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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Strada Pestalozzi, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS
Telefon/fax: 0256929 / 0372876276
Nr. 09167343 din 14/12/2021

Catre
EUROCCOPER S.A., domiciliul/sediul in judetul TIMIS, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul
TIMISOARA, Strada DJ 216, nr. 4, bl. BIFURCATIE, sc.
- , et.
- , ap.
- .
Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 09167343 / 23/11/2021, pentru obiectivul
INTOCMIRE PUZ SI RLU AFERENT PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE HALA
DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/ PAZA, PLATFORME
CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI
IMPREJMUIRE"-CF335529 cu destinatia INTOCMIRE PUZ SI RLU AFERENT PENTRU
LUCRARI DE CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/ PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE,
ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE" situat in judetul ARAD, municipiul/ orasul/ comuna/
sat/ sector ARAD, Strada III-Zona Industriala Vest, nr. FN, bl. - , et. - , ap. - , CF - ,
nr. cad. - .
In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:
AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
Nr. 09167343 / 14/12/2021
Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI PENTRU FAZA PUZ CU RESPECTAREA
URMATOARELOR CONDITII: A. In zona exista LES 0,4kV ce nu apartine E-Distributie Banat
SA; B. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI IN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE
AMPLASAMENT PENTRU FIECARE CONSTRUCTIE CE SE VA REALIZA, cf. PLANULUI
URBANISTIC APROBAT; C. Se vor respecta ord. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE
007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri,
imprejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi; D. 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; E. ESTE INTERZISA
CONSTRUIREA DE CLADIRI SUB LEA 20 kV conform NTE 003/04/00; SE INTERZICE
CONSTRUIREA DE CLADIRI LOCUITE (industriale, de locuit, anexe gospodaresti situate in
perimetrul circulat al curtilor) SUB LEA 20 kV adica conductorul LEA 20 kV la deviatia max. sa
NU fie deasupra perimetrului cladirii; F. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la dist.
mai mici de 1,5 m fata de LES, dar nu inainte de det. prin sondaje a traseului acestora si 1m fata
de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant, etc.; G. Dist. de sig. mas. in plan orizontal, la
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apropieri, intre LES 20kV, LES 0,4kV si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi
min. 0,6 m, NTE 007/08/00; H. Dist. min. de apropiere, mas. pe orizontala intre planurile verticale
det. de conductorul extrem la deviatie maxima a LEA 20 kVex. si cel mai apropiat element al
cladirilor propuse, fara sa constitue traversare, va fi min. 3m sau 6 m masurati din axul LEA 20
kV, cf. NTE 003/04/00; I. Dist. min. mas. pe verticala intre conductorul inferior al LEA 20 kV la
sageata maxima si partea superioara a imprejmuirii va fi 3m, cf. NTE 003/04/00; J. Dist. mas. pe
verticala in zona de acces, intre cond. inferior al LEA 20 kV si partea carosabila sa fie min. 7m cf.
NTE 003/04/00; K. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, (APROPIERE) intre
conducta subterana de apa, canalizare propusa si LES 20 kV, LES 0,4kV ex. va fi min. 0,5m (0,6
m pt. adancimi > 1,5m de pozare a conductei de apa), cf. NTE 007/08/00; L. Distanta de siguranta
masurata in plan vertical, (INTERSECTIE) intre conducta subterana de apa, canalizare propusa
si LES 20 kV, LES 0,4kV ex.va fi min. 0,25m cf. NTE 007/08/00; M. Distanta de siguranta
masurata in plan orizontal intre LES 20 kV, LES 0,4kV si cel mai apropiat element al fundatiilor
propuse, va fi min. 0,6 m cf. NTE 007/08/00; N. Distanta minima masurata pe orizontala intre
conducta subterana de apa, canalizare propusa a se construi si cea mai apropiata fundatie sau
priza de pamant a unui stalp LEA 20 kV existent (APROPIERE, TRAVERSARE), sa fie 2m, cf.
NTE 003/04/00; O. Distanta minima de APROPIERE, TRAVERSARE masurata pe orizontala
intre armaturile metalice ale conductei subterane de apa propuse (regulatoare, refulatoare, vane,
etc.) si axul LEA 20 kV ex., va fi egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din
zona de apropiere, plus 3m, cf. NTE 003/04/00; P. Dist. min. pe oriz. intre peretele conductei
subterana de distributie gaz pr. a se construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a
unui stalp LEA 20kV ex. (APROPIERE, TRAVERSARE), va fi min. 5 m, cf. NTE 003/04/00; Q.
Dist. min. de APROPIERE pe oriz. intre armaturile metalice ale conductei subterane de gaz
(robinete, regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA 20kV ex., respectiv baza stalpilor la
TRAVERSARE, va fi egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din zona de
apropiere plus 3m, NTE 003/04/00; R. La TRAVERSARE conducta de gaz va supratraversa LES
20kV, LES 0,4kVex.. In caz contrar, conducta de gaz se va proteja in tub de protectie pe o
lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevazut la capete cu rasuflatori, cf.
I6. Unghiul minim de traversare este de 60°. Dist. de sig. in plan vertical va fi min. 0,25m, cf. NTE
007/08/00; S. Dist. de sig. in plan oriz., la apropiere, intre peretele conductei subterane de gaz si
LES 20kV, LES 0,4kV, va fi min. 0,6m. Dist. de apropiere se va mari la 1,5 m daca LES este
protejat in tub, NTE 007/08/00; T. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT in faza
DTAC, se va anexa Hotararea de aprobare in faza PUZ, plan de situatie VIZAT faza PUZ si
copie dupa Avizul de amplasament;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT Arad Municipal asigura asistenta tehnica suplimentara NU ESTE
CAZUL IN FAZA PUZ;**
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT 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 ESTE CAZUL IN FAZA PUZ;**
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle 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
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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 operatorul de distributie E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. aviz tehnic de
racordare**
*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

DA ☑ NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

DA ☐ NU ☑

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: -,
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:
depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;
incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;
In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare
In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
BANAT S.A., solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor
instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 971 /
20/05/2021, respectiv pana la data de 20/05/2023.
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza 2 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Arad
Stanca Gabriela Maria

Signed by Gabriela Maria

Stanca\

Data: 14/12/2021 14:47:25 CET
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Signed

Verificat
Bora
Gabriel
by Ilarie Gabriel

Bora\

Data: 14/12/2021 14:42:52 CET

Intocmit
Huruba Petrica
Approved by PETRICA DORU HURUBA
on 14/12/2021 at 14:18:18 CET

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................
Responsabil _____________________

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)

09167343
14.12.2021

Approved by PETRICA DORU HURUBA
on 14/12/2021 at 14:18:17 CET

09167343
14.12.2021

Approved by PETRICA DORU HURUBA
on 14/12/2021 at 14:18:17 CET
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Abreviere: EATM

Stimate domnule/doamnă EUROCCOPER S.A,
Urmare a solicitării dumneavoastră 213356481 din 11/1/2021, privind
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea INTOCMIRE PUZ SI
RLU AFERENT PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE HALA
DEPOZITARE,SERVICII/COMERT,CORP
ADMINISTRATIV/PAZA,PLATFORME
CAROSABILE
CU
AMENAJARILE
AFERENTE,ACCES,SEMNALISTICA
SI
IMPREJMUIRE din localitatea ARAD , strada Zona Industriala Vest,
numarul CF 335529 judeţ AR, 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.
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Președintele Consiliului de
Administrație Volker Raffel
Directori Generali Dragoș-Mihail
Bărbulescu (Director General) Anca
Liana Evoiu (Adj.) Mihaela
Loredana Cazacu ( Petre Stoian
(Adj.)Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

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
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
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
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.).
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.
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.
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.
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.
Prezentul aviz este valabil până la data de 11/10/2022 (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.
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În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.
Cu respect,
Rădescu Ileana

Lazarean Nicoleta Daniela

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara
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Manager Racordare

L=70m
retea gaz
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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
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
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.).
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.
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.
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.
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.
Prezentul aviz este valabil până la data de 11/10/2022 (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.
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În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.
Cu respect,
Rădescu Ileana

Lazarean Nicoleta Daniela

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara
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Manager Racordare

r

lvlrnrsterul Mediului,
Ministerul
lvledrului, Apelor qi.Pidurilor
qi.Pddurilor

Agenfia Nafionali pentru Protecfia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 1 9927 din 20.12.2021
Ca urmare a notificirii adresatd de SC EUROGCOPER SA din Municipiul Timisoara, DJ 216
Bifurcatie, nr. 4, jud. Timig (prin Camera de Comerl, Industrie 9i Agriculturd a Judelului Arad)
privind planul ,,PUz coNSTRUtRE HALA DEPOZ|TARE, SERVTCTUCOMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE,
ACCES SEMNALISTICA St itUpneUUUlRE! propus a serrealiza in Arad, Zona Industriald
Vest, (amplasament identificai prin CF nr.335529 Arad), inregistratd la APM Arad cu nr.
3019/R/16843/09.11.2021 si completdrile ulterioare cu nr.3321/R/1 8170102.12.2021 ,inbaza:
- HG nr, 100012012 privind reorganizarea gi funclionarea Agenliei Nalionale pentru Proteclia
Mediului gi a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;
- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr,265/2006, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- HG 1r, 107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru
planurj 9i programe;
- OUG nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate, consiervarea habitatelor naturale,
a florei gi faunei sdlbatice, cu modificdrile gi completdrile ulterioar,e
- Ord. nr. 238712011 pentru modificarea Ord. nr. 196412007 privind instituirea regimului de
arie naturald protejatd a siturilor de importantd comuniiard, ca parte integrantd a relelei
ecologice europene Natura 2000 in RomAnia.
Agenlia pentru Proteclia Mediului Arad
- ta urmare a consul{erii membrilor Comitetului Special in cadrul qedinlei din data de
24.11.2021i
- in conformitate cu prevederile art. '1 1 alin. 1 pct. 3 gi a anexei nr. 1 criterii pentru
determinarea efectelor semnificative poientiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru planuri 9i programe;
- in lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat;
dec ide:
Planul propus ,,PUZ CONSTRUTRE HALA DEPOZ|TARE, SERVtctucoMERT, coRp
ADMINISTRATIVIPAZA,-. PLATFORME GAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE,
AccES sEMNALlslcA st iupnelMuIRE"
in Arad, intrervitan, cF nr. 335s29 Arad,
titular SC EUROCCOPER S.A (prin Camera de Come(, Industrie gi Agriculturd a Judelului
Arad), nu necesiti evaluare de mediu, nu necesiti evaluare adecvati gi se va supune
adoptirii Jdrd aviz de mediu.

