiei 

Septembrie 2021 

S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Încheiere lucrări conform 
Autorizațiilor de Construcție pentru 
rețelele de apă canal, electrice, 
drum 

Februarie 2022 

S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Recepție lucrări drumuri, rețele 
edilitare  

Februarie 2022 
S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Branșamente la rețelele tehnico – 
edilitare din incintă 

Cu începere din martie 
2022 

S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Construcții noi  
(depozitare / logistică) 

  

Obținere/prelungire  
Certificat de Urbanism 

Mai 2021 S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Obținere Autorizații de Construcție  Octombrie 2021 S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 
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Începere lucrări conform 
Autorizațiilor de Construire pentru 
categoriile de lucrări necesare 
investiţiei 

Februarie 2022 

 
 
S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Încheiere lucrări conform 
Autorizațiilor de Construcire pentru 
categoriile de lucrări necesare 
investiţiei 

Septembrie 2022 

 
 
S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L. 

Recepție lucrări construire și 
întabulare în Cartea Funciară 

Cu începere din  
Decembrie 2022 

S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L 

 
 
 
 
Beneficiar:        Întocmit: 
S.C. ADINUTZA ȘI OVI S.R.L.              Arh. Raluca TOMESCU M.   R.U.R. D1E 
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134/ 2019

SC ADINUTZA SI OVI SRL

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan
P.U.Z. / E3

aprilie
2021

DENUMIRE PROIECT:

  - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.,

CF 346558
Adresa

10 000,00 mp

1.  IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE

PS
S masurata a imobilului (mp)

Zona industrială Sud Zădăreni
TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :

intravilan Arad 10 000,00mp

 IMOBILELE  EXISTENTE CUPRINSE  ÎN   INCINTA   REGLEMENTATĂ

intravilan
Nr. cadastral    Categoria de folosinta
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2,209.77 m2

P

CAI DE COMUNICATIE - CAROSABILA DE INCINTA,
(circulatie auto de incintă )
PLATFORMA SI PARCAJE AUTOTURISME

CAI DE COMUNICATIE CAROSABILA

ZONE VERZI  AMENAJATE
PR LEA

SP

Cc
DEPOZITARE LOGISTICA

ZONA PROTECTIE LEA

Cci

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM:

 Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap 3,
 tel. 0722920759, 0723527701

studio
SC. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL

PR DJ ZONA PROTECTIE DRUM JUDETEAN

DeL

TOTAL GENERAL  ZONĂ STUDIATĂ:

BILANȚ TERITORIAL ÎN  ZONĂ STUDIATĂ

100,00%

BILANȚ TERITORIAL ÎN  ZONĂ STUDIATĂ                                             S= 1 080 000mp

47 750 mp 4,42%

1 080 000 mp

21,94%

Canale de desecare 21 450 mp 1,99%

Zone verzi și de protecție carosabil 28 500 mp
Drumuri, amenajări și căi de comunicație rutiere /cf

SITUAȚIE PROPUSĂSITUAȚIE EXISTENTĂ

237 000 mpTeren agricol intravilan ( pășune / arabil )

8,68%93 740 mp
2,64%

Funcțiuni mixte - servicii, comerț, industrie nepoluantă,logistică 42,23%456 060 mp

Zone de protecție utilități - traseu LEA

Teren agricol extravilan 195 500 mp 18,10%

466 060 mp 43,15%

2,64%
93 740 mp 8,68%

227 000 mp

28 500 mp

1,99%21 450 mp

21,02%

1 080 000 mp

4,42%47 750 mp

100,00%

195 500 mp 18,10%

DeL
POTmaxim = 60%
CUTmaxim = 1,70
Regim H = D+P+1E sau P+1E+M/Er
Hmax coamă = 15m

=   9mHmax cornișă
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PLAN REGLEMENTĂRI - RLU

ZONIFICARE PROPUSA  - FUNCȚIUNI  DEPOZITARE / LOGISTICĂ

  3 REGLEMENTARI - RLU

PUZ ETAPA

LEGENDA:

PLAN
URBANISTIC
ZONAL

1:1000arh. Alideia  SUCIU

SPECIFICATIE

SPECIALIST
      RUR ( DE )

A3arh. Raluca TOMESCUDESENAT

S.C.   P L A S I S   S.R.L.
Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș

  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com

 PLANSA NR.:

DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE BENEFICIAR:

NUME

PR. NR.:

Scara:
FAZA DE PROIECTARE:

PROIECTAT

PROIECTANT  GENERAL

arh. Raluca TOMESCU

AMPLASAMENT:SEMNATURA

 SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:

3 / 8

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

134/ 2019

SC ADINUTZA SI OVI SRL

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan
P.U.Z. / E3

aprilie
2021

3P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

112.78

Parcela (346558)

Pct. X [m] Y [m]
laturi

D(i,i+1)

500 522228.127 213653.776 59.999
501 522232.790 213593.958 166.667
502 522398.953 213606.908 60.000
503 522394.291 213666.727 166.668

S(346558)=10000.03mp  P=453.335m
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DENUMIRE PROIECT:

  - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.,

CF 346558
Adresa

10 000,00 mp

1.  IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE

PS
S masurata a imobilului (mp)

Zona industrială Sud Zădăreni
TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :

intravilan Arad 10 000,00mp

 IMOBILELE  EXISTENTE CUPRINSE  ÎN   INCINTA   REGLEMENTATĂ

intravilan
Nr. cadastral    Categoria de folosinta

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI
DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

D+P+1E / P+1E+M/Er

BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENATĂ

CONSTRUCȚIE  PROPUSA
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 Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap 3,
 tel. 0722920759, 0723527701

SC. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL

CF.346558

SECTIUNEA A-A'

