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Arad, B-dul Revoluţiei nr.71, ap. 13, tel.: 0257-214423, 0744-997597

MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE ȘI ÎMPREJMUIRE
LA FRONT STRADAL``
Arad – intravilan str. Smochinului nr. 9
și 17

BENEFICIAR:

Kaposta Laura Florina, Kaposta
Adrian, Huț Rodica, Mihăilă Cătălin
Daniel Mihăilă Raluca Cornelia,

FAZA:
PROIECTANT:

P.U.Z.
S.C. PRO URBAN S.R.L.

1.2. Obiectul P.U.Z
Proiectul s-a întocmit pe baza discuţiilor şi a consultărilor care au avut loc
între beneficiari şi proiectant.
Proiectul are ca obiect stabilirea condiţtiilor de parcelare şi construire a unor
clădiri de locuit, pe terenul din partea de nord a cartierului Grădişte , intravilan,
strada Smochinului .
Beneficiarii doresc construirea unor locuinţe individuale in regim de înălţime
P, P+M, P+1E, S+P + 1E
- În Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, această zonă este în intravilan
şi este în vecinătatea zonei de locuit a cartierului Grădişte.
Metodologia folosită – baza documentatie
Documentaţia se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi
continuţiul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ : G M 010-2000.
La elaborarea actualei documentaţii a stat la bază: Planul Urbanistic General,
elaborat– de S.C. PROIECT ARAD S.A. Ca suport topografic s-a utilizat ridicarile
topo, elaborată de S.C. DIGITAL MAPPING S.R.L.şi P.F.A, BERINDEI LUCIAN
PAUL
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1.3. Surse documentare
Studii şi proiecte elaborate anterior P.U.Z
- Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, proiect elaborat de S.C.
PROIECT Arad. S.A.
- Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.
-Avizul de oportunitate nr. 6 din 18.02.2020
Studii de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z
- Referat geotehnic
- date statistice
- suport topo avizat de OCPI
- -Avizul de oportunitate nr. 6 din 18.02.2020
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluţia zonei Incintele care fac obiectul acestei documentaţii sunt adiacente
zonei de locuit a Municipiului Arad. Ca şi categorie de folosinţă cele două terenuri
sunt terenuri arabile în intravilan ( conform P.U.G. aprobat, ca şi zonă funcţională
este zona de locuit cu funcţiuni complementare.) si sunt situate in U.T.R. nr. 55
2.2 Încadrarea în localitate
Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii. Zona studiată în prezenta
documentaţie este situată în partea de nord a intravilanului Municipiului Arad, în
partea de nord a zonei de locuit a cartierului Grădiște, strada Smochinului.
Terenurile pe care se dorește construirea a două locuințe sunt terenuri arabile
în intravilan, cuprinse în zona studiată prin ,,PUZ-ul Construire biserică ortodoxă,
grădiniță, casă parohială și clădiri de locuit, Arad, Zona Sanevit, județul Arad,
aprobat prin HCLM 261/03.10.2011. Avănd în vedere că terenurile cu nr. cad.
350884 și nr. cad. 342460, nu respectă parcelarea propusă prin P.U.Z-ul aprobat,
aceste terenuri nu mai sunt reglementate.
La est terenul cu nr. cad. 350884 se invecineaza cu terenul cu nr. cad.339906,
teren rezervat pentru circulații, la sud se invecineaza cu terenul cu 342458 zonă de
locuit și terenul cu nr. cad. 342460, teren rezervat circulației , la vest se învecinează
cu teritoriu de drum nr. cad. 339922 și zona de locuit nr. cad. 339936. În partea de
nord, zona studiată se invecinează cu terenul cu nr. cad. 350885, zonă de locuit.
La est terenul cu nr. cad. 348631 se invecineaza cu terenul cu nr. cad.340258,
teren rezervat pentru circulații, la sud se invecineaza cu terenul cu 345971 zonă de
locuit, la vest se învecinează cu zona de locuit, nr. cad. 348630. În partea de nord se
invecinează cu terenul cu nr. cad. 348629, zonă de locuit.
Conform Extrasului CF nr. 350884, nr cad 350884, suprafaţa terenului este
de 752,00 mp (677 mp teren arabil si 75 mp drum), proprietari Hut Rodica, Kaposta
Laura Florina și Kaposta Adrian.
Conform Extrasului CF nr. 348631 nr cad 348631, suprafaţa terenului este de
339,00 mp, proprietari Mihăilă Cătălin Daniel și Mihăilă Raluca Cornelia.

Suprafață incintă reglementată este 1.091 mp, iar suprafaţa
zonei studiate este de 9.386,00 mp
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2.3. Elemente ale cadrului natural
Pentru determinarea conditiilor de fundare a fost necesara elaborarea unui
studiu geotehnic.
Constatările şi recomandările acestui studiu sunt:
- terenul este plan
- din punct de vedere geologic amplasamentul este aăezat pe formaţiunile
depresiunii panonice, depresiune care a luat naştere prin scufundarea lentă a unui
masiv hercinic, constituit din şisturi cristaline.
- se constată o alternanţă de straturi permeabile (prafuri nisipoase şi nisipuri cu
pietriş şi bolovăniş) permit ascensiunea apei subterane funcţie de variaţiile regimului
precipitaţiilor din zonă.
- zona seismică „D”, k=0,16, Tc= 1,0
- stratificaţia terenului:
- Smochinului nr. 17
- umplutura 0 ,50 m
- argilă cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă între -0,50m la –
1,30m
- strat argilos plastic vartos între 1,30 – 1,80 m
- argila prafoasa cu concretiuni calcaroase si feruginoase ,
plastic vartoasa – de 1,10 m de la -1,80m la -2,90 m
- argila cafenie , plastic vartoasa de 1,60 m de la -2,90 m la
-4,40 m,
- apa subterană a fost interceptată la 4,00 m
-

Smochinului nr. 9

- sol vegetal, 0,00,m la – 0,30 m
- argila prafoasa, maroniu galbuie, vartoasa -0,30 la -2,30 m
- argila prafoasa galbuie -2,30 m la – 4,00 m
- strat continu -4,00 in jos.
- apa subterană nu a fost interceptată la 4,00 m
2.4. Circulaţia
Principala cale de circulaţie din zonă este strada care deserveşte zona de locuit
existentă, strada Smochinului, strădă propusă prin P.U.Z-ul aprobat care este în
partea de est a zonei studiate în direcția sud – nord...
Este necesară modernizarea căilor de acces existente şi asigurarea acceselor
la loturi.
2.5.Ocuparea terenurilor
Adiacent zonei studiate avem: zona de locuit a cartierului Grădişte în partea de
nord,vest, est şi sud.
Zona reglementată este în prezent un teren arabil, liber, neconstruit cu un
P.O.T = 0,00 %
Clădirile de locuit care sunt adiacente zonei studiate sunt clădiri P şi P+1
construite din materiale tradiţionale.
Atât în zona studiată cât şi în zona adiacentă, zona de locuit, ( cartier Grădişte)
sunt insuficiente dotări de interes local.
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Aflată în partea de nord a râului Mureş zona studiată nu este expusă riscurilor
naturale şi anume a inundaţiilor.
Principalele disfuncţionalităţi în zona studiată sunt:
- lipsa dotărilor de interes local din zonă.