-

-

1. Garacteristicile planurilor 9i programelor cu privire, in sper:ial, la:

a) Gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte gi alte
activitdti viitoare fie in ceea ce privegte amplasamentul, naturi, mirimea 9i condiliite
de funcfionare, fie in privinta alocirii resurselor
este situat in partea de Vest a municipiului Arad, pe centura de Nord, pe segmentul
din Zona Industriald Arad Vest cu legdturd la autostrada 41 si drum DN 7. Amplasimentul
studiat are o suprafala de 4.412 mp conform extras C.F. nr. 335€;2g Arad.
T_ererru I

Arad. Splaiul Mureg FN, Cod 3 10 I 32
; T el. 0257 28099 6 " 0257 28A3
025728146
ator de date cu caracter personal, conform Resulamentului OD 20j 6/679

Terenul studiat se afld

in

proprietate privatd

a EURoccopER s.A. avand

categoria de
Accesur auro si pietonar p" puicera-sJ vi reariza de pe
lllravitan.
lalura estlca a amplasarnentului,
prin intermediul drumului care faciliteazd accesul in incinta
camerei de come(, Inrlustrie gi
a Jude{ului Arad (drum
Acest drum
colector se leagd cu Centura Arad.Agriculturi
(strada Tenelchi) in partea de est a propriejlii studiate, la
o distanld de aprox. 385 ml fatd de aceasta. Categoriite de lucrdri necesare
investiliei vor fi:
- constructii noi: constructii cu functiunea de depoiitare, servicii/comerl;
- dotdri tehnico edilitare;
- sistematizare verticala ;a terenului;
- drumuri de incinta, plaflbrme carosabile si locuri de parcare pentru
autoturisme;
- alei pietonale:
- amenajare zone verzi;
- acces carosabil in incinta.
B
eritorial Incintd cu
unerl

]Pf::i1f:Xi.:l.li::!ijl

."L.t"ii

EXISTENT

\,! u!ral carosaorre / ptelonate, plattorme,parcaje,
retele qi amdnajari tehnlco-erjilitare
Spatiu verde amenajat lminirn-0"2" din suontata

terenu lui)

TOTAL

de

Puz este
:11?:':i"1r,j:i:nJ!l.li
acord cu cerintele socio+conomice, prin
actuald.

PUS

mp

o/"

mp

%

0,00

0,00%

.764,80
1.764,80

40,00o/o

1

40,00%

0,00

0,00%

882,40

20,00%

4.412.00

100%

4.412,00

100%

nclionard in
activitdli in,coongprdanld cu tendinlele de oezvottare

Mobilarea oro.nulq cre<>azd premise pentru protectia mediurui, cu condi{ia respectdrii
prevederilor din PUZ referitoare la spaliul 'verde, spa{iul pentru parcaje,
iegrerl;nterire

urbanistice zonificare, colectarea gi iransportul degeurilor gi asigurarea utilitri{ilor
d I canalizar e men aje rdl canarizar e p iuvia rd, e nerg
ie ereitrice, g
n rir r;i"i.
Datoritd functiunii propuse
"t"
pune
problema
unui
sistem
de
aiimentare
., lpa, canalizare
.se
(ap

menajerd gi canalizare plr"rviald centralizat
9i disociat in funclie de incadrarea apelor rezultate:
pluviale curate, pluviale epurate si ape menaiere.

b) Gradut in care planur sau drori,"r"i iiriiJenleaza arte pranuri gi programe, incrusiv
pe cele in care se integreazd sau care derivi din ele
Terenut esteramptasat'in zon" inou*il"iJ V;.i
zond cu vecindtdli cu func{iunea de

f;i;

servicii/come(, institulii publice, turism, construclii industriale. Funcliunea propusa se
integreazd in zond fdrd sd afecteze negativ aria studiatd. Aceasta investitie continud
si
zone cu functiuni de servicii gl comert existente in vecindtatea urpld.rr"nirf ri. 9,:1Y"I.4".9
vectnalatt.

aftd Camera de_comert Industrie siAgricutturd a judetutuiArad.
il ::1111y]1.^11a1."
- ra
suo de amplasament se afla Autogara ple .
- la vest de amplasament se afld Hotel lbis Styles si benzinarie.
- la nord de amplasament se afla hale industrie Qi depozitare.

c) Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideraliilor de mediu,
mai ales din perspectiva promovirii dezvoltirii durabile

Prin PUZ se prevede asigurarea spaliilor verzi amenajate gi plantalii de aliniament, utilizarea
$i durabitd a spatiutui..existent, asigurarea iacitiiaiilor necesare, retea apa, retea
:l:,_:I?
canallzare menalera, relea canalizare pluvial5; retea energie electricS, relea ga2e naiurale.Kaponul meolu natural - mediu
trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea
-antropic
contribuie ta dezvottarea ."irl oi,i ,ira, J#;t
!:,I19]
prevede ^e.-sJe,er?fit3bila,9i
in primul rAnd dezvoltarea zonei, pe un coridor de trafic important, respectiv eventual
DN7

;;;i;;:fi ;;
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AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD
Arad, Splaiul Mureq FN, Cod 3 10132
;TeI.025728
80331,02s728146r:

implementarea legislaliei nationale gi
si programele legate de gospodirirea

derseurilor

si a tuturor actelor

2. Garacteristicile efectelor gi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:
a) Probabil itatea, d urata, frrecvenla gi reversibi litatea efectelor
Pe parcursul execuliei, impactul asupra mediului va fi generat de activitdlile de construclie
specifice (zgomot, prafl datoritd lucrdrilor de.excavalii gi transpoft materiale. Aceste efecte igi
inceteazd influenta in momentul in care se finalizeazd investitia.
b) Natura cumulativd a efectelor
Pentru estimarea impactului cumulativ atat in etapa de execulie a proiectului cAt gi in etapa
de functionare a acestuia, au fost identificate proiecte similare aprobate (zond industriald,
parc logistic), la o distanld de cca. 200 m de amplasamentul supus reglementdrii. lmpactul
cumulativ in perioada de execulie a proiectului se poate manifesta doar in condiliile tn care
lucrdrile de execulie a proiectului se vor suprapLrne ca perioadd de timp Cu lucririle
prognozate referitoare la alte proiecte.
c) Natura transfrontieri a efectelor;
Planul propus spre aprobare se doreEte a fi o zond destinatd depozitdrii pentru servicii gi
come4.
d) Riscul pentru sinitatea umand sau pentru mediu (de exemplu, datoriti accidentelor)
Executia lucrdrilor pentru construclia obiectivului 9i a dotdrilor aferente iehnico edilitare va
necesita uiilizarea unor materiale care prin compozilie sau prin efectele potenliale asupra
sdnitdtii sunt lncadrate in categoria substanlelor gi preparatelor chimice periculoase. Aceste
substante gi maieriale sunt reprezentate de: carburanti (motorind, benzind); lubrifian{i (uleiuri,
vaselind); vopsele, solvenli etc.
Zona rezidentiald existentd se afld la o distantd de aproximativ 500 m.

e) Mirimea gi spatialitatea efectelor (zona geografici gi miirimea populaliei potential

afectate;
Activitdlile care vor fi desfigurate nu vor produce efecte inafara zonei industriale.
f) Valoarea 9i vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniut cultural: nu sunrt informalii privind faptul cri
amplasamentul se afld in baza de date a patrimonului arheologic reperat.
Depdgirea standardelor sau a valorilor limitd de calitate a mediutui: activitilile cu impact
asupra mediului desfdgurate Tn zona industriald sunt reglementate prin autorizatii de mediu gi
monitorizate. In urma raportdrilor inaintate la APM Arad nu au fost eviden{iate depdgiri ale
standardelor sau ale valorilor limitri de calitate a mediului
Folosirea terenului in mod intensiv:
Prin elaborarea PUZ nu se aduc modificdri de naturd a schimber sau influenta alte planuri si
programe iar ulterior prin elaborarea documenta{iei pentru autorizafia de consiruire se

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULT]I ARAD
E-mail:

Arad, Splaiui Mureq FN, Cod 310132
; T el. 0257 280996. 0257 28033 1. 0257281 461 :

conditioneaze. doar elementele cadrului existent pe parcela studiate. Astfel, prezenta
propunere nu influenteazd alte planuri sau programe.
g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor cire au un statut de protejare
recunoscut pe
plan national, comunitar sau internalional:
ce prives-te localL:ii?1"|i:.!lllqi^f?!lqe ar:iite narurate,proreiate, c-ea mai apropiatd
ln:ee1
este
aria naturald Roscl01.O8 9i RospA0o69 Lunca Muregului lnferior _ sii oe importanld
comunitard gi arie:speciald de protecJie avifaunisticd situatd lL aproximativ
2tm-suO Oe finriiJ
plasamentului.
am

Prezentul act de reglementare se emite cu urmitoarele conditii:
Aljmentarea cu apd: necr:sarul de apd pentru uz menajer va fi asigurat de la reieaua publicd,
aflatd pe strada $tefan Trene{chi, in fa{a amplasamentului.
: incinta se va racorda la sistemul de canalizare al municipiului Arad,
pe strada Stefan Tr:netchi, in fala amplasamentului.
pluviale vor fi
si deversate in releaua stradatd existentd,
Hglf=+qyflfl.apele
aflatd pe strada gtefan Tenelchi. in cazul.colectate
platformeior carosabile, in"'iniu oe i"'
deversare, apele
pluviale vor trece printr-un separator de hidrocarburi.
Alimentarea cu energie termicd: alimentarea cu gaze naturale a construcliilor
de pe
amplasament, se va facr: printr-un brangament la r4eaua de distribu(ie a gazelor
naturale
existentd in zona, pe strada $tefan Tenetchi.
Alimentarea cu eneroie electricd:_alimentarea
ntarea cu ene
energie electricd a obiectivelor, se va face
printr-un racord
pnntr-un
racord la reteauit
releauil stradald existentd in zond.
zond, pe strada Stefan Tenetchi inclusiv daci
va fi cazul, printr-un post de transformare nou amplasat
amolasat in incinti
.'.'"+,,t vv
incintS. De la
q postul
de
"ro
transformare se va realiz:a-. un sistem de distribulie de joasd tensiune, prin cabluriHvelv,
electrice
montate subteran pAnd la firida de-bransament. Se propune ca intreaga distribu{ie
a energiei
electrice in zona studiatrS..sd se facd prin linii electrice subterane oi joasd tensiune, jtat
pentru clddiri cAt gi pentru iluminatul incintei.
Gospoddrire comunalS:
Degeurile menajere produse in incinte vor fi depozitate in europubele amplasate pe platforme
gospoddresti imprejmuite, de unde vor fi preluate de cdtre firma de
salubritate a'muniCipiului
Arad.

Vor fi prevdzute spafii verzi gi plantate, cu rol decorativ de agrement de minim 20%
9i
din suprafata totald a incintei studiate respectiv in suprafald de g12 mp.

Alte conditii:
este interzisd deversarea de ape uzate neepurate, reziduri sau degeuri in apele de
suprafatd sau subterane;
toate generatoarele mobile gi alte echipamente statice vor fi de tipul pr:evdzut cu suport
integrat sau vor fi amplasate intr-o cuvd de reten{ie cu un volum adecvat; '
toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc., utrlizate pe
gantier vor fi in stare bund gi nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de lubrifiere
9i hidraulice,
tdv_ile de scurgere din otel fiind amplasate sub acestel dacd nu sunt utilizate;
in cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substanle chimice, lucrdrile din preajma
scurgerii vor fi intrerupte, sursa va fi opritd 9i solul contaminlt va fi excavat gi indepdrtai
de
pe gantier:9i transportat imediat cdtre o localie de evacuare
'
antreprenorul va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate gi eficiente pentru personalul
gi fo(a sa de muncd in locatii adecvate de-a lu ng ul 'lucrdrilor. Toate toaletel'e
vor filecologice
gi vor fi golite regulat. Antreprenorul va menline toate toaletele intr-o stare adecvatd" de
funclionare, pe intreaga duratd a construcliei. Dacd nu sunt conectate la releaua de
canalizare, toaletele vor fi prevdzute cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septrce.
Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului gi golite regulat.