CF.346558

SECTIUNEA B-B'

30 m - LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE 3

aprilie
2021

P.U.Z. / E3

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan

SC ADINUTZA SI OVI SRL 134/ 2019

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

4 / 8

 SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:

SEMNATURA

AMPLASAMENT:

arh. Raluca TOMESCU

PROIECTANT  GENERAL

PROIECTAT

FAZA DE PROIECTARE:

Scara:

PR. NR.:

DENUMIRE PROIECT:

NUME

DENUMIRE BENEFICIAR:

DENUMIRE PLANSA:
 PLANSA NR.:

S.C.   P L A S I S   S.R.L.
Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș

  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com

DESENAT arh. Raluca TOMESCU A3

SPECIALIST
      RUR ( DE )

SPECIFICATIE

arh. Alideia  SUCIU 1:500

PLAN
URBANISTIC
ZONAL

ETAPAPUZ
REGLEMENTARI - SECȚIUNI  4

SECȚUNI PROPUSE
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TEG

 Piesa de separatie, proiectata
BMPT

Cablu electric CYAbY 5x16 mmp, pentru alimentarea
tabloului electric TEG
Bloc de masura si protectie trifazat, propus

Camin de vizitare cu gratar pt. colectarea apelor pluviale
SH Separator hidrocarburi si nisip propus

Camin de apometru  propusCA

Retea stradala de canalizare pluviala existenta

Conducta canalizare pluviala cu hidrocarburi propusa
Conducta canalizare pluviala propusa

Retea stradala  de canalizare menajera existenta
Retea de  apa potabila existenta

Conducta canalizare menajera propusa
Conducta apa propusa

Tablou electric general

LEGENDA UTILITATI:

DeL
POTmaxim = 60%
CUTmaxim = 1,70
Regim H = D+P+1E sau P+1E+M/Er
Hmax coamă = 15m

=   9mHmax cornișă

 Timisoara, Str. Gheorghe Doja, nr. 10, ap 3,
 tel. 0722920759, 0723527701

studio
SC. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL
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112.78

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE 3
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  - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.,

CF 346558
Adresa

10 000,00 mp

1.  IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE

PS
S masurata a imobilului (mp)

Zona industrială Sud Zădăreni
TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :

intravilan Arad 10 000,00mp

 IMOBILELE  EXISTENTE CUPRINSE  ÎN   INCINTA   REGLEMENTATĂ

intravilan
Nr. cadastral    Categoria de folosinta

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI
DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENATĂ

1:1000arh. Alideia  SUCIU

SPECIFICATIE

SPECIALIST
      RUR ( DE )

A3arh. Raluca TOMESCUDESENAT

S.C.   P L A S I S   S.R.L.
Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș

  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com

 PLANSA NR.:

DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE BENEFICIAR:

NUME

PR. NR.:

Scara:
FAZA DE PROIECTARE:

PROIECTAT

PROIECTANT  GENERAL

arh. Raluca TOMESCU

AMPLASAMENT:SEMNATURA

 SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

134/ 2019

SC ADINUTZA SI OVI SRL

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan
P.U.Z. / E3

aprilie
2021

DENUMIRE PROIECT:

5 / 8

D+P+1E / P+1E+M/Er

CONSTRUCȚIE  PROPUSA
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SC. STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL
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PLAN
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ETAPAPUZ
REGLEMENTARI - PROPUNERE MOBILARE  6

PROPUNERI DE MOBILARE
PLAN REGLEMENTĂRI PROPUS

R 9 .0 0

trotuar existent

STOP

fig.B2
STOP

L I M
I T A

 P R
OP

R I E
T A

T E
 T E

RE
N  S

TU
D I A

T

R 1 2 .0 0

fig.B2

platforma betonata

L I M
I T A

 P R
OP

R I E
T A

T E
 T E

RE
N  S

TU
D I A

T

DJ 682

drum colector existent

Ac
ce

s  e
x i s

t en
t

k m
 98

+8
92

 s t
an

ga

C

C L.E.A.

L.E.A.

trotuar

C

C

C

C

Coordonate pct.de contur

1:1000arh. Alideia  SUCIU

SPECIFICATIE

SPECIALIST
      RUR ( DE )

A3arh. Raluca TOMESCUDESENAT

S.C.   P L A S I S   S.R.L.
Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș

  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com

 PLANSA NR.:

DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE BENEFICIAR:

NUME

PR. NR.:

Scara:
FAZA DE PROIECTARE:

PROIECTAT

PROIECTANT  GENERAL

arh. Raluca TOMESCU

AMPLASAMENT:SEMNATURA

 SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

134/ 2019

SC ADINUTZA SI OVI SRL

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan
P.U.Z. / E3

aprilie
2021

Parcela (346558)

Pct. X [m] Y [m]
laturi

D(i,i+1)

500 522228.127 213653.776 59.999
501 522232.790 213593.958 166.667
502 522398.953 213606.908 60.000
503 522394.291 213666.727 166.668

S(346558)=10000.03mp  P=453.335m

Nr. Lungimi

DENUMIRE PROIECT:

ZONIFICARE PROPUSA  - FUNCȚIUNI  DEPOZITARE / LOGISTICĂ

LEGENDA:

ZONA PROTECTIE LEA  - 24m

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA INCINTA REGLEMENTATA

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA CONSTRUIBILA

LIMITA PROTECTIE DRUM JUDETEAN - 30m

SUPRAFAȚĂ CONSTRUIBILĂ

LIMITE:

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

ZONE DE PROTECȚIE:

ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN  - 30m

CIRCULAȚII DE INCINTĂ, PARCAJE PROPUSE

ZONE VERZI PROPUSE

  - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.,

CF 346558
Adresa

10 000,00 mp

1.  IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE

PS
S masurata a imobilului (mp)

