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PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 357387 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:317805

Adresa: Loc. Arad, Str Bagdazar, Nr. 1/2, Jud. Arad
Nr. Nr. cadastral Nr.
Suprafaţa* (mp)
topografic
Crt
A1

357387

Observaţii / Referinţe

Teren imprejmuit;
parțial

828

Construcţii
Crt

Nr cadastral
Nr. topografic

A1.1

357387-C1

A1.2

357387-C2

Adresa
Loc. Arad, Str Bagdazar, Nr. 1/2, Jud.
Arad
Loc. Arad, Str Bagdazar, Nr. 1/2, Jud.
Arad

Observaţii / Referinţe
Nr. niveluri:1; S. construita
desfasurata:103 mp; Casă
Nr. niveluri:1; S. construita
desfasurata:26 mp; Garaj

la sol:103 mp; S. construita
(P); Anul construcției: 1980
la sol:26 mp; S. construita
(P); Anul construcției: 1980

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

Referinţe

45924 / 30/03/2021
Act Notarial nr. 639, din 12/06/2017 emis de Iuga Dana Felicia;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie,
B12
cota actuala 1/1
1) DĂNĂILĂ DANIEL, si
2) MICLEA PERSIDA-MARINELA, soti, ca bun comun

A1.1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 317805/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 58376 din 13/06/2017;

Act Administrativ nr. 42097/A3, din 25/07/2018 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, improprietarire in baza art.36 din L.
B13
18/1991, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1
1) DĂNĂILĂ DANIEL, si
2) MICLEA PERSIDA MARINELA

A1

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 317805/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 79607 din 27/07/2018;

Act Administrativ nr. 267136, din 29/03/2021 emis de MUNICIPIUL ARAD - DIRECTIA VENITURI; Act
Administrativ nr. 267124, din 29/03/2021 emis de MUNICIPIUL ARAD - DIRECTIA VENITURI;
A1.2
Intabulare, drept de PROPRIETATEin baza art. 37 alin. 2 din L.7/1996,
B15
dobandit prin Lege, cota actuala 1/1
1) DĂNĂILĂ DANIEL
2) MICLEA PERSIDA-MARINELA

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.
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Carte Funciară Nr. 357387 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

357387

828

Observaţii / Referinţe
parțial

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

Date referitoare la teren
Nr
Crt

1

Categorie Intra Suprafaţa
folosință vilan
(mp)
curti
DA
828
constructii

Tarla

Parcelă

Nr. topo

-

-

-

Observaţii / Referinţe
nr. top. 4327/16-19/6 - Aradul Nou

Date referitoare la construcţii
Crt

Număr

A1.1

357387-C1

A1.2

357387-C2

Destinaţie
construcţie
constructii de
locuinte

Supraf. (mp)
103

constructii anexa

26

Situaţie
juridică

Observaţii / Referinţe

S. construita la sol:103 mp; S. construita
mp;
Casă
(P);
Anul
construcției:
1980
S. construita la sol:26 mp; S. construita
Garaj
(P);
Anul
Cu acte desfasurata:26 mp;
construcției:
1980

Cu acte desfasurata:103

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

Punct
sfârşit

Lungime segment

1
2

2
3

0.115
14.667

(**

(m)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciară Nr. 357387 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment

3
4
5
6
7
8

4
5
6
7
8
1

0.311
55.363
14.861
14.496
15.863
24.28

(**

(m)

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

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data și ora generării,
08/03/2022, 10:38

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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P.U.D.

PLAN URBANISTIC
DE DETALIU

CONSTRUIR DESFIINȚARE ANEXĂ, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
ȘI GARAJ, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
LATERAL DREAPTA
Arad, str. Dumitru Bagdazar nr. 1/2

Beneficiar: DĂNĂILĂ DANIEL ,
MICLEA PERSIDA - MARINELA

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

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT

:P.U.D. DESFIINȚARE ANEXĂ, CONSTRUIRE
ȘI
GARAJ,
RECONSTRUIRE
LOCUINȚĂ
ÎMPREJMUIRE LATERAL DREAPTA
Arad, str. Dumitru Bagdazar nr. 1/2

BENEFICIAR

:DĂNĂILĂ DANIEL, MICLEA PERSIDA
MARINELA,
Arad, str. Col. Ștefan Rene Mihăilescu nr. 10
: 55/2021
:P.U.D.
:S.C. PRO URBAN S.R.L.