-

-

-

@

aprobatb;

Titularul proiectu I u i/activiti{ii este obl igat sd respecte :
- HG nr. 107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru
planuri 9i programe;

- OUG 19512005 privind protectia mediului, modificatd;
- OUG 6812007 privind rdspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului cu modificdrile gi compeltdrile ulterioare;
- HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condil;iile de descdrcare in mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- OUG 92112021 privind regimul degeurilor
- H.G 856/2002 privind evidenla gestiunii degeurilor
- H.G 106112008 privind transportul degeurilor periculoase 9i nepericuloase pe teritoriul
Rom6niei cu modificdrile gi completdrile ulterioare
- H.G 24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor gi degeurilor de ambalaje;

precum gi alte acte normative care reglementeazd planul sau activitilile care se vor
desfigura pe amplasament,
Documentatia cuprinde:
- Notificare privind elaborarea primei versiuni a planului;
- Ordin de platd nr. 55921Q9.11.2021:
- Certificat de Urbanism nr. 971 din 20.05.2021 eliberat de Pr.imdl.ia Municipiului Arad;
- Memoriu de prezentare;
- A"i; ;;;;;rir.;nit"iu nr.'zOlOS .O8.2021eliberat de Primdria Municipiutui Arad;
- Extras Cafte Funciard nr. cad. 335529 Arad eliberat de OCPI Arad;
- PIan de incadrare in zond; plan de situalie existentS; plan situatie propus, plan mobilare
reglementdri urbanistice - zonificare; plan edilitare;
- Punct de vedere securitate la incendiu nr.626216111.11.2021 eliberat de ISU Arad;
- Punct de vedere proteclie civild nr.626217111.11.2021 eliberat de ISU Arad;
- Aviz nr. 213377745111.10.2021 eliberai de DELGAZ GRID SA:
- Notificare nr.679123.11.2021 eliberatd de DSP Arad
- Aviz amplasament nr. 23632115.11.2021 elibe"at de Compania rJe Apd Arad SA,
- Proces verbal nr.17819124.11 .2021 privind consultarea membrilor Comitetului Special
Informarea publicului la procedura de evaluare de mediu a avut loc dupd cum urmeazd:
- Jurnalul Arddean din 22.02.2021 9i 25.02.2021 privind consultarea primei versiuni;
- Glasul Aradului din 26.11.2021 privind decizia de adoptare a planului;
- Anun! postat pe site-ul APM Arad in 25.11.2021 privind decizia rCe adoptare a planului
Nerespectarea conditiilor prezentutui act de reglementare constituie contravenlie 9i se
pedepsegte conform prevederilor legale in vigoare,

Titularii planului au obligatia de a notifica autoritatea competenti pentru protectia
mediului dacd intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de
reglementare, precum 9i asupra oricdror modificdri ale conrJitiilor care au stat la baza
emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificirii.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toatd perioada de valabilitate a
planului/programului daci nu intervin modificiri ale acestuia.

Acesta cuprinde 6 pagini gi a fost emisd in 2 exemplare.

$ef Serviciu I
Adina Orisan

uri, Autorizatii

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULT]I ARAD
Arad, Splaiul Mureq FN, Cod 310132
Tel. 0257280996. 025
alor de date cu caractel personal, conform

0257281461:
2016/679

AUTORITATE A AE RONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂN Ă
ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY
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Nr. 29358 / 2324 din 12.01.2022

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI
ARAD
Adresă de corespondență: nicoleta@topoexim.ro

Spre
știință:

1. AEROPORTUL ARAD
2. R.A. ROMATSA

În baza prevederilor art. 87 din Legea nr. 21/ 2020 privind Codul aerian al României
din 2020, și ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice
Civile Române, modificată și completată, în temeiul art. 3.7 și 3.8 din Reglementarea
aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente
obiectivelor din zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta
siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian României – RACR – AVZ ediția 2/ 2020,
aprobată prin OMTIC nr. 893/2020,
Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite prezentul

AVIZ FAVORABIL
pentru documentația PUZ şi RLU construire hală depozitare, servicii, comerţ, pe
terenul situat în intravilanul mun. Arad, NC 335529, CF 335529 Arad, județul Arad.
Amplasamentul este situat în zona II de servitute aeronautică civilă, la 2884,10 m nord față
de prelungirea axei pistei 09 - 27 a Aeroportului Arad și la 247,20 m vest de pragul 09 al
pistei, iar cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului este de 106 m.
Amplasamentul obiectivului este definit de următoarele coordonate geografice:
46°12’12.31” latitudine N; 21°14’57.78” longitudine E.
Avizul este condiționat de:
1. Respectarea amplasamentelor și a datelor precizate în documentația transmisă spre
avizare;
2. Prezentul aviz este emis ca urmare a analizei de specialitate din punct de vedere
aeronautic, are caracter exclusiv tehnic și are la bază Certificatul de Urbanism nr. 971 din
20.05.2021;
3. Respectarea înălţimii maxime a obiectivului de 12 m, respectiv cota absolută maximă de
118 m (106 m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural + 12 m înălțimea
maximă a construcției);
4. Furnizarea la faza DTAC de coordonate geografice în sistemul WGS-84, precum și a cotei
terenului în sistem Marea Neagră 75 determinate numai de specialiști autorizați în
domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile;
AACR CONTACT
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.38-40, RO-013695, Bucureşti, sector 1, România
Tel: +40.21.208.15.08, Fax:+40.21.208.15.72/ 21.233.40.62,
Telex: LRBBYAYA, BUHTOYA, www.caa.ro
e-mail: contact@caa.ro

DG-SA-CA
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AUTORITATE A AE RONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂN Ă
ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY
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5. Organizarea de șantier /macaralele nu fac obiectul prezentului aviz. Pentru acestea se
va solicita avizul AACR ulterior;
6. Utilizarea pentru încălzire a unor instalații și echipamente care să nu producă perdele de
fum rezultate prin arderea combustibililor;
7. Iluminatul exterior din cadrul lotului să nu prezinte fascicule de lumină orientate în sus;
8. Este interzisă desfășurarea, pe terenul sus menționat, a unor activități care pot afecta
traficul aerian din zonă - lansări de artificii, lampioane, baloane, etc.;
9. Se va elimina orice sursă de atragere a păsărilor, iar depozitarea resturilor menajere se
va face în recipiente acoperite;
10. Prezentul aviz nu poate servi la obţinerea Autorizaţiei de Construire;
11. Obligația beneficiarului de a înștiința viitorii proprietari /chiriași /locatari cu privire la
respectarea prevederilor cuprinse în prezentul aviz;
12. Beneficiarul și proiectantul /elaboratorul documentației tehnice răspund pentru
corectitudinea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația
transmisă spre avizare;
13. Prezentul aviz are valabilitatea de un an de la data emiterii.
Încălcarea oricărei condiții de mai sus afectează interesul public al siguranței navigației
aeriene și atrage de la sine anularea avizului și responsabilitatea juridică și materială a
beneficiarului construcțiilor, în conformitate cu prevederile Codului Aerian.
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Arad și R.A. ROMATSA sunt
exonerate de orice răspundere pentru disconfortul produs de traficul aerian din zonă
și de activitățile desfășurate de Aeroportul Arad.

DIRECTOR GENERAL
Nicolae STOICA
(e-signed)

DG-SA-CA
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186884 din 28/12/2021
Digitally signed by Ionel-Nicolae
Ionel-Nicolae
Safta
Date: 2022.01.19 09:21:33 +02'00'
Safta

panou publicitar
nr. cad. 33

3529

spre ARAD

nr. cad. 33

3529

335498

EXECUTANT:

A. Date referitoare la teren
Categoria de
1

4412
4412

TOTAL

TOTAL

ARAD , Spl. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 17, ap. 3;
Mobil 0736 039 849; office@digitalmapping.ro

-

-

ILLE
ROBERT-BO
GDAN

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: 2021.12.28 10:02:41+02'00'

FORMAT
A3

EUROCOOPER
S.A.
c

SC DIGITAL MAPPING SRL
+ cadastru + GIS

Cc

Cod
-

BENEFICIAR:

DJ 216, Bifurca ie nr.4, Municipiul Timi oara, jud. Timi
CUI 6262752

SCARA
1:1000

PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC I DIGITAL
suport al documenta iei necesare ob inerii
i RLU
pentru
situat intravilan Arad,

STEREO`70

FAZA
PUZ / RLU

DATA: 09.07.2021

CF 335529 nr. cad. 335529

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 163 / 2022
Întocmit astăzi, 19/01/2022, privind cererea 186884 din 28/12/2021
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........
1. Beneficiar: EUROCCOPER S.A.
2. Executant: ILLE ROBERT-BOGDAN
3. Denumirea lucrărilor recepționate: RECEPȚIE TEHNICĂ
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

2

28.12.2021 inscris sub semnatura privata

Tip act

Emitent
DIGITAL MAPPING SRL

2404

09.11.2021 inscris sub semnatura privata

EUROCOOPER
SPEDITION
C

5370

21.10.2021 inscris sub semnatura privata

EUROCOOPER
SA
C

1

28.12.2021 inscris sub semnatura privata

DIGITAL MAPPING SRL

3099

21.10.2021 act administrativ

OCPI ARAD

772669

21.10.2021 act administrativ

ONRC

971

20.06.2021 act administrativ

PRIMARIA MUNICIPIULUI

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 163 au fost recepționate 1 propuneri:

* PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI P.U.Z SI RLU AFERENT PENTRU LUCRARI DE

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE , SERVICII/COMERT , CORP ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE
CU AMENAJARE AFERENTE , ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE
Plan topografic, necesar întocmirii documentației P.U.Z., pentru imobilul înscris în cartea funciara nr.
335529 UAT:Arad , situat în intravilanul : Loc. Arad, Jud. Arad, în suprafață totală măsurată de 4412 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, iar 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
IONEL-NICOLAE SAFTA

IonelNicolae
Safta

Digitally signed by
Ionel-Nicolae Safta
Date: 2022.01.19
09:18:06 +02'00'

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

5040
17
01
2022

Cod verificare

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 335529 Arad

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

335529

4.412

Observaţii / Referinţe
imobil inscris in CF sporadic 325686; 9262_IE325686.CGXML

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

Referinţe

18438 / 06/03/2015
Act Administrativ nr. 335529, din 18/08/2014 emis de OCPI ARAD;
se noteaza respingerea cererii inaintata de Seculici Gheorghe prin SC
B3
TERRA INTERNATIONAL SRL pentru "actualizare informatii cadastrale "

A1

144751 / 23/09/2021
Act Notarial nr. 1354, din 22/09/2021 emis de DZAKA MASSIMO;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de cumparare, dobandit prin
B5
Conventie, cota actuala 1/1
1) EUROCCOPER S.A., CIF:6262752

A1

170422 / 17/11/2021
Act Notarial nr. 1658, din 17/11/2021 emis de DZAKA MASSIMO;
se noteaza interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere,
B6 dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si
amenajare, in favoarea BANCII COMERCIALE ROMANE SA