Zona industrială Sud Zădăreni
TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :

intravilan Arad 10 000,00mp

 IMOBILELE  EXISTENTE CUPRINSE  ÎN   INCINTA   REGLEMENTATĂ

intravilan
Nr. cadastral    Categoria de folosinta

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI
DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENATĂ

DJ 6
82

sp
re 

Arad

CF.346558
cad.346558

spre Zadarenispre Arad DJ 682

D+P+1E / P+1E+M/Er

CONSTRUCȚIE  PROPUSA
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TEREN IN PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN

TEREN IN PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL

ZONA PROTECTIE LEA  - 24m

ZONE DE PROTECȚIE:

ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN  - 30m

Coordonate pct.de contur

1:1000arh. Alideia  SUCIU

SPECIFICATIE

SPECIALIST
      RUR ( DE )

A3arh. Raluca TOMESCUDESENAT

S.C.   P L A S I S   S.R.L.
Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș

  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com

 PLANSA NR.:

DENUMIRE PLANSA:

DENUMIRE BENEFICIAR:

NUME

PR. NR.:

Scara:
FAZA DE PROIECTARE:

PROIECTAT

PROIECTANT  GENERAL

arh. Raluca TOMESCU

AMPLASAMENT:SEMNATURA

 SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:

P.U.Z. si R.L.U. - CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA,
ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

134/ 2019

SC ADINUTZA SI OVI SRL

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan
P.U.Z. / E3

aprilie
2021

Parcela (346558)

Pct. X [m] Y [m]
laturi

D(i,i+1)

500 522228.127 213653.776 59.999
501 522232.790 213593.958 166.667
502 522398.953 213606.908 60.000
503 522394.291 213666.727 166.668

S(346558)=10000.03mp  P=453.335m

Nr. Lungimi

DENUMIRE PROIECT:

  - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.,

CF 346558
Adresa

10 000,00 mp

1.  IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE

PS
S masurata a imobilului (mp)

Zona industrială Sud Zădăreni
TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :

intravilan Arad 10 000,00mp

 IMOBILELE  EXISTENTE CUPRINSE  ÎN   INCINTA   REGLEMENTATĂ

intravilan
Nr. cadastral    Categoria de folosinta

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI
DEPOZITARE, LOGISTICĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTA REGLEMENATĂ

D+P+1E / P+1E+M/Er

7 / 8
CIRCULATIA TERENURILOR
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2021

P.U.Z. / E3

ARAD , Zona industrială SUD Zădăreni, C.F. 346558, Arad Intravilan

SC ADINUTZA SI OVI SRL 134/ 2019
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ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE
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 SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA R.U.R.:

SEMNATURA

AMPLASAMENT:

arh. Raluca TOMESCU

PROIECTANT  GENERAL

PROIECTAT

FAZA DE PROIECTARE:

Scara:

PR. NR.:

DENUMIRE PROIECT:

NUME

DENUMIRE BENEFICIAR:

DENUMIRE PLANSA:
 PLANSA NR.:

S.C.   P L A S I S   S.R.L.
Timişoara, str. Tigrului, nr.50, jud. Timiș

  tel.: 0765/256.949, e-mail: plasistm@gmail.com

DESENAT arh. Raluca TOMESCU A3

SPECIALIST
      RUR ( DE )

SPECIFICATIE

arh. Alideia  SUCIU
grafică

PLAN
URBANISTIC
ZONAL

ETAPAPUZ
ILUSTRARE URBANISTICĂ8

ILUSTRARE URBANISTICĂ

CF.346558
cad.346558
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MtN|STERUL AGRTCULTURil $t DEZVoLTARil RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA A JUDETULUI ARAD

Aracl,2 6, 0[T' 7020
Nr* /-,AAq V
f \r. i/</:tu+-

CItre"

S.C. ADINTITZA & OvI S.R.L.
Mun. Arad

Str. Lipovei, Nr. 27
Jud. Arad

Ref.: rispuns lR documentafia cu nr. 33.697/22.10.2020.

Referitor la documenta{ia dvs. depusl gi inregistratd la DAJ Arad cu nr. 33.697/22.10,2020,
prin care solicitali emiterea de cdtre MADR a avizului privind clasa de calitate, pentru PIJZ *
,oRealizare platformX betonati, iluminat gi imprejmuire proprietateoo, v5 comuniclm
urmatoarelb :

Terenul care face obiectul investiliei mai sus men[ionate se af]6 ?nscris in extrasul C.F. nr.
346558 are categoria de folosintd plqune qi se afl6 amplasat in intravilanul municipiului Arad,
judelul Arad.

Potrivit prevederilor art. 47^L din Legea nr.2l9ll9.ll.20l2,,introducerea in intravilanul
localitlfilor a terenurilor agricole qi a celor amenajate cu imbunitifiri funciare se face pe
bazi de studii urbanistice de PIIG sau PllZ pentru care in prealabil a fost obfinut avizul
privind clasa fle calitate emis de Ministerul Agriculturii gi Dezvoltlrii Ruraleo'.

In consecintd conform prevederilor legale mentionate mai sus MADR elibereazd, avizul
privind clasa de calitate ppntru terenurile agricole situate in extravilanul localitdlilor care urmeazd a
fi introduse in intravilan. Intrucdt terenul agricol la care se face referire ?n documentalia dvs. se afl[
amplasat deja in intravilan, astfel ca nu mai este necesar emiterea avizului MADR.