PROIECT Nr.
FAZA
PROIECTANT

-

BORDEROU DE VOLUM

A. PIESE SCRISE
1.
2.
3.
4.
5.

Foaie de capat
Borderou de volum
Certificat de urbanism nr 1048/ 02.06.3031
Extrase CF NR. 357387 ARAD
Memoriu de prezentare

PIESE DESENATE
1. Incadrarea în zonă
2. Situatia existenta
3. Reglementari urbanistice
4. Reglementari edilitare
5. Proprietatea asupra terenurilor
6. Ilustrare urbanistică

01
02
03
04
05.
06

Întocmit
arh. Elvira Şerban

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaștere a documentației
DENUMIRE PROIECT

:P.U.D. DESFIINȚARE ANEXĂ, CONSTRUIRE
LOCUINȚĂ
ȘI
GARAJ,
RECONSTRUIRE
ÎMPREJMUIRE LATERAL DREAPTA
Arad, str. Dumitru Bagdazar nr. 1/2

BENEFICIAR

:DĂNĂILĂ DANIEL, MICLEA PERSIDA
MARINELA,
Arad, str. Col. Ștefan Rene Mihăilescu nr. 10
: 55/2021
:P.U.D.
:S.C. PRO URBAN S.R.L.

PROIECT Nr.
FAZA
PROIECTANT

-

1.2. Obiectul lucrării
Proiectul s-a intocmit pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut loc între
beneficiar și proiectant.
Proiectul are ca obiect stabilirea condițiilor de desființare anexă, amplasarea
unei locuințe unifamiliale, a unui garaj și reconstruirea împrejmuirii lateral dreapta,
pe terenul cu casă, situat în intravilanul municipiului Arad, pe strada Dumitru
Bagdazar nr.1/2.
De asemenea are ca obiect:
- dimensionarea, funcționarea respectiv configurația arhitecturală a clădirii
- integrarea în fondul construit existent
- circulația juridică a terenurilor
- echiparea cu utilități edilitare
Metodologia folosită – baza documentație
Documentația se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare și
continutul - cadru al planului urbanistic de detaliu,indicativ : G M 009-2000.
La elaborarea actualei documentații a stat la bază: Planul Urbanistic General,
aprobat prin HCLM Arad nr. 502/2018.
Ca suport topografic s-a utilizat ridicarea topo, elaborată de S.C. DIGITAL
MAPPING S.R.L.
2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
2.1. Concluzii din documentații deja elaborate
Teritoriul luat in considerare pentru realizarea obiectivului propus , este situat
într-o zona de locuit a cartierului Aradu Nou, în partea de sud a municipiului Arad. În

cadrul Planului Urbanistic General al municipiului Arad, această zonă este destinată
locuințelor și face parte din U.T.R. nr . 33.
Destinația conform PUG și RLU aferent : - LM – Zonă rezidențială cu clădiri
P, P+1E, P+2E, P+2E+M; LMr 33 c – subzonă predominant rezidențială cu clădiri
de tip rural; Funcțiunea dominantă a zonei; - funcțiune de locuire , zonă rezidențială;
Funcțiuni complementare admise ale zonei; -spații comerciale și prestări servicii.
În partea de sud se învecinează cu terenul cu casă de locuit, cu nr. 1/3, nr.
top. 4327/16-19/5 – Aradu Nou, teren proprietate privată a persoanelor fizice, la nord
zona studiată se învecinează cu zona de locuit terenul cu nr 1/1 , nr. top. 4327/1619/7, proprietate privată a persoanelor fizice, iar în partea de vest cu domeniul public
– strada Dumitru Bagdazar nr cad. 355363. În partea de est se învecinează cu terenul
cu nr. top. 1844/2.a, zonă de locuit, strada Merișor nr. 7.
Prin acest P.U.D., se va asigura amplasamentul și condițiile de funcționare a
unei locuințe unifamiliale și a unui garaj. Se va reface împrejmuirea lateral dreapta a
incintei.
Se va reorganiza circulația pietonală și se va asigura accesul carosabil la
clădirea și garajul propus prin demolarea anexei existente, precum și locuri de
parcare în incintă.
Se va urmării integrarea și armonizarea noii construcții și a amenajărilor cu
cele existente menținute.
Se va tine seama de zona verde existentă care va fi amenajată și integrată
în ansamblu.
Se propune completarea infrastructurii tehnico edilitare, prin extinderea
branțamentelor existente în incintă și prin racordarea.noilor clădiri.
2.2. Concluzii din Documentații elaborate concomitent cu P.U.D.
Pentru determinarea condițiilor de fundare a fost necesară elaborarea unui
studiu geotehnic.
Pentru acest amplasament a fost elaborat un suport topografic cadastral
actualizat, avizat de O.C.P.I.
Concluziile Studiului Geotehnic, efectuat pe amplasament sunt :
- amplasamentul cercetat se sflă într-o zonă de câmpie joasă, având o suprafață
relativ plană, cu altitudini cuprinse între 80-90 m.
- din punct de vedere geologic, zona aparține Bazinului Panonic
- adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70-80 cm,
- se încadrează într-o zonă seismică căruia pentru IMR = 100 ani îi corespunde : ag.
= 0,30 cm/s2 ți Tc = 0,7 sec.
- Stratificația terenului de fundare din amplasament este următoarea:
- 0,00 – 0,50 m umplutură
- 0,50 - 1,50 m argilă prăfoasă nisipoasă puțin activă PUCM
- 1,50 – 3,60 m argilă prăfoasă
- 3,60 – 6,00 m nisip prăfos argilos cu balast și pietriș
- 6,00 m - stratul continuă
- Cota de fundare recomandată este de Df = 1,00 m de la suprafața actuală a
terenului natural
- Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului
Teritoriul luat în considerare pentru construirea unei clădiri de locuit și a unui
garaj, este situat într-o zonă de locuit a cartierului Aradu Nou. In cadrul Planului
Urbanistic General al municipiului Arad, aceasta zonă este în intravilan, această zonă
este destinată locuințelor și face parte din U.T.R. nr . 33.