2.6. Echipare edilitara
Din punct de vedere al echipării edilitare zona studiată are posibilităi de
racordare la reţelele edilitare care există în Municipiul Arad, în cartierul Grădişte, pe
strada Smochinului..
Alimentarea cu apă
În prezent terenul pe care se propune realizarea a două clădiri de locuit este
teren viran, şi există reţele de distribuţie a apei, la limitele zonei studiate în partea
de est a amplasamentului, în zona de locuit existentă parțial, pe strada Smochinului.
Canalizare menajeră
În zona propusă, la limitele amplasamentului există un sistem centralizat de
canalizare menajeră – canalizarea cartierului Grădişte,pe strada Smochinului.
Canalizarea pluvială
Apele meteorice de pe suprafaţa zonei studiate în prezent sunt evacuate în
rigolele care sunt dealungul drumurilor din zonă.
Alimentare cu gaz
În lungul străziilor de la marginea zonei de locuit existente, există reţea de
alimentare cu gaze naturale , în partea de est a amplasamentului, pe strada
Smochinului
Alimentarea cu energie electrică
Din punct de vedere al telecomunicaţiilor în zonă, în partea de vest a zonei
studiate există reţeaua de alimentare cu energie electrică a cartierului Grădişte, pe
strada Smochinului.

2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate
Teritoriul luat în considerare pentru amenajarea unei zone de locuit, este situat
într-o zonă adiacentă zonei de locuit a cartierului Grădişte. In cadrul Planului
Urbanistic General al Municipiului Arad, aceasta zonă este în intravilan.
Prin acest P.U.Z, se va stabilii o reţea de circulaţie carosabilă în zonă care să
asigure accesul carosabil în toata zona studiată , se va asigura amplasamentul
clădirilor şi amenajările necesare unei bune funcţionări.
Se va reorganiza circulaţia pietonală şi se va asigura accesul carosabil la
clădirile propuse precum şi locuri de parcare .
Se va urmării integrarea şi armonizarea noilor construcţii şi a amenajărilor cu
cele existente mentinute.
Se va tine seama de zona verde existentă ( zona verde de aliniament) care va fi
amenajată şi integrata în ansamblu.
Se propune completarea infrastructurii tehnico edilitare.
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2.7. Probleme de mediu
Din punct de vedere al relaţiei dintre cadrul natural şi cadrul construit nu sunt
disfuncţionalităţi.
Evidentierea riscurilor naturale şi antropice. În zonă nu sunt pericole de
inundaţii sau de alunecări de teren, luând în considerare că zona studiată terenul este
plat nu prezintă denivelări importante cu diferenţe mari de nivel.
Având în vedere că zona studiată este adiacentă zonei de locuit a
Municipiului Arad, localitate a cărui P.U.G. a fost aprobat, aceasta zonă a fost studiată
ca o extindere a zonei de locuit .
În zona studiată nu există valori de patrimoniu care necesită protecţie.

2.8. Opţiuni ale populaţiei
Proprietarii terenurilor doresc ca în această zonă să se construiacă doua
locuinţe individuale în regim de inălțime P, P+M, P+1E, S+P + 1E
.
2.9. Riscuri naturale
Zona studiată în prezenta documentaţie este amplasată în zona cu
intensitatze seismică VII. Conform Legii 575/2001 Anexa nr. 3, conform anexa nr. 5
Unităţi teritoriale afectate de inundaţii localitatea Arad, este pe această listă, dar zona
studiată este în partea de nord al Râului Mureş, la o distanţă considerabilă nu se pune
problema inundaţiilor.
Conform Hotărârii nr. 382-2003, zona studiată nu este expusă la riscuri
naturale: inundaţii şi alunecări de teren. Conform anexei nr 5, Unitati administrativ
teritoriale afectate de inundatiila pozitia 76 este mentionat Municipiul Arad, ca fiind
expus riscurilor naturale si anume inundatiilor pe cursuri de ape, raul Mures, dar zona
studiata nu intra in zona expusa inundatiilor datorita faptului ca este la distanta destul
de mare de Raul Mures.
Tipologia fenomenelor:
Conform P100/1992, intervalele de timp la care se produc cutremurele ,
modul lor de manifestare, ca şi efectele acestora asupra construcţiilor, au un caracter
imprevizibil, puternic aleator. Din aceasta cauză eficienta masurilor de protectie
antiseismică poate fi judecată numai in mod statistic, având în vedere modul în care
un eveniment seismic se incadrează în şirul de evenimente aşteptate pe anumite
perioade de timp,inclusiv din punctul de vedere intensităţii, precum şi proporţia
construcţiilor aferente din diferite grade de avariere şi a căror comportare are un
impact social şi economic semnificativ. Din aceste motive responsabilitatea pentru
protectia antiseismică a construcţiilor, trebuie evaluată pe baza criteriilor privind
respectarea prevederilor prescripţiilor de proiectare, de execuţie şi de exploatare şi nu
prin prisma apariţiei, în cazul unor construcţii individuale, a unor urmări mai
deosebite.
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale stuidiilor de fundamentare
În această zonă. au fost făcute studii Geo şi există Planul Urbanistic General
și R.L.U. al Municipiului Arad, aprobat.
3.2. Prevederi ale P.U.G.
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Prin elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad,
acaestă zonă este în intravilanul Municipiului şi este teren arabil.
Ca şi categorie de folosinţă terenurile sunt terenuri arabile şi sunt proprietatea
privată a proprietarilor : Hut Rodica, Kaposta Laura Florina și Kaposta Adrian, și a
lui Mihăilă Cătălin Daniel și Mihăilă Raluca Cornelia.
Total suprafaţă zonă reglementată este de 1.091,00 mp
3.3. Valorificarea cadrului natural
Pentru determinarea conditiilor de fundare a fost necesara elaborarea unui
studiu geotehnic.
Constatările şi recomandările acestui studiu sunt:
- terenul este plan
- din punct de vedere geologic amplasamentul este aăezat pe formaţiunile
depresiunii panonice, depresiune care a luat naştere prin scufundarea lentă a unui
masiv hercinic, constituit din şisturi cristaline.
- se constată o alternanţă de straturi permeabile (prafuri nisipoase şi nisipuri cu
pietriş şi bolovăniş) permit ascensiunea apei subterane funcţie de variaţiile regimului
precipitaţiilor din zonă.
- zona seismică „D”, k=0,16, Tc= 1,0
- stratificaţia terenului:
- Smochinului nr. 17
- umplutura 0 ,50 m
- argilă cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă între -0,50m la –
1,30m
- strat argilos plastic vartos între 1,30 – 1,80 m
- argila prafoasa cu concretiuni calcaroase si feruginoase ,
plastic vartoasa – de 1,10 m de la -1,80m la -2,90 m
- argila cafenie , plastic vartoasa de 1,60 m de la -2,90 m la
-4,40 m,
- apa subterană a fost interceptată la 4,00 m
-

Smochinului nr. 9

- sol vegetal, 0,00,m la – 0,30 m
- argila prafoasa, maroniu galbuie, vartoasa -0,30 la -2,30 m
- argila prafoasa galbuie -2,30 m la – 4,00 m
- strat continu -4,00 in jos.
- apa subterană nu a fost interceptată la 4,00 m
Zona studiată nu este expusă riscurilor naturale, .