Prin Certificatul de urbanism nr.967/20,05.2019 emis de cdtre Primdria municipiului Arad
vi se solicit[ avizul Ministerului Agriculturii qi Dezvolt[rii Rurale privind clasa de calitate a
terenului.

in consecinld intrucit terenul af-erent investiliei propuse de dvs. se at'16 deja amplasat in
intravilan, Ministerul Agriculturii gi DezvoltArii Rurale nu mai are competenl[ legald in vederea
erniterii vreunui aviz in acest sens.

Cu stimi,

Georgeta

TeI,0765256949
e-rnail : rah-rcatornescur? gurail.com

DADR Arad, Adresa: Arad, str. Clogca nr.64, CP 3'10017, jud
Telefon: (004)0257253640, Fax: (004)025725651 1

Arad
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Nr. inregistrare 329011097 / 16.10.2020 

CATRE

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI PENTRU FAZA PUZ si RLU cf. CERTIFICATULUI de URBANISM nr.
967/20.05.2019;



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

B. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 în ceea
ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, împrejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.),
propuse a se construi; 

C. Se va respecta culoarul de trecere, functionare pentru LEA 20kV minim 24m ( 12 metri, distanta masurata din
axul LEA 20 kV ex. de o parte si de cealalta), conform NTE 003/04/00;

D. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT în faza DTAC,  se va anexa Hotarârea de aprobare în faza
PUZ, plan de situatie VIZAT faza PUZ si copie dupa Avizul de amplasament;
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
(executant) UO MTJT ARAD MUNICIPAL asigura asistenta tehnica suplimentara nu e cazul la faza PUZ; **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica
suplimentara din partea UO MTJT ARAD MUNICIPAL cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz
contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice
existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si
raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura nu e cazul la faza PUZ; **
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar
putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice
aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in
apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.
Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi
suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct
raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UO
MTJT ARAD MUNICIPAL aviz tehnic de racordare **

        Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 329011097 / 16.10.2020 pentru obiectivul PUZ SI
RLU CONSTRUIRE HALA / DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMUIRE PROPRIETATE de la
adresa: STRADA Intravilan, Nr. fn, Loc. ARAD, Jud. ARAD , extras CF nr. 346558;.

Spre stiinta UO MT-jt ARAD 

ADINUTZA&AMP;OVI S.R.L
adresa: STRADA Lipovei, Nr. 27, Cod postal 310320, Loc.
ARAD, Jud. ARAD

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

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 329011097 / 30.10.2020
fara / cu urmatoarele conditii:

        Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul
Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in
JT.
        La depunerea documentatiei in vederea obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va
mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

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

DA

X

NU

NU

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

DA

Arad, Str.Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.65-71
Tel. 0257 205702 Fax. 0372 875274
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Legenda:
* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"
* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele
electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Banat SA, solicitantul
va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz). 
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de  113,05 lei, s-a achitat cu chitanta nr. 20 / 20.10.2020
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 20.05.2021 
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de UO MTJT ARAD MUNICIPAL

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

Verificat Intocmit,

ISR,



329011097
30.10.2020
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Președintele Consiliului de 
Administrație                          
Manfred Paasch 

Directori Generali 

Ferenc Csulak (Director General) 
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 
Anca Liana Evoiu (Adj.) 
Petre Stoian (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 

Delgaz Grid SA, Independenței 26-28,300207, Timișoara  

ADINUTZA & OVI SRL  

  

AVIZ FAVORABIL 

212665384, 10/21/2020 

Stimate domnule/doamnă ADINUTZA & OVI SRL, 

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de 

amplasament pentru lucrarea P.U.Z. SI R.L.U.- CONSTRUIRE 

ALA/DEPOZIT, PLATFORMA BETONATA, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, din localitateaArad, strada -, numarul Intravilan, FN, cf. 

346558 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 10/21/2021 (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     Marius Bobic-Dragota 

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara Manager Racordare  

                                                                                                                                                                                                   
   

Delgaz Grid SA 

Departament Acces la Rețea Gaz 

Timișoara 

Independenței 26-28 

300207 Timișoara 

www.delgaz.ro 

Marius Bobic-Dragota 

 

T +40-745-399-425 

marius.bobic-dragota@delgaz-

grid.ro 

 

Abreviere: EATM 
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TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 
Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate (Turnul de Nord), Et. 7 – 18, Sector 1, 013702, București, România 
Telefon: +40 21 404 1234 | Internet: www.telekom.ro 
Nr. Înreg. Reg. Com.: J40/8926/1997 | CUI: 427320, CIF: RO427320 | Capital social subscris și vărsat: 318.464.490 lei 

 
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS   S.A. 
Direcţia Executivă Tehnologie şi Informaţie Romania 
Divizia Reţea Acces Romania 
Departamentul Proiectare &  Implementare Reţea Pasivă 
Compartimentul Inventar de Reţea 

 
Data:  10.11.2020         Aviz nr:    291 
 
Către:  SC Adinutza si Ovi SRL 

- 
 
 

AVIZ FAVORABIL 
 
 

 

Ca urmare a documentaţiei prezentate, înregistrată sub nr. 291 /data 10.11.2020   la S.C. TELEKOM 
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., privind lucrarea „  PUZ – Construire hală/depozit, realizare 

platformă betonată, iluminat şi împrejmuire prprietate Arad intravilan, Zona Industrială Zădăreni Sud     
”, vă comunicăm urmatoarele: 
 
Pe suprafaţa de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menţionat,  S.C. TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS S.A. nu are amplasate reţele şi echipamente de comunicaţii electronice care să fie 
afectate de lucrările de construire. 
 

Având în vedere această situaţie, S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu 
execuţia lucrărilor proiectate conform documentaţiei prezentate. 
Pentru reţelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv - proiectate în afara perimetrului studiat - 
beneficiarul va obţine avizul S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în baza unei 
documentaţii tehnice de specialitate.  
 
Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei 
lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt 
identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute 
la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii 
acestora, după caz. 
Taxa emitere aviz: achitat. 

 
  

Cu stimă,           
Responsabil  Avize Tehnice       
 
Cucuiet Vasile Alexandru 
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ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

LIMITE:

SUPRAFAȚĂ CONSTRUIBILĂ

LIMITA PROTECTI DRUM JUDETEAN - 30m

LIMITA CONSTRUIBILA

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA INCINTA REGLEMENTATA

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA PROTECTIE LEA  - 24m

ZONIFICARE PROPUSA  - FUNCȚIUNI  DEPOZITARE / LOGISTICĂ

   Categoria de folosinta

Nr. CF

Nr. cadastral

intravilan

 IMOBILELE  EXISTENTE CUPRINSE  ÎN   INCINTA   REGLEMENTATĂ

10 000,00mpintravilan Arad

TOTAL INCINTA REGLEMENTATA :
1 209,00 mp

Nr. Cadastral

Zona industrială Sud Zădăreni

S masurata a imobilului (mp)

PS

1.  IMOBILELE PROPUSE PENTRU LOTIZARE

11 209,00 mp

2. DRUMURI   ÎNVECINATE  AFECTATE ( acces parcelă studiată )
Nr. top.

Adresa

DJ 682 - zonă protecție
carosabilneînregistrat neînregistrat

CF 346558

  - proprietari: S.C. Adinutza si Ovi S.R.L.,

Suprafata

ZONE DE PROTECȚIE:

ZONA PROTECTIE DRUM JUDEȚEAN  - 30m
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Ministerul Mediului, Apelor 9i Pddurilor
Agentia Nalionali pentru Proteclia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECIIIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI
Nr.3592 din

DE INCADRARE
10.03.2021

ca urmare a notificdrii adresatd de sG ADINUTZA sl ovl sRL din Arad, str. Lipovei nr. 27
privin_d planul/programut "PUZ 9i RLU CON$TRU|RE HALA/DEpoztr, PLATFoRMA
BETONATA, |LUM|NAT, illpne.luulRe PRoF,R|ETATE" propus a se realiza in Arad,
intravilan, nr. F.N, jud. Arad, (amplasament iderntificat prin cF 3465s8 Arad), inregistratila APM Arad cu nr.2699/R/15399/10.12.21020 si completdrile ulterioare cu nr.
15870121 .12.2020; 361111.01 .2021; 2059t12.02.2021 in baza:
HG nr. '100012012 privind reorganizarea gi funciionarea Agenliei Nalionale pentru Protec{ia

Mediului 9i a institutiilor publice aflate in subordinera acesteia;
- ouG nr. 195/2005 privind proteclia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare;
- HG nr. 107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru
planuri 9i programe;
- OUG nr' 5712007 privind regimul arillor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei gi faunei sdlbatice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare
- Ordinul nr' 238712011 pentru modificarea Ord. nr. 196412007 privind instituirea regimului de
arie naturald protejatd a siturilor de importantd comunitard, ca parte integrantd a relelei
ecologice europene Natura 2000 in RomAnia.

Agentia pentru Protectia Mediului Arad
- ca urmare a consultdrii membrilor Comitetului Special incheiate cu Nota de sedintd nr.
16060t23.12.2020;
- in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 pct. 3 9i a anexei nr. 1 - criterii pentru
determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru planuri gi programe;
- in prezenta/lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesai.
decide:

Planul/programut "PU1 9i RLU CONSTRUTRE HALA/DEPOZ|T, PLATFORMA
BETONATA, ILUMINAT, IMPREJMU|RE PROPFUETATE" pe propus a se reatiza in Arad,
intravilan, nr. F.N, jud. Arad, (amplasament identificat prin cF 346ssg Arad), nu
necesiti evaluare de mediu gi nu necesitd evaluare adecvati gi se va supune adoptirii
lird aviz de mediu.

AGENTIA PENTRU PROTEC]TIA MEDIULUI ARAD

; T eI, 0257 28099 6. 02 57 28033 | 0257281461:

Arad, Splaiul Mureq FN, Cod 310132
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Existent (mp) Existent (%) Propus (mp) Propuse (%)

Teren pesiune iniravilan 10 1100,00 89.21 % 0 0

Drumuri existente 1.209,00 1 0,79 1.209,00 10,79
Constructii - Hala 0 0 6.0 00,00 60,00
Circulatii carosabile / pietonale lot.
platforme parcaie 0 0 2 000,00 20.00
Spatiu verde 0 0 2.000,00 20,0 0

TOTAL 11 209 '100,00% 11 209 100,00%

In incinta obiectivelor propuse au fost calculate locurile de parcare necesare conform H.G. nr.
52511996 pentru categoria constructii utilizate pentru logisticd si depozitare norma de locuri
de parcare impune 1 loc de parcare autirturisme la 100 mp suprafafd construitd. Astfel s-au
prevdzut 17 locuri in fata halei proiectate, cu dimensiunile 2.50 m x 5.00 m, dispuse paralel cu
calea de acces, prevezute pentru angajati si clienfi.
Parcajul maginilor de marfd cuprinde 13 locuri cu dimensiunile de 4.00 m x 18.00 m dispuse
perpendicular pe calea de acces. Se asigurd accesul camioanelor la platformele de andocare
aflate in partea de sud a terenului, zond care include si locuri de asteptare in vederea
incdrcarii / descdrcirii.
Pentru construclii ce inglobeazd spalii cr-r destinatii diferite, pentru care existd norme diferite
de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care previd un numdr mai mare
de locuri de parcare.
Accesul pe teren, atat pietonal cat Ei auto se va realiza din DJ 682 Arad - Zdddr:eni -
56nnicolau Mare, prin intermediul interrsectiei in ,,T" executata la km g8+992 stanga,
(intersectie care deserveste si alte obiecllive din zona) apoi prin intermediul drumului colector
existent.