3. SITUATIA EXISTENTĂ
. În cadrul Planului Urbanistic General al municipiului Arad, această zonă
este destinată locuințelor și face parte din U.T.R. nr . 33.
În partea de sud se invecineaza cu terenul cu casă de locuit, cu nr. 1/3, nr.
top. 4327/16-19/5 – Aradu Nou, teren proprietate privată a persoanelor fizice, la nord
zona studiată se invecineaza cu zona de locuit terenul cu nr 1/1 , nr. top. 4327/1619/7, proprietate privata a persoanelor fizice, iar in partea de est cu domeniul public
– strada Dumitru Bagdazar nr cad. 355363. În partea de est se învecinează cu terenul
cu nr. top. 1844/2.a, zonă de locuit, strada Merisor nr. 7.
Accesul în incintă, se face din strada existentă, strada Dumitru Bagdazar
Conform Extrasului C. F. Nr. 357387 , suprafața terenului este de 828 mp și
este în proprietatea domnului Dănăilă Daniel și a doamnei Miclea Persida Marinela.
Acest amplasament, ca și categorie de folosință este curți construcții în
intravilan.
Conform extrasului CF, în incintă au existatn două clădiri :
- C1 – casă de locuit, parter, Sc = Sd = 103,00 mp
- C2 – anexă- garaj, Sc =Sd = 26,00 mp,
Anexa C2 a fost demolată.
Zona studiată, este în suprafață de 5.944,00 mp .
In incinta:.
Steren
= 828,00 mp
Sc
= 103,04 mp
S teren arabil
= 724,96 mp
P.O.T. = 12,44 %
C.U.T. = 0,124
In zona studiată
Steren
Szona de locuit
Din care Sc
Scirculații

= 5.944,00 mp
= 3.541,77 mp
= 522,80 mp
= 2.402,43 mp

Regimul juridic
În planșa nr.04, Proprietatea terenurilor, sunt analizate terenurile și
construcțiile din punct de vedere al tipului de proprietate al terenului și din punct de
vedere al circulației terenului.
Incinta studiată are o suprafață de 828,00 mp, care este proprietatea privată
domnului Dănăilă Daniel și a doamnei Miclea Persida Marinela.
Analiza geotehnica
Concluziile Studiului Geotehnic, efectuat pe amplasament sunt :
- amplasamentul cercetat se sflă într-o zonă de câmpie joasă, având o suprafață
relativ plană, cu altitudini cuprinse între 80-90 m.
- din punct de vedere geologic, zona aparține Bazinului Panonic
- adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70-80 cm,