3.4. Modernizarea circulatiei
Drumuri
În ceea ce priveşte organizarea circulaţiei în zona s-a ţinut cont de reţeaua
stradală a cartierului Grădişte, de strada existentă, strada Smochinului, în partea de
est, stradă prevăzută în P.U.Z. CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ,
GRĂDINIŢĂ, CASĂ PAROHIALĂ ŞI CLĂDIRI DE LOCUIT, P.U.Z. aprobat..
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Prin prezentul P.U.Z . se prevede amenajarea străzilor propuse. În cadrul
realizării străzilor se prevede amenajarea carosabilului şi a trotuarelor noi. Astfel se
prevede :
- carosabilul de 7,00 m lătime (doua benzi de circulatie),
- trotuare cu lăţimi de 1,00 m
- zone verzi cu lăţimi cuprinse între 0,50 şi 0,75 m
- rigole pe lângă carosabile
Structura sistemului propus este alcătuită din :
- îmbrăcăminte asfaltică realizată din :
- strat de uzura din beton asfaltic bogat în criblură cu execuţia la cald B.A. / 16 de
4.0 cm grosime
- strat de legatură din beton asfaltic deschis cu agrement mare cu criblură B.A.D.
25, de 6,0 cm grosime.
- Iar pentru fundaţie :
- Strat de macadam ordinar de 10,0 cm grosime
- Strat de fundatie din balast 15,0 cm grosime
Modernizarea acestor străzi va îmbunătăţii condiţiile de circulaţie pe întreaga reţea
stradală.
Parcajele
Pentru fiecare locuinţă în parte se vor asigura locuri de parcare în incintă
conform H.G.R. 525/96. Prin prezentul P.U.Z se propune amenajarea spaţiilor verzi
de aliniament existente, precum şi amenajarea, unor de spaţii verzi compacte, în
incinte
3.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
In prezentul studiu s-a propus completarea şi extinderea zonei de locuit a
cartierului Grădiște, cu construirea a doua clădiri de locuit pe acest amplasament.
Suprafaţa amplasamentului este de 1.091,00 mp, iar suprafaţa zonei studiate
este de 9.386,00 mp.
- Pe prezentele terenuri s-a propus construirea a două clădiri de locuit in regim de
înălțime P, P+M, P+1E, S+P + 1
. . Cladirea de locuit cea mai apropiată, va fi retrasa de la aliniamentul stradal
propus cu 5,00 m, clădire tip izolat.
Accesul la lot va fi asigurat din strada Smochinului.
Parcarea va fi asigurata în interiorul lotului, fără a afecta domeniul public.
În lungul carosabilului vor fi prevăzute trotuare şi spaţii verzi. Spațiile verzi de
aliniament vor fi întrerupte pentru a asigura acces carosabil pe fiecare parcelă.
La mobilarea incintei s-a tinut cont de zona de protectie a retelei LEA, care
traversează zona studiată la sud de terenul cu nr, cad. 350884 și la nord de terenul cu
nr. cad. 348631.

TERITORIU AFERENT
0 ZONA DE LOCUIT
Sc
1 ZONĂ SPAŢII VERZI

EXISTENT
mp

ÎN INCINTA
PROPUS
%
mp

-

-

-

-

692,14
(276,86)
323,86

%
63,45
(40,00)
29,68
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z.v. amenajată
2 CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
PLATFORME DE PARCARE

4 TEREN ARABIL
5 TOTAL

75,00

6,87

75,00

6,87

1.016,00
1.091,00

93,13
100,00

1.091,00

100,00

Se propune : P.O.T.min. = 35,00 %
C.U.T.min. = 0,70
P.O.T.max. = 40,00 %
C.U.T.max. = 0,80
ÎN ZONA STUDIATA
EXISTENT
PROPUS
mp
%
mp

%

1.692,00

18,03

2.384,14

25,40

-

-

323,86

3,45

2 CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
PLATFORME DE PARCARE

2.615,86

27,87

2.615,86

27,87

4 TEREN ARABIL
5 TOTAL

5.078,14
9.386,00

54,10
100,00

4.062,14
9.386,00

43,28
100,00

TERITORIU AFERENT
0 ZONA DE LOCUIT
1 ZONĂ SPAŢII VERZI
z.v. amenajată

La elaborarea solutiei de sistematizare s-a avut în vedere :
- stabilirea cotelor verticale ale noilor clădiri, corelate cu cotele terenului
existent.
- reducerea la maxim al volumului de terasament pentru nivelarea terenului.
- Zona de protectie LEA existentă.
Criteii. Compoziţionale
– realizarea unui spaţiu urban, care să pună în valoare importanţa clădirilor
şi să creeze un ansamblu cu clădirile existente.
– Realizarea unor clădiri care să mobileze în mod corespunzător fronturile
Străziilor nou create.
Criterii functionale
asigurarea suprafeţelor maxime construite, respectând procentul de ocupare al
solului specific zonei funcţionale, : P.O.T.min. = 35,00 %, P.O.T.max. = 40,00 %
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Aliniamentul obligatoriu este determinat de relaţia rezultată între
dimensiunile lotului şi clădirile propuse şi vecinatăţi. Respectarea aliniamentului
este impusă şi din considerente compoziţionale şi funcţionale .
Se vor asigura distanţele minime legale ale construcţiilor faţă de limitele laterale si
posterioare ale parcelelor.
Clădiri care vor fi retrase fata de aliniamentul stradal cu 5,00 m
Aliniamentul este mentionat in plansa 03 .
Regimul de înălţime
Regimul de înalţime maxim propus S + P + 1, sau P + 1+ M
Conform avizului de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
Se va respecta înălțimea maximă a obiectivelor de 9,94 m, respectiv cota
absolută maximă de 118,19 m (108,25 m cota absolută față de nivelul Mării
Negre a terenului naural + 9,94 m înălțimea maximă a construcției )
Modul de utilizare al terenului
Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare al terenului, şi
coeficientul de utilizare al terenului.
- pentru locuinţe
P.O.T.min
. = 35,00 %
C.U.T.min.
= 0,70
P.O.T.max
C.U.T.max

= 40,00 %
= 0,80,

Plantatii
Au fost menţinute zonele verzi de aliniament existente în lungul drumului
existent..
Zona verde propusă a fi amenajată în incinta fiecărei gospodării va fi plantată
cu gazon decorativ şi plante floricole cu frunze decorative, etc.
3.6 Echipare edilitara
Reţelelel edilitare se vor executa prin racordarea la reţelele publice în varianta
de amplasare subterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea
reglementarilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare
privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare.
Alimentarea cu apă
Pentru asigurarea alimentării cu apă pentru gospodăriile din zonele rezidenţiele
se propune realizarea de reţele de distribuţie a apei pe străzile propuse, astfel încât
să existe posibilitatea racordării tuturor obiectivelor propuse în faza finală.
Alimentarea cu apă se va face prin extinderea reţelei de alimentare cu apă a străzii
lor existentestrada Smochinului.
Canalizarea menajeră
În zona propusă exista sisteme centralizate de canalizare menajeră. Se propune
racordarea la colectoarele stradale de canalizare menajeră şi la colectoare principale
propuse, care vor colecta şi vor conduce apele uzate spre reţeaua de canalizare
menajeră a cartierului Grădişte.
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Canalizarea pluvială
Pentru colectarea şi evacuarea apei meteorice de pe suprafaţa zonei studiate, se
propune realizarea de receptori şi de colectoare de canal pluvial, care vor conduce
apa la bazine de retenţie pe fiecare lot în parte, de unde apa colectată va fi folosită
pentru udarea spaţiului verde.
Receptorii de apă pluvială şi colectoarele de canal se propun a fi realizate pe
toată lungimea carosabilului existent, urmărindu-se alegerea unui traseu care să
permită racordarea tuturor obiectivelor propuse, cu intervenţii minimale la
elementele urbanistice propuse, lungimi minime, şi evitarea obstacolelor care să
îngreuneze execuţia şi să creeze costuri de realizare sporite.
Instalaţiile de alimentare cu apă rece şi instalaţia de canalizare a apelor uzate
menajere, s-a determinat ţinând cont de prevederile standardelor in vigoare şi anume
STAS 1478/90 si 1846/90.
Normativul de paza pentru singerea incendiilor şi STAS 1343/90 stabilesc
consumurile de apă necesare în caz de incendiu, prevăd hidranţi exteriori .
Alimentarea cu caldura
Alimentarea cu caldura se va face cu ajutorul unei centrale termice propri ,cu
combustibil solid (s-au gaze naturale) pentru fiecare lot lot în parte.
Conform avizului AACR pentru încălzire se vor utiliza instalații și echipamente care
să nu producă perdele de fum rezultate prin arderea combustibililor.
Alimentarea cu energie electrica
Noile clădiri vor fi racordatae la reţeaua electrică existentă pe strada Smochinului.
Conform avizului AACR iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte
fascicole de lumină orientate în sus. Este interzisă desfășurarea unor activități care
pot afecta traficul aerian din zonă – lansări de artificii, lampioane, baloane, etc.
Telecomunicatii
Pentru noile obiective se prevede racordarea la reţeaua telefonică existentă.