1. Ca racteristicile planurilor gi progran'relor cu privire, in special, la:
a) Gradul in care planul sau progrermul creeazi un cadru pentru proiecte gi alte
activitili viitoare fie in ceea ce privegite amplasamentul, natura, mirimea si conditiile
de funclionare, fie in privinta alocirii resurselor
Se propune reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului cu funcliunea actualS
agricold (pdgune), in zond destinatb functiunllor de depozitare/logisticd, cu dotdrile aferente gi
legdturile ce se impun cu vecindtd{ile. Deasemenea se stabileste modul de conecrare a
parcelei la circulatiile existente in zond Ei solutiile de realizare a lucrdrilor tehnico-edilitare
necesare credrii unei infrastructuri adecvate.
b) Gradul in care planul sau programrul influenleazi alte planuri gi programe, inclusiv
pe cele in care se integreazi sau care rderivi din ele
lncinta este reglementatd prin PUG Arad, fiind inclusi in UTR nr. 46. zona reglementatd Zl ,

subzona Sl B. Funcliunea dominantd pr,evdzutd pentru aceastd zond este cea de industrie
nepoluanta, prestdri servicii, depozitare gi func(iuni anexe, zona locuinte, perdele de protectie.
Terenul,este asimilat Zonei lnduskiale Sud, conform pUZ si RLU,,Calea Zdddreni Arad".
aprobat prin H.c.L.M.A. nr. 59/2005, functiunile dominante fiind productie 'ilr.i;;i;
nepoluanta, servicii, come( qi depozitare,
Ca urmare a reglementdrilor urbanisticer prevdzute in cadrul PUZ "Calea Zdddreni Arad",
aprobat prin H.C.L.M.A. nr. 59/2005, terenul a devenit intravilan, fiind asimilat Zonei
Industriale Sud.

AGENTIA PENTRU ]PROTECTIA MEDIULUI. ARAD
Arad, Splaiul Mureq FN, Cod 3'10132
1ar.anpm.1te; T el. 0257280996, 0257280331 " 0257281461:
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Delimitarea zonei studiate:
- la Vest inclnta stiidtatd se invecineazd o serie de parcele situate in intravilan cu destinatia
de pdqune gi depozitare i logisticS, servicii si comr_.rt;
- la Sud: terenul se invecineazd cu o parceld cu destina{ia de pdgune in iniravilan, respectiv
Cad 347966. Limita sudicd a parcelei invecinate r-'ste marcatd de iraseul de cale feratd Arad-
Zdddreni; terenul studiat nu se se afld in zonar de siguranld gi nici in zona de protec{ie
aferentd, distanta dintr:e cele doui repere fiind mai mare-de 20b m.
- la Est: terenul se invecineazd cu o parceld cu destinatia de pSgune in intravilan, respectiv
Cad 346609. Granila estici a parcelei invecinate: coincide cu iimita culoarului de protectie a
LEA de inaltd tensiune ( Cad Ps 243913 ). Terenul studiat nu este afectat de aria de proteclie
a traseului de electrificare, distanta mdsuratd panri la culoar, fiind de peste 50 m.
- la Nord, terenul se Tnvecineazd cu drumul judelean DJ682; parceia studiatd este localizatd
pe partea stAngd spre Zdddreni la aproape 620 m de la sensul giratoriu ce marcheazd
interseclia cu strada Cornelia Bodea. in cadnrl frontului opus al DJ6B2 se gdsesc de
asemenea parcele cu destina{ia de pdgune in intravilan, asimilate Zonei Industriale Sud.
Cea mai apropiatd zond rezidenlial5 spre nord se afld dupd autostrada A1,, la o distantd rnai
mare de 1000 m. Spre est, zona rezidentiald tangentd la Strada Ogorului se afld la mai mult
de 1400 m. in concluzie func{iunile si amenajdriie propuse pe terenul siudiat nu afecteazd
zonele rezidentiale din proximitate.
c) Relevanta planului sau programului in/perrtru integrarea consideraliilor de mediu,
mai ales din perspectiva promovdrii dezvoltdrii durabile
Prin PUZ se prevede asigurarea spaliilor verzi arnenajate gi plantalii de aliniament, utilizarea
eficientd 9i durabila a spatiului existent, asigurerrea facilitdlilor necesare, re{ea apb, relea
canalizare menajerd, retea canalizare pluviald; relea energie electricd, relea gaze naturale.
d) Problemele de mediu relevante pentru plan sau program
Alimentarea cu api potabili
ln zona studiatd existi o retea publica de apii potabile pE 12s mm, pe partea stangd a DJ
682, Ia cca. 6,20 m sud fa{d de marginea carosabilului. Alimentarea cu apd potabild a
obiectivului se va realiza de la aceastd conductd.
Canalizare menajerd
Racordul de canaljzare menajerd se va executa rjin tuburi din PVC Subtraversarea drumului
judetean se va realiza prin foraj orizontal, Lunginrea racordului de canalizare menajerd va fi
de 45 m iar conducta de canalizare din incintS, va avea o lungime de aproximativ 120 m.
Canalizare pluviali
Apele pluviale de pe clddire 9i de pe drumurile din incintd vor fi canalizate prin tuburi din pVC
gi evacuate impreuna cu apele pluviale de pe platforma betonata 9i din zonele de parcare in
canalul pluvial existent pe partea dreaptd a drumuluijudelean, Subtraversarea drumului se va
realiza cu tuburi, in teavd de proteclie Apele pluviale de pe platforma betonatd si de pe
spatiile de parcare vor fi trecute prin separator de hidrocarburi gi ndmol pentru debit de '15 I/s,
amplasat in incintd, Lungimea racordului de canializare pluviald va fi de 45 m iar in incintd,
lungimea conductelor de canalizare pluviald va fi de aproximativ 350 m.
Restitutia apelor pluviale in sol prin puturi abs,orbante:
Alternativ retelei edilitare de canalizare pluviald s;e propune un sistem de colectare gi dupa
caz tratare individuald a apelor provenite din precipitalii respectiv restitulia acestor in iol prin
zonele verzi propuse sau prin puluri absorbante rjupd caz. Infiltrare in sol a apelor provenite
din precipitalii prin puturi absorbante se va compune din:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