A1

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

Referinţe

170422 / 17/11/2021
Act Notarial nr. 1658, din 17/11/2021 emis de DZAKA MASSIMO;
Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:1000000 EURsi celelalte
C1
obligatii de plata aferente creditului
1) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, CIF:361757

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

A1
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Carte Funciară Nr. 335529 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

335529

4.412

Observaţii / Referinţe
imobil inscris in CF sporadic 325686; 9262_IE325686.CGXML

* 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
4.412
constructii

Tarla

Parcelă

Nr. topo

133

4941/1/1/14941/1/1/8/1/
3/2

-

Observaţii / Referinţe

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

X/Y

Punct
sfârşit

X/Y

Lungime
segment
(**

(m)

1

210.759,171
529.525,623

2

210.775,088
529.469,554

58.285

2

210.775,088
529.469,554

3

210.777,721
529.460,77

9.17

3

210.777,721
529.460,77

4

210.778,114
529.459,366

1.459

4

210.778,114
529.459,366

5

210.840,641
529.472,698

63.932

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

Pagina 2 din 3
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 335529 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Punct
început

X/Y

Punct
sfârşit

X/Y

Lungime
segment
(**

(m)

5

210.840,641
529.472,698

6

210.831,353
529.505,367

33.964

6

210.831,353
529.505,367

7

210.821,718
529.539,256

35.232

7

210.821,718
529.539,256

1

210.759,171
529.525,623

64.016

** 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,
17/01/2022, 13:46

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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1

PROIECTANT GENERAL:

Proiect
Faza

TARA PLAN s.r.l.
mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 15/A, cod postal 310010,
NR.REG.COM. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
tel. 0749.111.572, fax. 0357.402.363
e-mail: danielaursachi@gmail.com

nr. 215/2021
PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumire
proiect

„CONSTRUIRE
HALA
DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME
CAROSABILE
CU
AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE”
mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad

Beneficiar

EUROCCOPER S.A.

MEMORIU DE PREZENTARE
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoastere a investitiei:
• Denumirea proiectului: “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT,
CORP ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME
CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE, ACCES
SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE”
• Amplasament:
mun.Arad, Zona Industriala Vest, CF nr.335529 Arad.
• Beneficiar:

EUROCCOPER S.A.

• Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

• Data elaborarii:

iulie 2021

1.2.Obiectul studiului:
Prezenta documentaţie de urbanism s-a întocmit la cererea beneficiarului EUROCCOPER S.A.
Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 971/20.05.2021, si Avizul de
Oportunitate nr. 20/03.08.2021, eliberate de Primăria Municipiului Arad.
Amplasamentul studiat are o suprafata de 4.412,00 mp si se afla in proprietatea SC
EUROCCOPER S.A., avand categoria de folosinta "curti-constructii", in intravilan.
1.3. Surse de documentare - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE:
Conform P.U.G. Arad, terenul aflat in studiu se afla in UTR 70, fiind teren viran.
Conform C.F. nr. 335529 Arad, terenul studiat are categoria de folosinta „ curti-constructii”.
Terenul este liber de constructii.
Documentatia se întocmeşte in conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind
Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.
50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu H.G. 525/1996
republicata, privind Regulamentul General de Urbanism.
De asemenea s-a avut in vedere REGLEMENTAREA TEHNICA – GHID PRIVIND
METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL –
indicativ GM-010-2000 aprobat cu ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.
Prezenta lucrare are la baza documentaţii si acte anterioare acestui studiu, privind informaţii
referitoare la dezvoltarea zonei în cauză. Se menţionează:
- P.U.G. Mun. Arad, aprobat cu H.C.L.M. Arad nr. 502/2018;
- Certificat de urbanism nr. 971/20.05.2021, eliberat de Primăria Municipiului Arad;
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-

Aviz de oportunitate nr. 20/03.08.2021 eliberat de Primăria Municipiului Arad;