Gospodaria comunală
În toate parcelele vor fi prevăzute platforme de colectare a deşeurilor menajere solide
care vor fi colectate de serviciul de salubritate a localiăţi. Aceste platforme vor fi
betonate şi uşor de întreţinut, cu acces uşor la ele.
3.7. Protectia mediului
Din punct de vedere a mediului, nu sunt riscuri de inundaţii sau alunecări de
teren în această zonă, nici riscuri tehnologice nu sunt, aflându-ne într-o zonă de
locuit.
Prin zona funcţională propusă - zona de locuit nu se pune problema că
această activitate să influenţeze alte planuri şi programe.
Această zonă de locuit va fi amplasată lângă zona de locuit a cartierului.
Obiectivele propuse aici nu desfăşoara o activitae poluantă., nu pun probleme
de mediu.
Alimentarea cu apa se va face de la retea, iar evacuarea apelor menajere se va
face în sistem centralizat de canalizarea.
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Deasemenea se propun zone verzi de aliniament în lungul carosabilului de pe
strada Smochinului si zon verde in fiecare incinta.

3.8. Reglementări urbanistice specifice zonelor de riscuri
naturale
În cazul cutremurelor de pământ se va ţine seama de :
a). –pentru zona de locuit:
- P.O.T. max. = 40,00 %,
- regim de înâlţime maxim S+P+1, P + 1 +M
- C.U.T. max = 0,80
Proiectarea şi construirea antiseismică
Conform P. 100/92.
Planificarea activităţii de construcţie se va baza pe următoarele
principii:
-Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul
construit se va face în aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate
de efectele potenţiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure
puternice. S-a limitat densitatea de construcţie (P.O.T. max – 40 %),
precum şi numărul persoanelor care pot ocupa pe perioade lungi de timp,
construcţiile de tip curent, clădi de locuit (C.U.T max = 0,80
De asemenea , se vor asigura căi multlipe de acces şi comunicare
pentru eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării
efectelor unor eventuale cutremure puternice.
In caz de cutremur locuitorii se vor putea refugia pe strada
Smochinului.
3.8. Obiective de utilitate publică
Fiind vorba de un teren privat cu funcţiune de locuit, nu sunt prevăzute
obiective de utilitate publica.
4. Concluzii
Prin realizarea obiectivului propus se mobilează partea nord a intravilanului
Municipiului Arad, prin extinderea zonei de locuit.
Prin materialele din care vor fi construite aceste obiective, precum şi
finisajele propuse aceste clădiri vor inobila fondul construit al localităţii.
În urma aprobării prezentului P.U.Z. se va trece la construirea obiectivelor
propriuzise, la realizarea reţelelor edilitare şi a racordurilor de la reţelele de utilităţi şi
până la firidele clădirilor.Toate aceste lucrări intră în sarcina beneficiarului şi se vor
executa etapizat
Proiectantul consideră că amplasarea acestui obiectiv vine în completarea frontului
existent , şi contribuie la dezvoltarea zonei de locuit a municipiului Arad.
Intocmit
Urbanism

Arh. Şerban E.
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REGULAMENT LOCAL
DE URBANISM
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U.T.R.
1. DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul Regulamentului local de urbanism
Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu
un caracter de largă generalitate, prin care se stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile
,precum şi amplasarea şi conformarea construcţiilor şi a amenajărilor, în acord cu prevederile
legale.
Regulamentul general de urbanism se sprijină pe o bază legală formată din:
- legi şi acte normative privind modul de ocupare a terenurilor şi de realizare a
construcţiilor.
- Norme şi standarde tehnice care fundamentează amplasarea şi conformarea
construcţiilor în acord cu exigenţele de realizare a stabilităţii, securităţii şi siguranţei în
exploatare a acestora.
- Reguli proprii domeniului urbanismului şi a amenajării teritoriului privind
ocuparea cu construcţii a terenului în accord cu principiile de dezvoltare durabilă .
- configuraţia parcelelor , natura proprietăţii , amplasarea şi conformarea
construcţiilor , etc.
2. Bază legală a elaborării
Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu:
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completari
si modificari ulterioare:
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor;
• Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
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•
•
•
•

•

•

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;
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglemenatare specifică a dezvoltării
urbanistice a unei zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate,
necesare atingerii obietivelor sale.
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de
urbanism – permisiuni și restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea
terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

Reglementarile cuprinse în P.U.G. şi în prescripţiile regulamentului local de
urbanism aferente P.U.G.,pentru zona ce face obiectul P.U.Z.
Odată aprobat împreună cu P.U.Z, RLU aferent acestuia constitue act de autoritate
al administraţiei publice locale.

3 Domeniul de aplicare:
1.Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor
construcţiilor şi amenajărilor , amplasate pe categorie de terenuri , atât în intravilan , cât şi în
extravilan.
2. .Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Arad şi constitue un act de autoritate al administraţiei locale.
II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor
4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea
patrimoniului natural construit.
Terenuri agricole în intravilan:
Autorizarea se face cu respectarea normelor , stabilite de Consiliul Local al
Municipiului Arad, pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor
obiective:
- completarea zonelor libere .
- amplasarea construţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare eferente
acestora în ansambluri compacte.
Prin autorizaţia de construire, terenurile libere din intravilan se scot din circuitul
agricol, temporar sau definitiv de la caz la caz.
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Colectarea deseurilor se va face la nivel de zona prin activitati de salubrizare care
vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul
ambiental si imaginea civilizata.
– Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate.
În zona studiată nu sunt zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate.
- Zone construite protejate:
În prezenta Unitate teritorială de bază nu sunt zone care cuprind valori de
patrimoniu cultural construit , de interes naţional , sau local.
5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului
public:
– Expunerea la riscuri naturale:
Nu e cazul.
- Expunerea la riscuri tehnologice
Nu este cazul
- Construcţii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice
În prezenta Unitate teritorială de bază nu sunt construcţii cu funcţiuni generatoare
de riscuri tehnologice.
• Utilizări permise:
Orice fel de construcţii şi amenajări care au drept scop diminuarea sau eliminarea
riscurilor tehnologice.
Asigurarea echiparii tehnico edilitare
•