; Tel. 02571280996. 0257280331 0257281461:
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- sistem de tratare a apelor colectate de pe zonele carosabile respectiv de pe clddirile de
produclie dupd caz astfel incAt apele tratate sa corespundd calitativ pentru a putea fi infiltrate
in sol ;

- bazin de reten{ie ape pluviale pentru crlmpensarea vArfului ploii de calcul amplasat in aval
de sistemul de tratare;
- sta{ie de pompare ape pluviale dupd ca;z;
- puluri absorbante pentru restitutia apei 'iln sol sau lagund de infiltrare cu stocare temporard a
pluvialului.
Alimentarea cu energie termicd
Se va asigura prin branEarea la releaua cle gaze naturale.
Alimentarea cu gaze naturale
In zona sensului giratoriu la cca. '150 m est, existd o relea de gaze naturale de presiune
joasd, pe zona verde cuprinsd intre DJ 682 9i fronturile stradale ale parcelelor. Aceastd retea
a fost extinsd pAnd la obiectivul realizat de Wexa International S.R.L.
Se propune extinderea retelei in vederea realizdrii bransamentului.
Alimentarea cu energie electrici
Pentru alimentarea cu energie electricd a noilor obiective propuse a se construi in zona
studiatd distributia energiei electrice se va realiza de la releaua existentd pe frontul opus al
DJ 682, pe joasa tensiune cu cabluri subterane LES 0,4kV.
e)Relevanla planului sau programului pentru implementarea legislafiei nalionale gi
comunitare de mediu
Degeurile rezultate in incinta zonei studiate se vor colecta Si transporta la cel mai apropiat
depozit de degeuri autorizat, punandu-se accent pe reciclare (ln functie de categoria
degeului), odatd cu eliberarea Autorizaliei de Construire.

2. Garacteristicile efectelor gi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:
a) Probabilitatea, durata, frecvenla gi reversibilitatea efectelor;
Pe parcursul execu{iei, impactul asupra mediului va'fi generat de activitdtile de construclie
specifice (zgomot, praf,1 datoritd lucririlor de excava{ii gi transport materiale. Aceste efecte isi
inceteazd influenta in momentul in care se finalizeazd investi{ia.
b) Natura cumulativi a efectelor
lmpactul cumulativ in perioada de execullie a proiectului se poate manifesta doar in conditiile
in care lucrdrile de executie se vor suprapune ca perioadd de timp cu lucrdrile programate in
zond. AvAnd in vedere cd planul propus vizeazd dezvoltarea unei zone de depozitare -
servicii impactul generat de plan prin curnularea cu zona adiacentd deja existentd nu are un
aport semnificativ privind efectele asupra mediului.
c) Natura transfrontieri a efectelor
Planul propus spre aprobare nu se regdsegte in lista activitdlilor prevdzute in Legea 22l2OO1
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd.
d) Riscul pentru sdnitatea umanii sau pentru mediu (de exemplu, datoriti
accidentelor):
in condi{ii normale de funclionare 9i respectAnd toate prevederile legale in vigoare nu se pot
genera riscuri asupra sdndtd{ii umane sau mediului inconjurdtor. zona in care se
implementeazi planul nu este cuprins in sit contaminat.
e) Mirimea gi spalialitatea efectelor (zona geografici gi mdrimea populaliei potenlial
afectate;
Zona rezidentiald existentd se aflb la.o dirstanld corespunzdtoare
f) Valoarea Si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul.

AGENTIA PENTRU ]PROTECTIA MEDIULUI ARAD

; Tel. 0257280996, 0257280331 025728t461:
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Depagirea standardelor sau a valorilor limite de calitate a mediului: nu este cazul.
Folosirea terenului in mod intensiv: nu este cazul.
g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe
plan national, comunitar sau internalional:
Planul propus nu se va realiza in arie naturald protejatd. .

Obligafiile titularului
Alim-eniarea cu apd potabild
In zona studiatd existd o relea publicd de apd potabile pe partea stangd a DJ 682.
Alimentarea cu apd potabild a obiectivului se va rr:aliza de ia aceastd conductd.
Canalizare menajeri
Racordul de canalizare menajerd se va executa rjin tuburi din PVC. Subtraversarea drumului
judetean se va realiza prin foraj orizontal.
Canalizare pluviala
Apele pluviale de pe clddire 9i de pe drumurile din incintd vor fi canalizate prin tuburi din pVC
9i evacuate impreuna cu apele pluviale de pe platforma betonata gi din zonele de parcare in
canalul pluvial existent pe partea dreaptd a drumului judelean. Subiraversarea drumului se va
realiza cu tuburi, in leavd de protec{ie Apele prluviale de pe platforma betonatd si de pe
spatiile de parcare vor fi trecute prin separator der hidrocarburi si ndmol pentru debit de 15 l/s.
amplasat in incintd
Se va respecta procentajul de spaliu verde Jrrevdzut in plan iar in acest sens se vor
prevedea spatii destinate acestui scop (spalii verzi gi plantate respectiv aliniamente
2000 mp);
Se vor respecta prevederile punctelor de vedere/avizelor emise/eliberate de autoritdlile
competente (conform cedificatului de Urbanism anexa la documentalie precum 9i a
documentaliilor care au stat la baza emiterii acestora.