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1 Evolutia zonei:
Conform PUG Arad –terenul se afla in UTR 70, in Zona Industriala Vest a mun. Arad.
Terenul studiat este amplasat in zona industriala Vest a municipiului Arad, la sud de Centura
Arad – DN7.
La est de amplasamentul studiat se afla complexul expozitional al Camerei de Comert
Industrie si Agricultura a judetului Arad.
La vest de amplasament se afla constructii cu functiunea de servicii, si anume autogara Pletl
si Hotelul Ibis.
2.2 Incadrarea in localitate:
Terenul este situat in partea de vest a municipiului Arad, pe centura de Nord, pe
segmentul din Zona Industriala Arad VEST, cu legatura la autostrada A1 si drum National DN 7.
Amplasamentul studiat are o suprafata de 4.412 mp conform extras C.F. nr. 335529 Arad.
Terenul studiat se afla in proprietate privata a EUROCCOPER S.A., avand categoria de
folosinta de curti constructii ( conform C.F. nr. 335529 Arad).
Zona studiata are urmatoarele vecinatati:
• La SUD terenuri virane in proprietate privata
• La NORD : Soseaua de Centura Nord a municipiului Arad
• La EST : drum colector, teren viran in proprietatea Municipiului Arad.
• La VEST : autogara PLETL si teren viran in prorietate privata cu documentatie
PUZ in derulare pentru „Construire Showroom, birouri si hala depozitare” .
2.3 Elemente ale cadrului natural:
Nivelmentul terenului natural se desfășoară între +105,84 NMN (in partea de nord a
terenului) și +105,04 NMN (in partea de sud a proprietatii).
Terenul nu prezintă particularităţi din punct de vedere al reliefului, reţele hidrografice,
condiţii geotehnice, riscuri naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul este plat.
Momentan, accesul la teren nu este reglementat. Terenul se va accesa de pe latura estica
a acestuia, prin intermediul drumului paralel cu soseaua de centura existent – drum colector.
Zona studiată nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată.
Existenta unor riscuri naturale in zona strudiata sau in zonele vecine:
- a. cutremure de pământ: conform macrozonării seismice după Codul de Proiectare
seismic privind zonarea valorii de vârf a accelerării terenului pentru cutremure, Mr
(perioada medie a intervalului de revenire de 100 de ani) după P100 – 1 /2013,
localităţii Arad îi corespund: ag = 0,20 şi Tc = 0,7 sec.
- b. inundaţii: amplasamentul se află la o distanţă de 6,0 km fata de râul Mureş, iar în
zonă nu există alte cursuri de apă.
- c. alunecări de teren: Pe amplasament nu există riscuri de alunecări de teren, de
asemenea nu sunt probleme privind eroziunea apelor curgătoare. De asemenea nu se
pune problema declanşării de energii ale versanţilor prin defrişarea abuzivă a
plantaţiilor, pe amplasament neexistând asemenea plantaţii, terenul fiind plat, atât
amplasamentul obiectivului P.U.Z. - ului cât şi împrejurimile acestuia.
Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona nu este
inundabilă.
Existenta unor riscuri tehnologice:
In zona studiata nu exista obiective ce prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari
de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.
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Se vor respecta masurile de protectie a mediului solicitate de APM Arad prin Decizia etapei
de incadrare nr. 19927/20.12.2021 si anume:
- Respectarea documentatiei inregistrata la APM Arad, a normativelor si prescriptiilor
tehnice specifice, care au stat la baza deciziei etapei de incadrare;
- Se vor respecta conditiile impuse prin actele administrative/de reglementare emise
de autoritatile implicate;
- Este interzisa deversarea de ape uzate neepurate, reziduri sau deseuri in apele de
suprafata sau subterane;
- Toate generatoarele mobile si alte echipamente statice vor fi de tipul prevazut cu
suport integrat sau vor fi amplasate intr-o cuva de retentie cu un volum adecvat;
- Toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc.,
utilizate pe santier vor fi in stare buna si nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de
lubrifiere si hidraulice, tavile de scurgere din otel fiind amplasate sub acestea daca
nu sunt utilizate;
- In cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substante chimice, lucrarile,
lucrarile din preajma scurgerii vor fi intrerupte, sursa va fi oprita si solul contaminat
va fi excavat si indepartat de pe santier si transportat imediat catre o locatie de
evacuare aprobata;
- Antreprenorul va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate si eficiente pentru
personalul si forta sa de munca in locatii adecvate de-a lungul lucrarilor. Toate
toaletele vor fi ecologice si vor fi golite regulat. Antreprenorul va mentine toate
toaletele intr-o stare adecvata de functionare, pe intreaga durata a constructiei.
Daca nu sunt conectate la reteaua de canalizare, toaletele vor fi prevazute cu
rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate
pentru identificarea nivelului si golite regulat;
- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe;
- OUG 195/2005 privind protectia mediului, modificata;
- OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;
- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de
ambalaje.
Principalele disfunctionalitati:
Disfuncționalitățile observate în zonă sunt:
• Nu se constata disfunctionalitati generate de corelarea functiunilor existente propuse, din contra, functiunile nou propuse sunt in continuarea celor existente in
zona, si anume zona servicii si comert, industrie nepoluanta si depozitare.
• Terenul este accesat la acest moment din drumul colector aflat la est de proprietatea
studiata. Se constata o disfunctionalitate legata de accesul auto si pietonal pe
proprietate pentru solutiile de urbanism propuse prin prezenta documentatie, acesta
nefiind conform.
Totodata, terenul nu este racordat la utilitati. Utilitatile necesare functionarii noilor
obiective propuse se afla in apropierea amplasamentului, pe strada Stefan Tenetchi (Centura
Arad).
2.3.1. Date ale studiului geotehnic
Pentru prezenta lucrare, s-a intocmit de catre S.C. TERRA TEHNIK S.R.L. studiul geotehnic
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nr. 1599/2021 prezentat ca anexa la prezenta documentatie.
Pot fi sintetizate următoarele particularităţi ale amplasamentului prospectat:
- Suprafata terenului nu este afectata de fenomene fizico-mecanice care sa
pericliteze stabilitatea constructiei proiectate;
- Amplasamentul investigat nu este ocupat la momentul actual de nici o constructie;
- Stratificatia interceptata in foraj este eterogena, dedesubtul solului vegetal fiin
identificate pamanturi de natura coeziva in alternanta cu orizonturi necoezive pana
la adancimea de investigare de 7,00m fata de CT;
- Apa subterana a fost interceptata in foraj la adancimea de 2,30 m fata de CT
(NH=-1,90m);
- Apreciem ca nivelul superior maxim al acviferului freatic poate intra in contact cu
fundatiile constructiilor propuse la adancimi mai mari de -2,00 m fata de CT.
Adâncimea de fundare optimă pentru construcții va fi apreciată de proiectantul de rezistenţă,
în funcţie de caracteristicile constructive și funcționale ale acestora. Având în vedere
caracteristicile stratelor interceptate, se recomanda adoptarea unei adâncimi minime de fundare,
Df min = 0,90 m față de CT.
2.4 Circulatia:
Accesul auto si pietonal pe amplasament nu este momentan reglementat. Terenul studiat
are posibilitatea racordarii la drumul colector aflat la est de proprietate, drum care faciliteaza si
accesul la incinta Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad.
Acest drum colector se leaga cu Centura Arad (strada Tenetchi) in partea de est a
proprietatii studiate, la o distanta de aprox. 385 ml fata de aceasta.
Drumul colector are o latime de 7 m, avand doua sensuri de circulatie si este finisat cu
imbracatminte asfaltica pana in dreptul accesului pe proprietatea Camerei de Comert.
Distanta de la tronsonul de drum finisat si pana la amplasamentul studiat este de 80 ml.
2.5. Ocuparea terenurilor:
Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata:
Zona studiata se caracterizeaza printr-o zona cu functiuni mixte, institutii si servicii, industrie
nepoluanta si depozitare.
In zona studiata, terenurile au folosinta curti-constructii.
Terenul studiat este liber de constructii.
Relationari intre functiuni:
Functunile existente pe terenurile din zona studiata sunt complementare. La nord de terenul
studiat se afla Zona Industriala Vest a Aradului, iar la est si vest de amplasament se afla constructii
cu functiunea institutii si servicii: pavilionul expozitional al Camerei de Comert, Industrie si
Agricultura Arad, autogara Pletl, hotel Ibis.
Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:
Zona studiata se prezinta o zona cu fond construit nou, cu un procent de ocupare al terenului
POT de peste 40% in cazul parcelelor din Zona Industriala Vest.
2.6. Echiparea edilitara:
Amplasamentul studiat nu este racordat la utilitatile existente in zona, si anume: energie
electrica, retea de apa rece, canalizare menajera si pluviala, retea gaze naturale , telefonie, servicii
de salubritate, toate existente pe Centura Arad (str. Stefan Tenetchi).
2.7. Probleme de mediu:
2.8.1. Relatia cadru natural – cadru construit
Situatia existentă / propusă în zonă nu afectează cadrul natural. Prin Regulamentul Local
propus se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate deconstructii și cele rezervate
spatiilor verzi.
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Terenul pe care se doreste a se realiza investitita se afla in intravilanul municipiului Arad,
avand folosinta curti-constructii. Vecinatatile amplasamentului studiat sunt terenuri curticonstructii, cu fond construit.
2.8.2. Evidențierea riscurilor naturale și antropice
Zona nu este expusă riscurilor naturale, nu se află în perimetrul inundabil al vreunui curs de
apă. Stabilitatea terenului este asigurată conform studiului geotehnic întocmit pentru terenul
propriu-zis.
Un risc de natură antropică îl reprezintă depozitarea neautorizată pe timpul lucrarilor de
executie de deșeuri de diverse tipuri,care prezintă un pericol de contaminare pentru sol. Acest
risc va fi eliminat dupa finalizarea executiei lucrarilor de construire, prin masurile stabilite in
documentatia tehnica privind autorizarea lucrarilor de construire.
În zonă nu există valori de patrimoniu şi nici potenţial balnear sau turistic.
2.8.3. Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile
echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă.
La nord de terenul studiat se afla Centura Arad.
Zone de protecție impuse
- nu se constată disfuncționalități generate de corelarea funcțiunilor existente - propuse;
- se vor respecta conditiile impuse prin:
• Aviz nr. 09167343/14.12.2021 E-nel Distributie Banat S.A. si anume:
1. In zona exista LES 0,4kV ce nu apartine E-Distributie Banat SA;
2. Pentru obtinerea avizului in faza DTAC, se va cere un nou aviz de amplasament pentru
fiecare constructie ce se va realiza, conform planului urbanistic aprobat;
3. Se vor respecta ord. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE
106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, imprejmuiri,
utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi;
4. Se va respecta culoarul de trecere, functionare pentru LEA 20kV minim 24m (12 metri,
distanta masurata din axul LEA 20kV ex. de o parte si de cealalta), conform NTE
003/04/00;
5. Este interzisa construirea de cladiri sub LEA 20kV conform NTE 003/04/00; Se interzice
construirea de cladiri locuinte (industriale, de locuit anexe gospodaresti situate in
perimetrul circulat al curtilor) SUB LEA 20kV adica conductorul LEA 20kV la deviatia max.
sa nu fie deasupra perimetrului cladirii;
6. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la dist. mai mici de 1,5m fata de LES, dar
nu inainte de det. prin sondaje a traseului acestora si 1m fata de fundatiile stalpilor,
ancore, prize de pamant, etc.;
7. Distanta de siguranta mas. In plan orizontal, la apropieri, intre LES 20kV, LES 0,4kV si cel
mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi min. 0,6m, NTE 007/08/00;
8. Dist. min. de apropiere, masurata pe orizontala intre planurile verticale det. de conductorul
extrem la deviatie maxima a LEA 20kV ex. si cel mai apropiat element al cladirilor propuse,
fara sa constituie traversare, va fi min. 3m sau 6m masurati din axul LEA 20kV, conform
NTE 003/04/00;
9. Dist. min. masurata pe verticala intre conductorul inferior al LEA 20kV la sageata maxima
si partea superioara a imprejmuirii va fi de 3m, conform NTE 003/04/00;
10. Dist. masurata pe verticala in zona de acces, intre cond. Inferior al LEA 20kV si partea
carosabila sa fie min. 7m conform NTE 003/04/00;
11. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, (apropiere) intre conducta subterana de
apa, canalizare propusa si LES 20kV, LES 0,4kV ex. va fi min. 0,5m (0,6m pt. adancimi
>1,5m de pozare a conductei de apa), conform NTE 007/08/00;
12. Distanta de siguranta masurata in plan vertical, (intersectie) intre conducta subterana de
apa, canalizare propusa si LES 20kV, LES 0,4kV ex. va fi min. 0,25m conform NTE
007/08/00;
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13. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre LES 20kV, LES 0,4kV si cel mai
apropiat element al fundatiilor propuse, va fi min. 0,6m conform NTE 007/08/00;
14. Distanta minima masurata pe orizontala intre conducta subterana de apa, canalizarea
propusa a se construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a unui stalp LEA
20kV existent (apropiere, traversare), sa fie 2m, conform NTE 003/04/00;
15. Distanta minima de apropiere, traversare masurata pe orizontala intre armaturile metalice
ale conductei subterane de apa propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA
20kV ex., va fi egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din zona de
apropiere, plus 3m, cf. NTE 003/04/00;
16. Dist. min. pe orizontala intre peretele conductei subterana de distributie gaz pr. a se
construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a unui stalp LEA 20kV ex.
(apropiere, traversare), va fi min. 5m, cf. NTE 003/04/00;
17. Dist. min. de apropiere pe orizontala intre armaturille metalice ale conductei subterane de
gaz (robinete, regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA 20kV ex., respectiv baza
stalpilor la traversare, va fi egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din
zona de apropiere plus 3m, NTE 003/04/00;
18. La traversare conducta de gaz va supratraversa LES 20kV, LES 0,4kV ex. In caz contrar,
conducta de gaz se va proteja in tub de protectie pe o lungime de 0,8 de fiecare parte a
intersectiei. Tubul va fi prevazut la capete cu rasuflatori, cf. 16 unghiul minim de
traversare este de 60o. Dist. de siguranta in plan vertical va fi min. 0,25m, cf. NTE
007/08/00;
19. Dist. de siguranta in plan orizontal, la apropiere, intre peretele conductei subterane de gaz
si LES 20kV, LES 0,4kV, va fi min. 0,6m. Dist. de apropiere se va mari la 1,5 m daca LES
este protejat in tub, NTE 007/08/00;
20. Pentru obtinerea Avizului de amplasament in faza DTAC, se va anexa Hotararea de
aprobare in faza PUZ, plan de situatie vizat faza PUZ si copie dupa Avizul de amplasament.
2.8. Optiuni ale populatiei:
Populatia din municipiu nu este afectata negativ de realizarea in zona a obiectivelor propuse.
Din punct de vedere al administraţiei locale, investiţia propusă se încadrează în planul de
dezvoltare a zonei, conform Aviz de Oportunitate nr. 20/03.08.2021.
S-au parcurs etapele I si II din procedura de informare a populației conform Ord. 2701/2010,
iar documentatia a fost disponibila la Serviciul de Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente si
nu a fost consultata de persoane interesate. Nu au fost obiectii.
Solicitările beneficiarului – conform Temei de proiectare – au fost introduse în prezentul
P.U.Z. şi adaptate la condiţiile de zonă.
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare:
Nu au fost finalizate si aprobate alte documentaţii de urbanism pentru acest amplasament,
anterior sau concomitent cu prezentul P.U.Z.
Ridicarea topografica: În scopul realizării investiţiei propuse pe terenul studiat, a fost
realizata ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului:
lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea faţă de drumurile
de acces. De asemenea, sunt indicate echipările edilitare existente pe parcelă si in zona studiata.
Suportul grafic pentru partea desenată a prezentei documentaţii are la bază ridicarea topografică
realizată.
Elemente de tema:
EUROCCOPER S.A., in calitate de initiator al PUZ lui, solicita intocmirea unui Plan Urbanistic
Zonal in vederea dezvoltarii unei ZONE DEPOZITARE, SERVICII/COMERT - constructii pentru
industrie usoara si depozitare si functiuni complementare: spatii administrative, servicii/comert.
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Obiectivele principale propuse pentru această investitie sunt:
- Realizarea unei zone cu destinatia depozitare, cu zona administrativa aferenta,
servicii/comert.
- Asigurarea accesului la teren, în contextul zonei şi a legăturii acesteia cu celelalte zone
funcţionale din vecinătate.
- Stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice
zonei de industrie nepoluanta si depozitare si servicii aferente.
- Reglementarea procentului de ocupare si a coeficientului de utilizare a terenului.
- Reglementarea regimului de inaltime maxim admis.
- Rezolvarea circulaţiei şi a accesului carosabil si pietonal la teren, stabilirea de
reglementari privind parcarile si spatiile verzi.
- Asigurarea cu utilitati a terenului studiat.
3.2. Prevederi ale P.U.G. mun. Arad:
Conform P.U.G. Arad, terenul aflat in studiu se afla in UTR 70.
Art. 7 - Interdicţii permanente
− Nu se vor autoriza unităţi industriale şi de depozitare poluante
3.3. Valorificarea cadrului natural:
Nivelmentul terenului natural se desfășoară între +105,84 NMN (in partea de nord a
terenului) și +105,04 NMN (in partea de sud a proprietatii).
Terenul nu prezintă particularităţi din punct de vedere al reliefului, reţele hidrografice,
condiţii geotehnice, riscuri naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul este plat.
Se propun zone verzi amenajate conform prevederilor HG 525/1996. Procentul minim de
zona verde amenajata propusa pe terenul studiat va fi de 20% din suprafata totala a acestuia.
Prin reglementările urbanistice, zona studiată nu va schimba caracterul reliefului natural.
3.4. Modernizarea circulatiei:
Accesul auto si pietonal pe parcela se va realiza de pe latura estica a amplasamentului,
prin intermediul drumului care faciliteaza accesul la incinta Camerei de Comert, Industrie si
Agricultura a Judetului Arad (drum colector).
Acest drum colector se leaga cu Centura Arad (strada Tenetchi) in partea de est a
proprietatii studiate, la o distanta de aprox. 385 ml fata de aceasta.
Drumul colector are o latime de 7 m, avand doua sensuri de circulatie si este finisat cu
imbracaminte asfaltica pana in dreptul accesului pe proprietatea Camerei de Comert.
Distanta de la tronsonul de drum finisat si pana la amplasamentul studiat este de 80 ml.
Pentru realizarea accesului auto pe amplasament, se doreste extinderea drumului colector
pana in dreptul amplasamentului. Tronsonul de drum propus va avea latimea drumului existent,
si anume 7 m si se va realiza cu finisaj imbracaminte asfaltica.
Accesul pe proprietate va avea o latime de minim 7 m. La faza D.T.A.C., racordurile la
incinta studiata se vor amenaja corespunzator functionarii a doua sensuri de circulatie auto si
anume intrare si iesire de pe proprietate.
Costurile pentru extinderea drumului pana la incinta reglementata si realizarea accesului
pe proprietate vor cădea în sarcina proprietarului.
In cazul in care se constata imposibiltatea realizarii accesului auto prin extinderea drumului
colector existent, din motive care tin de reconfigurarea viitoare a strazii Stefan Tenetchi,
independente de beneficiar, accesul auto pe amplasament se va putea realiza/amplasa direct
din strada Stefan Tenetchi, aflata la nord de amplasament, printr-un racord de minim 7 m. Solutia
pentru realizarea accesului pe proprietate de pe latura nordica se va aviza de catre comisia de
specialitate a Primariei municipiului de Arad si se va stabili la urmatoarele faze de proiectare,
respectiv la Autorizatia de Construire, daca va fi cazul.
Se va realiza un singur acces pe proprietate (intrare si iesire), indiferent de solutia aleasa
pentru realizarea acestuia.
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Ordinea executarii si gabaritele drumurilor si acceselor propuse in zona studiata si in incinta
propusa spre reglementare vor respecta normativele tehnice in vigoare si legislatia actualizata in
domeniul drumurilor - OG 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizata; Ordimului 6/2003
privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in
scopul asigurarii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes
national si judetean, actualizata, etc, in concordanta cu avizele si acordurile avizatorilor.
Se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor
pentru trafic greu.
Se vor respecta conditiile din Autorizatia de Acces la drumul public nr. 89168/Z1/21.12.2021,
si anume:
1. Pe toata perioada executiei lucrarilor este interzisa depozitarea oricaror materiale pe
carosabilul strazilor afectate de lucrari;
2. Reglementarea categoriei de folosinta a terenului, identificat prin CF nr.335495 ARAD;
3. Lucrarile propuse se pot executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire;
4. Pe toata perioada executiei lucrarilor se va semnaliza corespunzator punctul de lucru;
5. Pe toata durata lucrarilor se va sigura accesul in zona a autovehiculelor, a pietonilor si a
persoanelor cu handicap;
6. Domeniul public apartinand Municipiului Arad afectat de lucrari, va fi redus la forma
initiala de catre beneficiarul lucrarilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executata de
catre unitati agreate de catre Primaria Municipiului Arad;
7. Sa respecte avizele si acordurile stabilite prin C.U. nr. 971 din 20.05.2021;
8. Perioada de garantie a lucrarilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrarilor urmand
sa execute pe cheltuiala proprie toate remedierile necesare aparute pe parcursul
perioadei de garantie;
9. In cazul in care pana la finalizarea lucrarilor HCLM 136/2020 se va modifica sau abroga,
vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spatiilor verzi conform
noilor reglementari;
10. In conformitate cu prevederile OUG114/2007, se va asigura un minim de 26 mp/locuitor
de spatiu verde comun.
Parcari:
Necesarul de parcaje va fi conform prevederilor Normativului P132-93 si Ghid privind
elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism GM-007-2000, Anexa 5.
Nu se vor autoriza constructii cu functiuni care necesita locuri de parcare care nu pot fi
asigurate in limitele proprietatii private.
Se propune un numar de aproximativ 14 locuri de parcare pentru autoturisme.
Circulatii pietonale:
Se vor amenaja circulatii pietonale in incinta reglementata.
Execuţia lucrărilor:
Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul şi executantul vor
fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite
producerea de accidente de circulaţie.
Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării acceselor auto si pietonale va fi suportat de
către beneficiar.
Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza prin aşternerea şi mobilizarea pământului vegetal,
după care se face însămânţarea cu gazon cu posibilitatea de plantare arbori ornamentali.
3.5. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici:
Zona studiată are suprafața de 110.800 mp, intervenţiile urbanistice în zonă se referă la
amenajarea accesului carosabil si pietonal din Centura Arad – DN7 în incinta reglementată, in
contextul noii organizari propuse prin prezenta documentatie.
Se va reglementa accesul auto pe proprietate.
Totodata se doreste racordarea si bransarea retelelor de utilitati a amplasamentului.
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Zona studiata cuprinde inclusiv constructiile existente aflate in vecinatate, in scopul stabilirii
relatiei dintre fondul construit existent si cel propus pe amplasament (distante intre cladiri,
regimul de inaltime, integrarea constructiilor noi in ansamblul urban).
Zona propusă spre reglementare are suprafaţa de 4.412 mp si reprezinta terenul
identificat prin C.F. nr. 335529 Arad, in proprietate privata a EUROCCOPER S.A.
Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la realizarea unei zone de depozitare,
servicii/comert. Regimul maxim de inaltime propus este P+2E, cu inaltimea maxima a
constructiilor de 12 m. Totodata, se doreste reglementarea procentului de ocupare a terenului si
a coeficientului de utilizare a terenului, rezolvarea circulatiilor in incinta, stabilirea de reglementari
privind parcarile si spatiile verzi aferente functiunilor propuse, cat si stabilirea solutiilor privind
asigurarea utilitatilor necesare investitiei.
Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:
a) Constructii noi: constructii cu functiunea de depozitare, servicii/comert;
b) Dotari tehnico edilitare;
c) Sistematizare verticala a terenului;
d) Drumuri de incinta, platforme carosabile si locuri de parcare pentru autoturisme;
e) Alei pietonale;
f) Amenajare zone verzi;
g) Acces carosabil in incinta.
Functiunea propusa in incinta studiata este:
ID - UNITATE FUNCTIONALA - ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT - constructii
pentru industrie usoara si depozitare si functiuni complementare: spatii administrative,
servicii/comert.
Subunitatile functionale stabilite sunt:
▪ Cc1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, extindere
drum colector existent pana la amplasament si realizare acces in incinta.
▪ Cp1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA Platforme carosabile si pietonale in incinta, parcaje.
▪ SP1 – subunitate functionala – SPATII VERZI AMENAJATE
A. Constructiile care se pot autoriza direct vor avea urmatoarele destinatii:
Functiunea dominanta a zonei : industrie nepoluanta, depozitare, logistica, spatii
administrative aferente.
Functiunile complementare admise ale zonei:
Se permite autorizarea functiunilor complementare compatibile cu zona de industrie
nepoluanta, depozitare/servicii:
- imprejmuiri perimetrale , spatii verzi, accese, platforme carosabile si pietonale, parcaje,
instalatii tehnico-edilitare.
Utilizari permise cu conditii:
In zona de protectie a drumului national DN7 (strada Stefan Tenetchi) se va putea construi
cu respectarea conditiilor din Avizul administratorului drumului.
Utilizari interzise:
• Se interzic activitati industriale generatoare de poluare si riscuri tehnologice.
• Activitati de crestere a animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare
• Se interzic activitati care nu se inscriu in profilul zonei sau care pot incomoda functionarea
acestora
Interdictii temporare de construire:
- nu este cazul
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B. Platforme carosabile, pietonale si parcari
In interiorul incintei se vor prevedea platforme carosabile si pietonale necesare functionarii
obiectivelor propuse.
Necesarul de parcaje va fi conform prevederilor Normativului P132-93 si Ghid privind
elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism GM-007-2000, Anexa 5, si anume:
- Pentru constructii industriale/depozitare se vor prevedea locuri de parcare dupa cum
urmeaza:
• activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
• activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
• activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o
suprafata de 100 mp.
- Pentru constructii servicii/comert se vor prevedea locuri de parcare dupa cum urmeaza:
• Minim 1 loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de pana la 400 mp;
• Minim 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de 400-600 mp;
• Minim 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de 600-2.000 mp;
In cazul construirii sediilor de birouri, se va prevedea 1 loc de parcare pentru 10-30 salariati
plus un spor de 20% pentru invitati.
Nu se vor autoriza constructii cu functiuni care necesita locuri de parcare care nu pot fi
asigurate in limitele proprietatii private, minim, conform Anexei nr. 5 la H.G. 525/1996 pentru
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata si actualizata.
Se propune un numar de aproximativ 14 locuri de parcare pentru autoturisme.
C. Zone tehnico-edilitare
In incinta reglementata prin PUZ se vor realiza zone distrincte, destinate echiparii tehnicoedilitare: post transformare, rezerva de apa pentru incendiu, etc.
Se va prevedea o platforma gospodareasca pentru depozitarea pubelelor in vederea
colectarii selective a gunoaielor de catre serviciul de salubritate al orasului.
D. Spatii verzi si spatii agrement
Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru functiunile propuse pe
amplasament, conform HG 525/1996, si anume:
•
Pentru zona depozitare, servicii/comert, zona verde amenajata va fi de minim 20 %
din suprafata parcelei, respectiv minim 882,40 mp - zona verde amenajata.
•
Parte din zona verde amenajata va fi reprezentata de zona verde - perdelele de
protectie, realizata cel putin la limita vestica si sudica a proprietatii studiate.
BILANȚ TERITORIAL ZONA STUDIATA 110.800 mp