Utilizări permise cu condiţii :
Autorizarea executarii constructiilor in zona se va face cu conditia respectarii
indicilor maximi admisibili P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin prezentul regulament.
Pentru zona de locuit
P.O.T. min
= 35,00 % pe lot
C.U.T. min
=
0,70
pe lot
P.O.T. max
= 40,00 % pe lot
C.U.T. max
=
0,80
pe lot
• Utilizări interzise:
Construcţiile şi amenajările
Constructiile in zonele de servitute si protectie ale sistemelor de alimentare cu
energie electrica,gaze naturale, apa canalizare si a cailor de comunicatie.
Constructii in zonele verzi prevazute prin acest P.U.Z.
Unităţile industriale şi depozite.
- Asigurarea echipării edilitare:
Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin
contract, a obligaţiei efectuării, în total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către
investitorii interesaţi.
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Autorizarea executării construcţiilor în corelare cu posibilităţile de realizare a echipării
edilitare se va face în următoarele condiţii:
• Utilizări permise:
Orice fel de construcţii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară
existentă cu capacitatea corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse
de finanţare asigurate de administraţia publică, de investitorii interesaţi sau care beneficiază de
surse de finanţare atrase potrivit legii.
•

Utilizări permise cu condiţii :
Construcţiile vor fi executate după stabilirea, prin contract prealabil, a
obligaţiei efectuării lucrărilor de echipare edilitară aferente (în total), de către investitorii
interesaţi.
•
Utilizări interzise:
Orice construcţie care, prin dimensiuni, destinaţie şi amplasare faţă de zonele de
echipare tehnico – edilitară asigurată (acoperite sub aspect teritorial şi capacitate) presupun
cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesaţi.
Autorizarea construirii în urma stabilirii condiţiilor contractuale de realizare a
lucrărilor edilitare de către investitorii interesaţi se va face numai în cazul în care, din corelarea
cu celelalte reguli , rezultă că terenul este construibil şi există condiţii de asigurare a echipării
edilitare necesare.
- Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor:
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării
compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, - funcţiunea de
locuire şi funcţiuni complementare.
- Integrarea în zonă a construcţiilor noi se va face cu respectarea şi corelarea
atât a regulilor de bază privind ocuparea terenului, cât şi a celor privind amplasarea şi
conformarea construcţiilor, în acord cu destinaţia acestora.
În urma analizei unităţii teritoriale de referinţă U.T.R. se stabileşte :
- funcţiune dominantă – funcţiunea de locuire.
- functiuni complementare – spatii comerciale , birouri, cabinete medicale
- Procentul de ocupare a terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de
ocupare a terenului să nu depăsească limita superioară stabilită de prezentul regulament.
Pentru zona de locuit
P.O.T. min
= 35,00 % pe lot
C.U.T. min
=
0,70
pe lot
P.O.T. max
= 40,00 % pe lot
C.U.T. max
=
0,80
pe lot
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
- Orientarea faţă de punctele cardinale:
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a
recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform prezentului regulament.
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Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se face, în conformitate cu
prevederile normelor sanitare şi tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerinţe:
- asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic )
- asigurarea iluminatului natural
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile închise ( confort
psihologic )
- Construcţiile de locuit
Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor
- Amplasarea faţă de drumuri publice:
Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii.

este permisă, cu

– Amplasarea faţă de aliniament:
•
Clădirile vor fi amplasate retrase faţă limita de proprietate cu 5,00 m faţă de
frontul stradal propus.
- Amplasarea în interiorul parcelei:
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:
a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei ,
conform Codului Civil, - servitutea de vedere - obligaţia de a păstra o distanţă de minimum
1,90 metri între faţadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii învecinate ,
conform art.612 din Codul Civil.
- cu minim 2,00 m fata de limitele laterale
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu , stabilite pe
baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.
c) accesul uşor al mijloacelor şi forţelor de intervenţie, la cel puţin o suprafaţă
vitrată În cazul în care accesul mijloacelor de intervenţie la a doua faţadă nu este posibil, se
asigură trecerea forţelor (personalului de intervenţie prin treceri pietonale cu lăţime minimă de
1,50 m şi înăltime de 1,90 m.
d) - minim 2,00 cm faţă de limitele laterale
- minim 2,00 m față de limita posterioară
- 5,00 m față frontul stradal.
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
– Accese carosabile
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi
de acces la drumurile publice prin servitute , conform parcelarii. Caracteristicile acceselor la
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.
Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se va face în
corelare cu organizarea circulaţiei majore, cu organizarea parcajelor şi cu accesul pietonilor.
Vor fi prevăzute:
- alei carosabile şi parcaje in interiorul parcelelor pentru fiecare locuinta ;
- pentru construcţiile de locuinţe cu acces şi lot propriu se vor asigura:
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-