Documentafia cuprinde:
- Notificare privind elaborarea primei versiuni a planului:
- Ordin plati nr.950109.12.2020 privind achitarea tarifului corespunzator procedurii:
- Certificat de Urbanism nr. 967 din 20.05.2019 eliberat de Primdria Municipiului Arad;
- Memoriu de prezentare;
- Notd de gedinli nr. 16060123.12.2020 privind consultarea membrilor Comitetului Special:
- Extras Carte Funciard nr. cad. 346558 Arad eliberat de O.C.p.l Arad;
- Aviz de oportunitate nr. 21 din 04.08.2020 eliberat de primiria Municipiului Arao;
- Notificare nr. 487111.11 .2020 eliberatd de DSp Arad;
- Punct de vedere nr. 33907126.10.2020 eliberat de Direc{ia Agricolii Arad;
- Aviz de amplasament nr. 32901 1097130.10.202C1 eliberat de Enel Distributie Banat:
- Aviz nr. 212665384121.10.2020 eliberat de Delgaz Grid S.A;
- Aviz nr. 24404115.12.2020 etjberat de SC COMF,ANtA DE ApA ARAD S.A;
- Aviz nr. 8097912U27.11 .2020 eliberat de Municipiul Arad - Comisia retele tehnico edilitare;
- Plange anexd documentaliei: plan topografic analogic ai digital; plan de incadrare in zond;
plan de situatie existent; plan reglementdri urbanistice - zonificare; plan edilitare;
Informarea publicului Ia procedura de evaluarer de mediu a avut loc dupi cum urmeazd:
- Jurnalul din 07.12.2020 9i 10.12.2020 privind consultarea primei versiuni:
- Jurnalul din 03.02.2021 privind decizia de adoptare a planului;
- Anun! postat pe site-ul APM Arad in 29.0j.2021 privind decizia de adoptare a planului,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

; Tel. 0251280996. 0257280331 0257281461.:

Arad, Splaiul Mureg FN, Cod 310132

ator de date cu caracter personal, conform R 2016/679



Conform H'G, nr, 100012012 privind reorganizarea gi funclionarea Agenliei Nalionale pentru
P.rotectia Mediului 9i a institu{iilor publicer iflate in subordinea acesteia, Art. a, itin. tzli fit. iU
'Agenliile judelene' pentru proteclia mediului au urmdtoarele atribulii principale: urmdresc
indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare emise 9i, in cazul
constatdrii unor neconformitd{i, iau mdsurile care se impun, potrivit competenlelor stabilite de
legislalia in vigoare."

Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 55412O04 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Decizia etapei de incadrare igi pdstreazi valabilitatea pe toatd perioada punerii in
aplicare a planului sau programului,

Prezenta decizie cuprinde 6 pagini gi a fost emisd in 2 exemplare.

$ef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizalii.

intocmit
Clau

DIRECTOR EXECUTIV

AGENTIA PENTRIJ ]PR.OTECTIA MEDIULUI ARAD
Arad. Splaiul MureE FN, Cod 310132

; Tel. 0257280996. 025728033 I 025728r461:
de date cqcaracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

38597
23
03

2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

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

Carte Funciară Nr. 346558 Arad

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad
Nr.
Crt

Nr. cadastral
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 346558 10.000

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

96448 / 17/10/2016
Act Notarial  nr. 1528, din 14/10/2016 emis de HUPLEA RAUL ANDREI;

B9 Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de cumparare, dobandit prin
Conventie, cota actuala 1/1

A1

1) SC ADINUTZA & OVI SRL, CIF:16665175
Act Notarial  nr. 1532, din 14/10/2016 emis de HUPLEA RAUL ANDREI;

B11
se  noteaza  interdictiile  de  instrainare,  grevare,  inchiriere,
dezmembrare,  alipire,  construire,  demolare,  restructurare  si
amenajare  in  favoarea  BANCA  COMERCIALA  FEROVIARA  S.A
SUCURSALA  Timisoara

A1

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

96448 / 17/10/2016
Act Notarial  nr. 1532, din 14/10/2016 emis de HUPLEA RAUL ANDREI;

C2 Intabulare,  drept  de  IPOTECA,  Valoare:472500 LEIsi  celelalte  obligatii
de  plata  aferente  creditului

A1

1) BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A SUCURSALA TIMISOARA, CIF:28371319

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciară Nr. 346558 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

346558 10.000
* 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 Observaţii / Referinţe

1 pasune DA 10.000 - - - Lot2   -  zona  industriala  si  cai  de
comunicatii

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

** 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.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 166.668
2 3 60.0
3 4 166.667
4 1 59.999

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 346558 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
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,
23/03/2021,  10:55

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
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Teren:
Intravilan - Extravilan -DA; NU;
Categoria de folosinta(mp): Pasune

3.804 mp

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

pentru imobilul cu IE 348359, UAT Arad / ARAD
Loc. Arad

27428
06
03

2020

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL
Cod verificare

Nr.cerere
Ziua
Luna
Anul

Plan detaliu

Pag. 1 din 2Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare



Sarcini tehnice (incidența legilor speciale) Semnat electronic
☑Legea 17, Art. 3

Ultima actualizare a geometriei: 11-08-2017
Data și ora generării: 14-04-2020 11:11

Plan de ansamblu
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