-

se încadrează într-o zonă seismică căruia pentru IMR = 100 ani îi corespunde : ag.
= 0,30 cm/s2 ți Tc = 0,7 sec.
Stratificația terenului de fundare din amplasament este următoarea:
- 0,00 – 0,50 m umplutură
- 0,50 - 1,50 m argilă prăfoasă nisipoasă puțin activă PUCM
- 1,50 – 3,60 m argilă prăfoasă
- 3,60 – 6,00 m nisip prăfos argilos cu balast și pietriș
- 6,00 m - stratul continuă
- Cota de fundare recomandată este de Df = 1,00 m de la suprafața actuală a
terenului natural
- Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului

Analiza fondului construit existent
În apropierea zonei studiate sunt clădiri de locuit în regim de înălțime P, P+1,
construite din materiale de construcții tradiționale și sunt în stare bună. Toate
clădirile din zona studiată sunt clădiri proprietate privată a persoanelor fizice .
Echiparea edilitară
Alimentarea cu apă
În zonă există rețea de distribuție a apei potabile pe strada din partea de vest
a amplasamentului, pe strada Dumitru Bagdazar, clădirea de locuit existentă este
racordată la rețeaua stradală.
Canalizare menajeră
În zonă este rețea de canalizare menajeră pe strada Dumitru Bagdazar, iar în
incintă este racord..
Canalizarea pluvială
Scurgerea apelor pluviale se face din incinta studiată în rețeaua de canalizare
existentă.
Alimentarea cu căldură
În prezent încălzirea în clădirile existente în zonă se face cu centrale proprii cu
pe gaz.
Alimentarea cu energie electrică
În zona există o rețea LEA care este de-a lungul străzi existente Dumitru
Bagdazar pe latura de sud a amplasamentului.
Telecomunicații
În zona studiată nu există o rețea Tc.
Alimentarea cu gaz
În zona studiată există rețea de alimentare cu gaz pe strada Dumitru Bagdazar.
Riscuri naturale
Zona studiată în prezenta documentaţie este amplasată în zona cu intensitate
seismică VII.

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 menționat Municipiul Arad, ca fiind
expus riscurilor naturale și anume inundațiilor pe cursuri de ape, râul Mureș, dar zona
studiată nu intră în zona expusă inundațiilor datorită faptului că este la distanță destul
de mare de Raul Mures.
Tipologia fenomenelor:
Conform P100-1/2013, 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 eficiența măsurilor de protecție
antiseismică poate fi judecată numai în mod statistic, având în vedere modul în care
un eveniment seismic se încadrează în şirul de evenimente aşteptate pe anumite
perioade de timp,inclusiv din punctul de vedere al 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
protecția 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.
4. REGLEMENTĂRI
Elemente de tema
Tema de proiectare a fost stabilită de comun acord cu beneficiarul pentru
obiectivul propus.
Beneficiarul dorește să construiască o locuință unifamilială în regim de
înălțime P, un garaj P și să refacă împrejmuirea laterală dreaptă.
Construcțiile propuse prin prezenta documentație sunt amplasate pe terenul
cu nr. cad. 357387, teren aflat pe strada Dumitru Bagdazar, la nr. 1/2.
Clădirea existentă este amplasată în incintă la 3,23 faţă de frontul stradal,
strada Dimitrie Bagdazar, garajul este amplasat la 1,50 m est față de cladirea
existentă, la 18,99 m față de frontul stradal, la 0,60 m față de limita de proprietate
nord, și la 6,00 m, față de clădirea de locuit propusă. Clădirea de locuit propusă este
amplasată la 30,71 m de frontul stradal, la 1,02 m de limita de nord a incintei, la 14,41
m față de limita est a incintei și la 2,38 m față de limita de sud.
Clădirile vor fi realizată din materiale durabile.
In incinta:
Steren
S zona de locuit
Szona verde
S circ. platf.
:
P.O.T. = 33,00 %
C.U.T. = 0,33

=
=
=
=

828,00 mp
271,80 mp
323,63 mp
232,57 mp

Accesul carosabil în incintă se face din strada existentă pe latura de vest a
incintei, din strada Dumitru Bagdazar traversând terenul cu nr. cad. 339762, teren
proprietate UAT Arad. La propunerile făcute pentru accesul carosabil s-a avut în
vedere asigurarea căilor de acces pentru utilajele de stingere a incendiilor. Accesul
carosabil în incintă este de 3,50 m.
În incintă a fost prevăzuta o platforma de parcare.
Prin regimul de înălțime propus pentru obiectiv, precum și prin materialele de
construcție și finisajele propuse s-a avut în vedere specificul funcțiunii și specificul
zonei.
Profiluri transversale
Terenul nu prezintă denivelări mari, cotele variind între 112,36 pe carosabilul
de pe strada și 112,26 în centrul parcelei.