-

- accese carosabile pentru locatari
- zona verde de aliniament se va intrerupe in fata fiecarui lot pentru a asigura accesul
carosabil pe lot.
Conform avizului Direcției edilitare, Serviciul întreșinere și reparații căi de
comunicație terestre.:
Pe toată perioada execuției lucrărilor este interzisă depozitarea oricăror materiale pe carosabilul
străzii Smochinului
Lucrările propuse se vor executa numai după obținerea Autorizației de Construire.
Pe toată perioada executării lucrărilor se va semnaliza corespunzător punctul de lucru;
Domeniul public aparținând Municipiului Arad afectat de lucrări , va fi adus la forma inițială de
către beneficiarul lucrărilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executată de către unități agreate
de către Primăria Municipiului Arad;
Perioada de garanție a lucrărilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrărilor urmând să
execute pe cheltuiala proprie toate remediile necesare apărute pe parcursul perioadei de garanție.
– Accesele pietonale:
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă numai
dacă se asigură accese pietonale , potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Se vor avea în vedere şi exigenţele impuse de circulaţia persoanelor cu handicap.
Suprafeţele de teren aferente circulaţiilor carosabile cât şi cele pietonale şi
zonelelor verzi de aliniament vor trece în domeniul public.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitară
– Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente:
•
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de
canalizare,
de
gaz
şi
de
energie
electrică.
Lucrările edilitare, privind alimentarea cu energie electrică, apă, și gaz, vor respecta conditiile
emise Enel e-distribuție, Compania de Apă, respectiv DELGAZ grid., cu firme atestate și
agreate de deținătorii de rețele.
Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia , potrivit regulilor impuse de
consiliul local , la reţeaua de canalizare centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.
– Realizare de reţele edilitare:
Lucrările de realizare a retelelor edilitare, de racordare şi de branşare al reţeaua
edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.
Conform legislaţiei în vigoare , reţelele edilitare publice aparţin domeniului public
local .
Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile
proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de
investitorul sau beneficiarul interesat.
•
Indiferent de forma de finanţare şi de executare a reţelelor edilitare, realizarea
acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/ 1995 privind calitatea în construcţii,
precum şi a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.
Conform Avizului Enel e-distribuție.
- se va respecta culuarul de trecere, funcționare pentru LEA 20 kV , minim 24 m, conform NTE
003/04/00,
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Cele doua terenuri reglementate nu sunt afectate de existența LEA 20 kV.
-în zonele de protecție ale LEA ni se vor depozita materiale , pământ prevăzut din săpături ,
echipamente, etc., care ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțele minime
prescrise față de elementele rețelelor electrice.
Se vor respecta conditiile din Avizul emis de DELGAZ grid, pentru lucrările necesare
alimentării cu gaze naturale a obiectivelor propuse.
Se vor respecta conditiile din avizul emis de COMPANIA DE APA ARAD.
– Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare:
1)
Reţelele edilitare fac parte , alături de reţeaua de drumuri şi străzi (cu traseele
cărora sunt asociate ) din categoria utilităţilor aflate în serviciul public. Terenul pe care sunt
amplasate aparţine , de regulă, domeniului public, iar construirea şi întreţinerea reţelelor şi
instalaţiilor edilitare publice constituie lucrări de utilitate publică. Instalaţiile şi reţelele
publice sunt , după caz , în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
2)
Reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze , telecomunicaţii , fac parte
din sistemul naţional şi sunt proprietatea publică a statului, indiferent de modul de finantare.
Lucrările de racordare şi branşare la reţelele edilitare publice ( apă , canalizare, gaze
, termice, energie electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar şi
se execută în urma obţinerii avizului autorităţii administraţiei publice specializate.
9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii.
Parcelarea
Prin prezentul P.U.Z se propune construirea a 2 clădiri de locuit
Parcelele propuse sunt construibile deoarece:
a)
se asigură accesul la un drum public;
b) lăţimea parcelei este mai mică decât lungimea şi mai mare de 8 m;
c)
asigură echiparea tehnico- edilitară necesară;
- Regimul de înălţime:
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a
clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai
mult de două nivele clădirile imediat învecinate.
C.U.T. max = 0,80 pentru zona de locuit
Conform avizului de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
Se va respecta înălțimea maximă a obiectivelor de 9,94 m, respectiv cota
absolută maximă de 118,19 m (108,25 m cota absolută față de nivelul Mării
Negre a terenului naural + 9,94 m înălțimea maximă a construcției )
•
Conform avizului AACR este interzisă :
- utilizarea pentru incălzire a unor instalații și echipamente care să nu producă fum
care să producă perdele de fum rezultate prin ardetrea combustibililor.
-,desfășurarea pe terenul reglementat, a unor activități care pot perturba traficul aerian
din zonă, - lansări de artificii, lampioane, baloane etc.
- Iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte fascicule de lumină indreptate in
sus,
– Aspectul exterior al clădirilor:
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior
nu contravine funcţiunii acestora şi nu distonează cu aspectul general al zonei.
Se vor folosi :
d) materiale de construcţii durabile;
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e)
finisaje exterioare adecvate funcţiunii;
f)
culorile în concordanţă cu ansamblul urban;
g)
faţadele şi amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanţă şi armonie cu
clădirile din zonă.
10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi si împrejmuiri
– Spaţii verzi amenajate si de aliniament:
•
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii
verzi şi plantate , în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform prezentului
regulament.
Pentru construcţiile de locuit vor fi prevăzute spaţii verzi, plantate, cu rol decorativ
323,86 mp, respectiv 29,68 % din suprafaţa totală a terenului.
– Împrejmuiri:
•
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor
categorii de împrejmuiri:
împrejmuiri transparente , decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente
clădirilor şi sau integrării clădirilor în carcaterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.
III ZONIFICARE FUNCTIONALĂ
11. Zone şi subzone funcţionale
L - functiune predominanta - zona de locuit
- subzonă predominant rezidenţială
- subzonă spatii verzi plantate
- subzonă căi de comunicaţie rutieră
IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE DIN
INTRAVILAN
L – Zona pentru locuinţe: art. 4, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 32, 33 din R.G.U.
Ccr – Zona pentru căi de comunicaţie: art.5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, din
R.G.U.
SP – Zona pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport şi
agrement: art.4, 5, 6, 14, 15, 16, 17,18, 20, 23,24, 25,26, 30, 31, 32, 33, din R.G.U.
IS – Zona pentru instituţii şi servicii: art.4, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25,
26, 27,
30, 31, 32, 33
Utilizare funcţională
Locuinţe unifamiliale şi funcţiuni complementare
Utilităţi admise
- clădiri de locuit și spații comerciale
Utilităţi admise cu condiţii
- anexe ( garaje ) cu condiţia respectării P.O.Tului stabilit prin prezenta documentaţie
Utilităţi interzise
- orice construcţie care nu a fost prevazută în documentaţia de urbanism
-orice activitate care crează discomfort urban şi perturbă funcţiunea de
locuire.
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Caracteristica parcelei
suprafaţa parcelei între 677,00 şi 339,00 mp
adâncimea parcelei este mai mare decât lăţimea acesteia
Aliniament
conform planşei de Reglementări urbanistice – retragere 5,00 m de la
frontal stradal
Circulaţii , accese şi parcări
parcela are asigurat accesul prin carosabile de 3,00 m lăţime
parcarea este asigurată integral pe lot
Înălţimea maximă admisă S+P+1 , P+1+M – cu inaltimea la coama de 9,94
m
conform avizului obtinut de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
Spaţii verzi, plantate - 29,68 %,
- vecinatati - la nord - terenuri arabile
- la sud
- zona de locuit
- la est
- strada Smochinului
- la vest - zona de locuit
- la nord - zona de locuit

Intocmit
Arh. Şerban Elvira
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PLAN DE ACTIUNE IMPLEMENTARE P.U.Z.
DATE GENERALE
DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE
ȘI ÎMPREJMUIRE LA FRONT STRADAL``
Arad – intravilan str. Smochinului nr. 9 și 17

BENEFICIAR:

Kaposta Laura Florina, Kaposta Adrian, Huț
Rodica, Mihăilă Cătălin Daniel Mihăilă
Raluca Cornelia,

FAZA:
PROIECTANT:

P.U.Z.
S.C. PRO URBAN S.R.L.

ETAPIZAREA INVESTITIEI
Beneficiarii doresc sa construiasca doua locuinte unifamiliale .
Pentru realizarea investitiei este necesara etapizarea urmatoarelor lucrari:

1. Parcelerea terenului cu nr. cad. 350884, in doua loturi, un lot pentru
construirea cladirii de locuit si un lot pentru circulatie – strada Smochinului.
• Termen - 04.2021- 07.2021
2. Autorizatia de construire pentru retele edilitare si accese.
•
Termen - 04.2021- 06.2021
3. Realizarea reteleleo edilitare subterane de la retea la bransamente.
•
Termen - 04.2021- 08.2021
4. Obtinerea Autorizatiei de construire pentru cele doua cladiri de locuit
•
Termen - 04.2021- 06.2021
5. Construirea cladirilor de locuit , receptia .
•
Termen - 06.2021- 06.2024
Toate etapele sunt realizate de catre investitori prin grija si finantarea privata proprie.