TEREN VIRAN IN INTRAVILAN

EXISTENT
mp
%
24.458,00
22,07%

PROPUS
mp
%
20.046,00
18,09%

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - CAROSABILE

27.795,00

25,09%

28.176,00

25,43%

381,00

0,34%

0,00

0,00%

5.394,00

4,87%

5.394,00

4,87%

30.133,00

27,20%

34.545,00

31,18%

ZONE FUNCTIONALE

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA – CAROSABILE
NEAMENAJAT (tronson drum colector nerealizat)
ZONA DE INDUSTRIE SI DEPOZITARE
ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT
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ZONE VERZI

22.639,00

TOTAL GENERAL ZONA STUDIATA

20,43%

110.800,00

22.639,00

20,43%

100% 110.800,00

100%

BILANȚ TERITORIAL INCINTA REGLEMENTATĂ 4.412 mp
ZONE FUNCTIONALE
TEREN VIRAN IN INTRAVILAN, conf. CF 335529
Arad
Constructii (maxim 40% din suprafata lotului)
Circulații carosabile / pietonale, platforme,parcaje,
retele si amenajari tehnico-edilitare (maxim 40%
din suprafata lotului propus)
Spatiu verde amenajat (minim 20% din suprafata
terenului)
TOTAL GENERAL ZONA REGLEMENTATA

EXISTENT
mp
%
4.412,00
100%

PROPUS
mp
%
0,00
0,00%

0,00

0,00%

1.764,80

40,00%

0,00

0,00%

1.764,80

40,00%

0,00

0,00%

882,40

20,00%

100% 4.412,00

100%

4.412,00

INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN ZONA REGLEMENTATĂ
P.O.T. max.: 40,00 %,
C.U.T. max. : 1,20
REGIMUL JURIDIC AL
TERENULUI STUDIAT
01. Amplasare
02. Proprietate