-

Sistematizare verticală.
Se va aduce terenul la acelaș nivel.
La elaborarea soluției 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.
Echipare edilitara

Alimentare cu apă
Alimentarea cu apă a obiectivului propus prin prezentul proiect se va realiza
prin racordarea la căminul de apă existent în incintă
Conform normativ NP 086/2005, capitol 4, privind stingerea din interior a
incendiilor nu sunt necesari hidranți interiori, iar conform anexei nr.8, pentru
stingerea din exterior a incendiilor este necesar un debit de apă de 5 l/s, care pot fi
asigurați de la rețeaua de apă existentă în zonă.
Canalizare menajeră și pluvială
Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate gravitaional la canalizarea
menajeră stradală.
Apele pluviale de pe acoperişuri, vor fi evacuate gravitațional într-un bazin de
retenție, iar apa va fi folosită pentru udarea spațiilor verzi.
Organizarea circulației
Drumuri
Prin prezentul P.U.D. se prevede modernizarea amenajarea trotuarelor și a
platformei de parcare pentru o mașină în incintă, precum și amenajarea accesului
carosabil în incintă, existent din strada Bagdazar.

Parcajele
Având în vedere funcțtiunea propusă, cea de locuire, în incintă a fost prevăzut
un loc de parcare și un garaj pentru două mașini.
.
Spații verzi

Prin prezentul P.U.D. se propune păstrarea și amenajarea spațiilor verzi de
aliniament existente, precum și amenajarea unor zone verzi în incintă, spații verzi
care ocupă o suprafață de 323,63 mp, respectiv 39,09 % din total suprafată incintă..
Criteii compoziționale
– realizarea unui spațiu urban, care să pună în valoare importanța clădirilor
și să creeze un ansamblu cu clădirile existente.
Alimentarea cu căldură
Alimentarea cu căldură se va face cu ajutorul unei centrale termice proprii .
Alimentarea cu energie electrică
Clădirea va fi racordată la rețeaua de energie electrică existentă în incintă.
Telecomunicații
Clădirea propusă va beneficia de rețeaua de telecomunicații existentă deja în
zonă și de telefonia mobilă.
Gospodărie comunală
Se propune să fie amenajată platforma existentă, pentru depozitarea în pubele
a deșeurilor menajere în incintă, iar evacuarea acestora se va face cu ajutorul
serviciilor de salubritate ale localității.
BILANT TERITORIAL
ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ
TERITORIU AFERENT
EXISTENT
MP
%
1 ZONA DE LOCUIT
828,00
100,00
2

SPAȚII VERZI - amenajate

3

CIRCULATII
TOTAL GENERAL

ÎN INCINTĂ
PROPUS
MP
%
271,80
32,83

-

-

323,63

39,09

828,00

100,00

232,57
828,00

28,08
100,00

Din analiza bilantului se constată că zona de locuit ocupă o suprafață reprezentând
32,83 % din total suprafață incintă. Spațiile verzi ocupă 39,09 % din total incintă, iar
circulațiile ocupă 28,08 % din total incintă.
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. = 33,00 %,
- regim de înâlţime P- C.U.T. = 0,33
b).
Proiectarea şi construirea antiseismică
Conform P. 100/92.
Planificarea activităţii de construcţie se va baza pe următoarele principii:
-Încadrarea noii 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 – 33,00 %), precum şi numărul persoanelor care pot ocupa
pe perioade lungi de timp, construcţiile de tip curent, clădi de locuit (C.U.T = 0,33).
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.
5 Cloncuzii
Prin materialele din care vor fi construite aceste obiective, precum și finisajele
propuse, aceasta clădire va înobila fondul construit al străzii.
În urma aprobării prezentului P.U.D. se va trece la construirea obiectivului
propriuzis, la realizarea racordurilor de la rețelele de utilități existente în incintă și
până la firidele clădirilor, realizarea acceselor. Toate aceste lucrări intră în sarcina
beneficiarului pe cheltuiala acestuia și se vor executa etapizat
Proiectantul consideră că amplasarea acestui obiectiv vine în completarea
frontului construit al zonei, și contribuie la valotificarea zonei.
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