Intocmit :
Arh. Serban Elvira

Beneficiari :
Kaposta Laura Florina
Kaposta Adrian
Hut Rodica
Mihaila Catalin Daniel
Mihaila Raluca Cornelia
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

30796
08
03
2021

Cod verificare

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 348631 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Arad, Str Smochinului, Nr. 9, Jud. Arad
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp)
Crt Nr. topografic
A1

348631

339

Observaţii / Referinţe

imobil inscris in CF sporadic 328856;

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

Referinţe

105005 / 24/10/2017
Act Notarial nr. 4773, din 20/10/2017 emis de Botos Gavrilescu Ioan;
Se infiinteaza cartea funciara 348631 a imobilului cu numarul
B1 cadastral 348631/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 339856 inscris in cartea funciara 339856;
Act Notarial nr. 4781, din 20/10/2017 emis de Botos Gavrilescu Ioan;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de cumparare, dobandit prin
B8
Conventie, cota actuala 1/1
1) MIHĂILĂ CĂTĂLIN-DANIEL, și soția
2) MIHĂILĂ RALUCA-CORNELIA

A1

A1

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

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Referinţe
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Carte Funciară Nr. 348631 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

348631

339

Observaţii / Referinţe
imobil inscris in CF sporadic 328856;

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

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

1

arabil

DA

339

201

A 1797/45
LOT 1

-

Observaţii / Referinţe
Lotul4-imobil neimprejmuit

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

Punct
sfârşit

Lungime segment

1
2
3
4

2
3
4
1

15.008
22.673
15.008
22.671

(**

(m)

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

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 348631 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,
08/03/2021, 15:54
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

30795
08
03
2021

Cod verificare

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 350884 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Arad, Str Smochinului, Nr. 17, Jud. Arad
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp)
Crt Nr. topografic
A1

350884

752

Observaţii / Referinţe

imobil inscris in CF sporadic 319108;

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

Referinţe

138164 / 21/12/2018
Act Notarial nr. 3179, din 20/12/2018 emis de Farcutiu Petru Ioan;
Se infiinteaza cartea funciara 350884 a imobilului cu numarul
B1 cadastral 350884/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 339919 inscris in cartea funciara 339919;

A1

64988 / 24/06/2019
Act Notarial nr. 1090, din 20/06/2019 emis de Batea Cosmin Razvan;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie,
B4
cota actuala 1/2
1) HUŢ RODICA, divortata
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie,
B5
cota actuala 1/2
1) KAPOSTA LAURA-FLORINA, casatorita cu
2) KAPOSTA ADRIAN, bun comun

A1

A1

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

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 350884 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

350884

752

Observaţii / Referinţe
imobil inscris in CF sporadic 319108;

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

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

1

arabil

DA

677

-

lot 1

-

Imobil neimprejmuit

2

drum

DA

75

-

lot 1

-

Imobil neimprejmuit

Observaţii / Referinţe

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

X/Y

Punct
sfârşit

X/Y

Lungime
segment
(**

(m)

1

217.011,56
529.117,282

2

217.011,591
529.117,36

0.084

2

217.011,591
529.117,36

3

217.017,122
529.131,22

14.923

3

217.017,122
529.131,22

4

216.972,144
529.153,717

50.291

4

216.972,144
529.153,717

5

216.966,582
529.139,78

15.006

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciară Nr. 350884 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Punct
începu
t

X/Y

Punct
sfârşit

X/Y

Lungime
segment
(**

(m)

5

216.966,582
529.139,78

6

217.007,073
529.119,527

45.274

6

217.007,073
529.119,527

1

217.011,56
529.117,282

5.017

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

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data și ora generării,
08/03/2021, 15:54

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Semnat digital de Gheorghe Melenciuc
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul
Cadastru, title=Consilier Cadastru, cn=Gheorghe
Melenciuc, 2.5.4.20=0747520861,
serialNumber=MG533, givenName=Gheorghe,
sn=Melenciuc, 2.5.4.97=9700563
Data: 2021.02.24 15:17:50 +02'00'
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EXECUTANT:

BENEFICIAR:

SC DIGITAL MAPPING SRL
+ cadastru + GIS
ARAD , Spl. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 17, ap. 3;
Mobil 0736 039 849; office@digitalmapping.ro

A. Date referitoare la teren
Categoria de
cadastral
350884
TOTAL

arabil
drum

(mp)
677
75
752

Valoare de impozitare

Mentiuni

ILLE
ROBERT-B
OGDAN

Digitally signed by ILLE ROBERT-BOGDAN
DN: C=RO, L=Arad, O=SC DIGITAL MAPPING SRL,
SN=ILLE, G=ROBERT-BOGDAN,
SERIALNUMBER=200506245IRB4,
OID.2.5.4.41=ILLE ROBERT-BOGDAN, CN=ILLE
ROBERT-BOGDAN
Reason: I am the author of this document
Location: DIGITAL MAPPING - clasa III - RO-B-J
1152; ILLE ROBERT BOGDAN - cat. B, RO-AR-F
0137
Date: 2021.02.08 12:22:02+02'00'

KAPOSTA LAURA-FLORINA
KAPOSTA ADRIAN, HU RODICA,
str. Voinicilor, bl. 246, sc. A, ap. 13, loc. Arad, jud. Arad

SCARA
1:500
1:5000

STEREO`70

FORMAT
A3
FAZA
PUZ

PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC I DIGITAL
suport al documenta iei necesare ob inerii
suport al documenta
i RLU aferent
e individuale
pentru
CF 350884,
nr. cad. 350884, situat pe
str. Smochinului, nr. 17, loc. Arad, jud. Arad

Data: feb. 2021

Nr. inregistrare 310749772 / 11.05.2020
Arad, Str.Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.65-71
Tel. 0257 205702 Fax. 0372 875274

Spre stiinta UO MT/jt ARAD

CATRE
KAPOSTA LAURA-FLORINA
adresa: STRADA Haiducilor, Nr. X, Bl. D2, Sc. C, Ap. 7, Loc.
ARAD, Jud. ARAD
Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 310749772 / 11.05.2020 pentru obiectivul PUZ SI
RLU CONSTXRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI IMPR. LA FRONTUL STRADAL de la adresa: STRADA
SMOCHINULUI, Nr. 9 , 17, Loc. ARAD, Jud. ARAD , extras CF nr. 348631;350884;.
In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 310749772 / 25.05.2020
fara / cu urmatoarele conditii:
- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI PENTRU FAZA PUZ cf. CERTIFICATULUI de URBANISM nr. 2557/30.12.2019;
A. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI ÎN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT;
B. 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;
C. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101/85, 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, împrejmiuiri, utilitati (gaz, apa,
canalizare, etc.), propuse a se construi;
D. Distanta minima masurata pe orizontala între conducta subterana de apa, canalizare propusa a se construi si
cea mai apropiata fundatie sau priza de pamânt a unui stâlp LEA 20 kV existent (APROPIERE, TRAVERSARE),
sa fie 2m, cf. NTE 003/04/00;
E. Distanta minima de APROPIERE masurata pe orizontala între armaturile metalice supraterane ale conductelor
subterane propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA 20 kV existent, va fi egala cu înaltimea
deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere, plus 3m, cf. NTE 003/04/00;
F. Distanta minima la TRAVERSAREA masurata pe orizontala între armaturile metalice ale conductelor
subterane propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si baza celui mai apropiat stâlp LEA 20 kV existent, va fi
egala cu înaltimea stâlpului deasupra solului, plus 3m. Aceste armaturi vor fi prevazute la capete pe portiunea
de subtraversare a LEA 20 kV cu prize de legare la pamant egale cu 10 ohmi. În toate cazurile, distanta între
priza de pamânt a armaturile metalice ale conductelor subterane propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si
cea mai apropiata fundatie sau priza de pamânt a unui stâlp LEA 20 kV existenta va fi minim 20 m, cf. NTE
003/04/00;
G. Distanta minima masurata pe orizontala între peretele conductei subterana de distributie gaz propusa a se
construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamânt a unui stâlp LEA 20 kV existent (APROPIERE,
TRAVERSARE), va fi de minim 5 m, cf. NTE 003/04/00;
H. Distanta minima de APROPIERE masurata pe orizontala între armaturile metalice ale conductei subterane de
distributie gaz (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA 20 kV ex., va fi egala cu înaltimea deasupra
solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere, plus 3m, cf. NTE 003/04/00;
I. Distanta minima la TRAVERSARE masurata pe orizontala între armaturile metalice ale conductei subterane de
distributie gaz propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si baza celui mai apropiat stâlp LEA 20 kV ex., va fi
egala cu înaltimea stâlpului deasupra solului, plus 3m. Aceste armaturi vor fi prevazute la capete pe portiunea
de subtraversare a LEA 20 kV, cu prize de legare la pamant egale de 10 ohmi. În toate cazurile, distanta între
priza de pamânt a armaturile metalice ale conductei subterane de distributie gaz propuse (regulatoare,
refulatoare, vane, etc.) si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamânt a unui stâlp LEA 20 kV existenta va fi
minim 20 m, cf. NTE 003/04/00;
J. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT în faza DTAC, se va anexa Hotarârea de aprobare în faza
PUZ, plan aprobat PUZ (vizat) si copie Aviz de amplasament(PUZ);
- 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.
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- 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 **
Informatii privind alimentarea cu energie electrica:
*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie...........................
DA X
NU
*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta ..............................................................