EXISTENT

PROPUS

Intravilanul mun. Arad
Intravilanul mun. Arad
Terenuri proprietate privată,conf. extras:
➢ C.F. nr. 335529 Arad_____________4.412 mp

3.5.1. Sistematizare verticala:
Nivelmentul terenului natural se desfășoară între +105,04 NMN (in partea de nord vest a
terenului) și +105,84 NMN (in partea de sud-est a proprietatii).
Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu accesul carosabil propus pe
amplasamentul studiat, din drumul colector aflat la est de amplasament.
Se propune un regim de inaltime a imobilelor propuse de maxim P+2E. Cota terenului
sistematizat propus va fi in jurul valorii de +106,00 NMN. Inaltimea maxima propusa a
constructiilor va fi de +118,00 NMN.
Inaltimea constructiilor propuse in cote absolute va tine cont de conditiile impuse prin avizul
Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
3.5.2. Criterii compozitionale si functionale:
Pentru parcela studiata s-a stabilit zona de construibilitate admisa, conform plansa 02A Plan
reglementari urbanistice. Se permite amplasarea constructiilor si amenajarilor tehnico-edilitare si
elementelor/constructiilor de signalistica in afara perimetrului de construibilitate.
Fatadele laterale si posterioare ale constructiilor propuse vor fi tratate la acelasi nivel calitativ
ca si fatada principala. Materialele si finisajul exterior va fi de buna calitate.
Inaltimea maxima admisa pentru imprejmuri este de 2,50 m.
3.5.3. Regimul de aliniere:

12

Retragerile fata de limitele de proprietate se vor stabili de asa natura incat sa fie asigurat
potentialul de dezvoltare pentru zonele invecinate.
Regimul de aliniere propus pentru noile constructii va fi astfel:
Fata de frontul stradal:
- minim 15,00 m , dar nu mai putin de 20 m fata de limita asfaltica a Centurii Arad – DN7
(zona de protectie a drumului national);
Fata de limita posterioara:
- minim 3,00 m;
Fata de limitele laterale:
- min. 3,00 m fata de limita vestica a parcelei;
- minim 6,00 m fata de limita estica a parcelei;
Se permite amplasarea in exteriorul perimetrului de construibilitate a amenajarilor tehnicoedilitare (ex. post trafo, post de reglare presiune gaz natural, casa pompelor, platforma menajera,
etc) , a constructiilor provizorii (ex. cabina poarta) si a elementelor de signalistica (totem,
elemente publicitare, catarge steaguri, etc).
Se vor respecta retragerile minime impuse de zonele de protectie aferente
obiectivelor/dotarilor din zona, in conformitate cu avizele ce se vor obtine.
3.5.4. Regimul de inaltime:
Regimul de inaltime a constructiilor propuse este de maxim P+2E.
Inaltimea maxima a constructiilor va fi de 12,00 m (maxim +118.00NMN).
Inaltimea maxima a constructiilor realizate pe amplasamentul studiat va tine
cont de conditiile din avizul nr. 29358/2324/12.01.2022, emis de catre Autoritatea
Aeronautica Civila Romana, si anume:
1. Respectarea amplasamentelor si a datelor precizate in documentatia transmisa spre
avizare;
2. Prezentul aviz este emis ca urmare a analizei de specialitate din punct de vedere
aeronautic, are caracter exclusiv tehnic si are la baza Certificatul de Urbanism nr. 971
din 20.05.2021;
3. Respectarea inaltimii maxime a obiectivului de 12 m, respectiv cota absoluta maxima de
118 m (106 m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +12 m
inaltimea maxima a constructiei);
4. Furnizarea la faza DTAC de coordonate geografice in sistemul WGS-84, precum si a cotei
terenului in sistem Marea Neagra 75 determinate numai de specialisti autorizati in
domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnatura conform legislatiei aplicabile;
5. Organizarea de santier/ macaralele nu fac obiectul prezentului aviz. Pentru acestea se va
solicita avizul AACR ulterior;
6. Utilizarea pentru incalzire a unor instalatii si echipamente care sa nu produca perdele de
fum rezultate prin arderea combustibililor;
7. Iluminatul exterior din cadrul lotului sa nu prezinte fascicule de lumina orientate in sus;
8. Este interzisa desfasurarea, pe terenul sus mentionat, a unor activitati care pot afecta
traficul aerian din zona – lansari de artificii, lampioane, baloane, etc.;
9. Se va elimina orice sursa de atragere a pasarilor, iar depozitarea resturilor menajere se
va face in recipiente acoperite;
10. Prezentul aviz nu poate servi la obtinerea Autorizatiei de Construire;
11. Obligatia beneficiarului de a instiinta viitorii proprietari/ chiriasi/ locatari cu privire la
respectarea prevederilor cuprinse in prezentul aviz;
12. Beneficiarul si proiectantul / elaboratorul documentatiei tehnice raspund pentru
corectitudinea datelor si veridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentatia transmisa
spre avizare;
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13. Prezentul aviz are valabilitatea de un an de la data emiterii.
3.5.5. Modul de utilizare al terenului:
Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului şi de utilizare al
terenului:
P.O.T. max.: 40,00 %,
C.U.T. max. : 1,20
3.5.6. Plantații:
Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru functiunile propuse pe
amplasament, conform HG 525/1996, si anume:
•
Pentru zona depozitare, servicii/comert, zona verde amenajata va fi de minim 20 %
din suprafata parcelei, respectiv minim 882,40 mp - zona verde amenajata.
•
Parte din zona verde amenajata va fi reprezentata de zona verde - perdelele de
protectie, realizata cel putin la limita vestica si sudica a proprietatii studiate.
3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare:
Amplasamentul studiat nu este racordat la utilitatile existente in zona, si anume: energie
electrica, retea de apa rece, canalizare menajera si pluviala, retea gaze naturale , telefonie, servicii
de salubritate, toate existente pe Centura Arad (str. Stefan Tenetchi).
Alimentarea cu apă rece:
Apa potabila va fi asigurata printr-un bransament la reteau de apa potabila a localitatii din
una conductele de apa rece existente in zona drumului DN 7 (strada Stefan Tenetchi)
Caminul de bransament se va realiza conform avizului de bransamet al companiei de apa,
pe domeniul public.
De la căminul de apometru apa se va distribui către consumatori printr-o rețea formata
din conducte de polietilena de înalta presiune PEHD PN 6bar. Conductele vor avea un diametru
cuprins intre 32 si 110mm si se vor montat îngropat pe pat de nisip sub adâncime de îngheț.
Căminnul de branșament va fi echipat cu apometru, filtru de impurități si robinete de
închidere.
BREVIAR DE CALCUL - ALIMENTARE CU APĂ
a) debitul mediu zilnic

în care:
Ni-1=numărul de consumatori =10
qsi- 1=debitul specific, cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator într-o
zi=120l/om×zi, conform SR 1343/1-2006 – tabel 1.
Qteh=0 [mc/zi necesar de apa tehnologica]
b) debitul maxim zilnic
Qzi.max=Q.zi.med.×K.zi [mc/zi]
c) debitul maxim orar
Qo.max=1/24xQzi.max×Ko [mc/h] Ko=3
caracteristici K
hala

zi

K

o

ore
de q p
funcţionare
l/om zi

1,30 3,00 24

120

d) Cerința de apă – conform SR 1343/1-2006
C.zi.med=Ks×Kp×Qzi.med [mc/zi]
Ks=1,05; Kp=1,1
C.zi.max.=Kzi×Cs.zi.med.=1,30×2,66=3,45 [mc/zi]

Necesarul de apă
persoane Q n zi med Q n zi max
m3 / zi
m3 / zi

Q

30

0,59

3,6

4,68

n o max

m3 / h
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Cerinta de apă
C n zi med
Q n zi max
3
m / zi
m3 / zi
3,86
5,01

Q n o max
m3 / h
0,63

Canalizare menajeră:
Apele uzate menajer provenind de la grupurile sanitare, vor fi dirijate gravitațional spre un
caminu de racord propus in zona drumului DN 7 (strada Stefan Tenetchi). Caminul de racord se
va realiza conform avizului de bransamet al companiei de apa, pe domeniul public.
In incinta zonei studiate rețeaua de canalizare va fi conform proiectului de edilitare
secțiunea canalizare menajera - colectare ape uzate menajere. În incinta se va realiza cate un
racord de canalizare menajeră la fiecare clădire.
Apele uzate vor fi colectate de la obiectele sanitare de la sifoanele de pardosea, si de la
eventualele echipamente tehnologice ale clădiri, apoi vor fi deversate în rețeaua de canalizare din
incinta. Pe rețea se vor prevedea cămine de schimbare de directei, cămine de vizitare si cămine
de racord. Conductele vor fi din țeavă PVC KG SN4 montate subteran sub adâncimea de îngheț
si vor avea diametre cuprinse intre De 160 – 250 mm. Instalația interioară de canalizare a apelor
uzate se va dimensiona conform I9/2015 si STAS 1795, determinând debitul de calcul prin
însumarea debitului stabilit în funcție de echivalenții de debit la scurgere, cu debitul maxim de
scurgere aferent tronsonului respectiv, urmărindu-se respectarea gradului de umplere maxim
admis al conductelor, a vitezei reale de scurgere, precum și asigurarea pantelor de montaj impuse
de STAS 1795. De asemenea s-a realizat un calcul si pe baza STAS 1348/2006 determinându-se
debitul orar zilnic, si debitul orar maxim.
Diametrele conductelor de canalizare se vor alege din condiții constructive și se vor verifica
hidraulic astfel:
- la conductele verticale viteza reală să fie mai mică decât viteza maximă admisă;
- la conductele orizontale viteza reală să fie mai mare decât viteza minimă de
autocurățire(0,7m/s) și mai mică decât viteza maximă admisă (vmin vr vmax) și gradul de umplere
să fie mai mic decât gradul de umplere maxim admis u umax;
Pentru evitarea colmatării conductei de canalizare se vor monta câte un cămin de vizitare
la fiecare 50 de m si la fiecare schimbare de direcție. Căminele de vizitare pentru canalizare
montate vor fi realizate cu secțiune circulara Ø600 din PVC sau Ø800, din tuburi de beton si
fiind carosabile vor fi acoperite cu capace si rame tip carosabil, conform STAS 2308. Secțiunile
căminelor sunt standardizate, iar înălțimea lor variază in funcție de cota de montare a tuburilor
de canalizare. Pentru accesul personalului de întreținere in timpul exploatării rețelei, căminul
prevăzut cu o gaura de acces.
BREVIAR DE CALCUL - CANALIZARE MENAJERĂ
Qu=0,8×Qs (mc/zi ... mc/h)
Canal menajer
Q u zi med
Q u zi max
3
m / zi
m3 / zi
3,08
4,01