DA
NU X

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

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Banat SA, solicitantul
va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 113,05 lei, s-a achitat cu chitanta nr. 9393 / 14.05.2020
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 30.12.2021
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1...
3 planuri de situatie vizate de UO MTJT ARAD MUNICIPAL
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

ISR,
Ticula Eugen

Verificat

Intocmit,
Huruba Petrica
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AVIZ FAVORABIL
212739885, 11/25/2020

Stimate domnule/doamnă LAURA FLORINA KAPOSTA,
Urmare a solicitării dumneavoastră 212736315 din 11/24/2020, privind
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea INTOCMIRE PUZ SI RLU
AFERENT "CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI IMPREJMUIRE LA FRONT
STRADAL" din localitatea Arad, strada Smochinului, numarul 9,17, cf. 348631,
350884 judeţ Arad, în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm

avizul favorabil,
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A
CONDIŢIILOR DE MAI JOS:
A. Condiţii tehnice:
1. Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor si
bransamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje.
2. La execuţia lucrărilor care fac obiectul documentaţiei ce ne-aţi
înaintat, constructorul este obligat să asigure distanţele minime
între reţelele de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau
obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr.
89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Nr. 462/05.06.2018.
Se vor respecta cu stricteţe prevederile art. 93 alin (1) din Normele
tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui
A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018, privind conductele de
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încălzire, apă, canalizare şi cabluri electrice pozate direct în pământ
sau canale de protecţie şi se vor lua măsuri de etanşare a acestora la
intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate
la gaz. Măsurile de protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor stabili
de către proiectant cu consultarea în prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A.,
Centru Operațiuni Rețea Gaz Timişoara, şi vor fi incluse în
documentaţia elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 .
B. Condiţii generale:
1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe
planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita
în scris participarea unui reprezentant al S.C. Delgaz Grid S.A. la
predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie
pe perioada derulării lucrărilor, din partea S.C. Delgaz Grid S.A.,
Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara. Adâncimea de pozare a
reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât,
au apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de
Urgenţă S.C. Delgaz Grid S.A., la telefon: 0800-800.928 şi 0265200.928, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica
producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea
echipei de intervenţie. Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei
de gaz (atingere izolaţie, rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă
avertizoare etc.), respectiv reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau
orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat lucrarea şi se va solicita
prezenţa reprezentantului S.C. Delgaz Grid S.A., pentru remedierea
defecţiunii provocate şi/sau constatate. Deteriorarea izolaţiei atrage
după sine corodarea materialului tubular şi apariţia defectelor de
coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în
cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză
deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către S.C.
Delgaz Grid S.A. izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că
executantul nu a anunţat reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A.,
beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea
evenimentului. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi
instalaţiilor aflate în exploatarea S.C. Delgaz Grid S.A., Centru
Operațiuni Rețea Gaz Timișoara, beneficiarul va suporta
contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze
naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
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4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum
este aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod
obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular,
sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă
avertizoare etc.).
5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite
cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de
minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a
conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale
conductei.
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu
manual, astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime
de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea
superioară a conductei.
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia
iniţială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de
răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc.
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va
informa în scris S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz
Timișoara asupra datei la care e programată recepţia.
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 11/25/2021 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a
certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza
tipul şi natura acestuia). Prelungirea avizului se va solicita cu minim
15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.
În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.
Cu respect,
Rădescu Ileana
Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara
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Adrian
Filon
Cretiu
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A. Date referitoare la teren
Număr
parcelă

Categorie de
folosinţă

Suprafaţa
(mp)

Menţiuni

1

A

339

teren neîmprejmuit; imobil delimitat prin ţăruşi metalici

TOTAL

B. Date referitoare la construcţii
Cod

Destinaţia

Executant :

TOTAL

Suprafaţa total măsurată a imobilului = 339 mp
Suprafaţa din act = 339 mp

23.02.2021
Semnat digital de Adrian Filon
Cretiu
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE
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Beneficiar:

P.F.A. BERINDEI LUCIAN PAUL

MIHĂILĂ CĂTĂLIN DANIEL
MIHĂILĂ RALUCA CORNELIA

Arad, str. Cetății, nr. 1, jud. Arad
e-mail: berindei.lucian@gmail.com
Tel. +4 0744 193 810
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Nume
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PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC ŞI DIGITAL
SUPORT AL DOCUMENTAŢIEI DE
PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)
A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN CF. 348631, AVÂND NR.CAD. 348631 ,
SITUAT ÎN LOC. ARAD, STR. SMOCHINULUI NR. 9, JUD. ARAD

02.2021
Sistem Stereo 1970 / Marea Neagr ă 1975

Format: A3

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

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 406 / 2021
Întocmit astăzi, 23/02/2021, privind cererea 21622 din 19/02/2021
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr 346 din 17/02/2021
1. Beneficiar: MIHĂILĂ CĂTĂLIN-DANIEL
2. Executant: BERINDEI LUCIAN-PAUL
3. Denumirea lucrărilor recepționate: RECEPTIE TEHNICA
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:
Număr act

Data act

2557

30.12.2019 act administrativ

Tip act

Emitent
PRIMARIA MUN. ARAD

1

18.02.2021 inscris sub semnatura privata

BERINDEI LUCIAN-PAUL

2

18.02.2021 inscris sub semnatura privata

BERINDEI LUCIAN-PAUL

3

18.02.2021 inscris sub semnatura privata

BERINDEI LUCIAN-PAUL

346

17.02.2021 act administrativ

OCPI ARAD

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 406 au fost recepționate 1 propuneri:

* PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC SI DIGITAL, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI P.U.Z.
Plan topografic analogic și digital, necesar intocmirii documentatiei P.U.Z., pentru imobilul cu nr. cadastral
348631, situat în intravilanul municipiului Arad, str. Smochinului., județul Arad, înscris în C.F. nr. 348631 Arad, în suprafață masurată de 339 mp.
Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi
pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde
pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu documentaţia cadastrală.
Suportul topografic aferent planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial, devine oficial şi
este introdus în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local.
În situaţia în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal nu este transmisă
oficiului teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita imobilului ce face
obiectul P.U.Z. existentă în baza de date.

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

Inspector
ADRIAN - FILON CRETIU
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