Q u o max
m3 / h
0,50

Canalizare pluvială:
Apele pluviale din zona parcărilor se vor colecte si se vor dirija gravitațional către un
separator de hidrocarburi iar mai apoi vor fi evacuate înspre o zona de drenare alcătuita dintr-un
șanțuri de drenaj amplasat in zonele cu spatii verzi. Apele pluviala de pe acoperișurile clădirilor si
de pe zonele pavate se considera convențional curate acestea vor fi colectate prin guri de scurgere
si se vor dirija gravitațional printr-o rețea de canalizare pluviala către zonele de drenare.
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Conductele vor fi din țeavă PVC KG SN4 montate subteran sub adâncimea de îngheț si vor
avea diametre cuprinse intre De 160 – 315 mm.
BREVIAR DE CALCUL - CANALIZARE PLUVIALĂ
Se determină conform STAS/1846-2/2007, cu formula:
Qc=0,0001 • m • i • Ø •S
l/s în care:
i =intensitatea ploii de calcul, stabilită în funcţie de frecvenţa normată a ploii de calcul
i =100 l/sec x ha
- f= coeficient de scurgere
- m coeficient adimensional
Ø
S
t
I
Qp
Nr.
frecvenţ
Natura suprafeţei
m
[min
[l/s
crt.
ă
[mp]
[l/s]
]
ha]
0, 0,9
1.
Constructii
1765
15
2/1
100 12,707
8
0
Circulații carosabile / pietonale, 0, 0,8
2.
1765
15
2/1
100 12,001
platforme,parcaje
8
5
0, 0,1
3.
Zonă verde înierbată/grădină
882
15
2/1
100 0,7059
8
0
25,41
total
4412
3
Debit de apelor pluvile este 25,4 l/s
Alimentarea cu energie termică:
Daca este cazul, alimentarea cu gaze naturale a constructiilor de pe amplasament, se va
face printr-un bransament la reteaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe strada
Stefan Tenetchi.
Alimentarea cu energie electrică:
In incinta studiata liniile electrice vor fi linii electrice subterane formate din cabluri montate
in tuburi de protective. Incinta va fi iluminata cu stalpi amplasati pe limita de proprietate sau
interiorul ei.
Calblurile vor fi montate in tuburi de protectie din PVC KG SN4 montate subteran sub
adâncimea de îngheț.
Gospodarire comunala:
Deseurile menajere produse in incinta vor fi depozitate in europubele amplasate pe
platforme gospodaresti imprejmuite, de unde vor fi preluate de catre firma de salubritate a
municipiului Arad.
Se va tine cont de respectarea articolului 4 din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.
La amplasarea platformelor menajere se va tine cont ca acestea sa fie accesibile pentru
ridicarea deseurilor de catre firmele autorizate.
Montarea tuturor echipamentelor tehnice care necesita extinderi de retele se executa in
varianta de amplasare subterana, conf. HG 525/1996.
Se vor respecta conditiile din avizele detinatorilor/furnizorilor de utilitati tehnice obtinute
pentru prezenta documentatie si anume:
• Aviz nr. 89168/Z1/21.12.2021 Acces la drumul public si anume:
1. Pe toata perioada executiei lucrarilor este interzisa depozitarea oricaror materiale pe
carosabilul strazilor afectate de lucrari;
2. Reglementarea categoriei de folosinta a terenului, identificat prin CF nr.335495 ARAD;
3. Lucrarile propuse se pot executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire;
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4. Pe toata perioada executiei lucrarilor se va semnaliza corespunzator punctul de lucru;
5. Pe toata durata lucrarilor se va sigura accesul in zona a autovehiculelor, a pietonilor si
a persoanelor cu handicap;
6. Domeniul public apartinand Municipiului Arad afectat de lucrari, va fi redus la forma
initiala de catre beneficiarul lucrarilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executata de
catre unitati agreate de catre Primaria Municipiului Arad;
7. Sa respecte avizele si acordurile stabilite prin C.U. nr. 971 din 20.05.2021;
8. Perioada de garantie a lucrarilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrarilor urmand
sa execute pe cheltuiala proprie toate remedierile necesare aparute pe parcursul
perioadei de garantie;
9. In cazul in care pana la finalizarea lucrarilor HCLM 136/2020 se va modifica sau abroga,
vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spatiilor verzi conform
noilor reglementari;
10. In conformitate cu prevederile OUG114/2007, se va asigura un minim de 26 mp/locuitor
de spatiu verde comun.
• Aviz nr. 23632/15.11.2021 Compania de Apa Arad S.A.;
• Aviz nr. 09167343/14.12.2021 emis de E-Distributie Banat S.A.:
1. In zona exista LES 0,4kV ce nu apartine E-Distributie Banat SA;
2. Pentru obtinerea avizului in faza DTAC, se va cere un nou aviz de amplasament pentru
fiecare constructie ce se va realiza, conform planului urbanistic aprobat;
3. Se vor respecta ord. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE
106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, imprejmuiri,
utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi;
4. Se va respecta culoarul de trecere, functionare pentru LEA 20kV minim 24m (12 metri,
distanta masurata din axul LEA 20kV ex. de o parte si de cealalta), conform NTE
003/04/00;
5. Este interzisa construirea de cladiri sub LEA 20kV conform NTE 003/04/00; Se interzice
construirea de cladiri locuinte (industriale, de locuit anexe gospodaresti situate in
perimetrul circulat al curtilor) SUB LEA 20kV adica conductorul LEA 20kV la deviatia max.
sa nu fie deasupra perimetrului cladirii;
6. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la dist. mai mici de 1,5m fata de LES,
dar nu inainte de det. prin sondaje a traseului acestora si 1m fata de fundatiile stalpilor,
ancore, prize de pamant, etc.;
7. Distanta de siguranta mas. In plan orizontal, la apropieri, intre LES 20kV, LES 0,4kV si
cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi min. 0,6m, NTE 007/08/00;
8. Dist. min. de apropiere, masurata pe orizontala intre planurile verticale det. de
conductorul extrem la deviatie maxima a LEA 20kV ex. si cel mai apropiat element al
cladirilor propuse, fara sa constituie traversare, va fi min. 3m sau 6m masurati din axul
LEA 20kV, conform NTE 003/04/00;
9. Dist. min. masurata pe verticala intre conductorul inferior al LEA 20kV la sageata maxima
si partea superioara a imprejmuirii va fi de 3m, conform NTE 003/04/00;
10. Dist. masurata pe verticala in zona de acces, intre cond. Inferior al LEA 20kV si partea
carosabila sa fie min. 7m conform NTE 003/04/00;
11. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, (apropiere) intre conducta subterana
de apa, canalizare propusa si LES 20kV, LES 0,4kV ex. va fi min. 0,5m (0,6m pt. adancimi
>1,5m de pozare a conductei de apa), conform NTE 007/08/00;
12. Distanta de siguranta masurata in plan vertical, (intersectie) intre conducta subterana
de apa, canalizare propusa si LES 20kV, LES 0,4kV ex. va fi min. 0,25m conform NTE
007/08/00;
13. Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre LES 20kV, LES 0,4kV si cel mai
apropiat element al fundatiilor propuse, va fi min. 0,6m conform NTE 007/08/00;
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14. Distanta minima masurata pe orizontala intre conducta subterana de apa, canalizarea
propusa a se construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a unui stalp
LEA 20kV existent (apropiere, traversare), sa fie 2m, conform NTE 003/04/00;
15. Distanta minima de apropiere, traversare masurata pe orizontala intre armaturile
metalice ale conductei subterane de apa propuse (regulatoare, refulatoare, vane, etc.)
si axul LEA 20kV ex., va fi egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din
zona de apropiere, plus 3m, cf. NTE 003/04/00;
16. Dist. min. pe orizontala intre peretele conductei subterana de distributie gaz pr. a se
construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a unui stalp LEA 20kV ex.
(apropiere, traversare), va fi min. 5m, cf. NTE 003/04/00;
17. Dist. min. de apropiere pe orizontala intre armaturille metalice ale conductei subterane
de gaz (robinete, regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA 20kV ex., respectiv
baza stalpilor la traversare, va fi egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt
stalp din zona de apropiere plus 3m, NTE 003/04/00;
18. La traversare conducta de gaz va supratraversa LES 20kV, LES 0,4kV ex. In caz contrar,
conducta de gaz se va proteja in tub de protectie pe o lungime de 0,8 de fiecare parte
a intersectiei. Tubul va fi prevazut la capete cu rasuflatori, cf. 16 unghiul minim de
traversare este de 60o. Dist. de siguranta in plan vertical va fi min. 0,25m, cf. NTE
007/08/00;
19. Dist. de siguranta in plan orizontal, la apropiere, intre peretele conductei subterane de
gaz si LES 20kV, LES 0,4kV, va fi min. 0,6m. Dist. de apropiere se va mari la 1,5 m daca
LES este protejat in tub, NTE 007/08/00;
20. Pentru obtinerea Avizului de amplasament in faza DTAC, se va anexa Hotararea de
aprobare in faza PUZ, plan de situatie vizat faza PUZ si copie dupa Avizul de
amplasament.
• Aviz nr. 213377745 din 11.10.2021 - S.C. DELGAZ GRID S.A.:
1. Traseele si adancimea exacta de pozare a conductelor si bransamentelor de gaze
naturalese determina prin sondaje;
2. La executia lucrarilor care fac obiectul documentatiei constructorul este obligat sa
asigure distantele minime intre retelele de gaze naturale si alte instalatii, constructii sau
obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea si axploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin
Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 si publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 462/05.06.2018;
3. Se vor respecta cu strictete prevederile art. 93 alin (1) din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 si publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462/05.06.2018, privind conductele de incalzire, apa,
canalizare si cabluri electrice pozate direct in pamant sau canale de protectie si se vor
lua masuri de etansare a acestora la intrarea in subsolurile cladirilor, chiar daca acestea
nu sunt racordate la gaz. Masurile de protectie a retelelor si bransamentelor se vor stabili
de catre proiectant cu consultarea in prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operatiuni
Retea Gaz Timisoara, si vor fi incluse in documentatia elaborata de acesta. Se va
respecta art. 190 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.
• Aviz nr. 207/19.11.2021 Telekom Romania Communications S.A.;
• Aviz nr. 29358/2324 din 12.01.2022 Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
3.7. Protectia mediului:
Functiunea propusa prin PUZ – HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE,
ACCES SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE – nu este poluanta.
Se vor respecta masurile de protectie ale mediului solicitate de APM Arad prin Decizia Etapei
de Incadrare nr. 19927/20.12.2021.
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Modul de integrare a investitiei in zona:
Functiunea propusa se integrează în zonă fără să afecteze negativ aria studiată. Terenul
este amplasat in Zona Industriala Vest, intr-o zona cu vecinatati cu functiunea de servicii/comert,
institutii publice, turism, cat si constructii industriale.
La est de amplasament se afla Camera de Comert Industrie si Agricultura a judetului Arad.
La sud de amplasament se afla Autogara Pletl. La vest de Amplasament se afla Hotel Ibis Styles
si benzinarie Lukoil. La nord de amplasament se afla hale industrie si depozitare.
Aceasta investitie continua si dezvolta o zona cu functiuni de servicii si comert existente in
vecinatatea amplasamentului.
3.8. Soluții propuse pentru eliminarea sau diminuarea disfuncționalităților:
Nu se constata disfunctionalitati generate de corelarea functiunilor existente - propuse, din
contra, functiunile nou propuse sunt in continuarea celor existente in zona.
Se propune sistematizarea terenului din punct de vedere al utilitatilor.
Extinderea/montarea retelelor edilitare se executa in varianta de amplasare subterana, fara
afectarea circulatiei publice, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si a conditiilor
tehnice standardizate in vigoare.
Accesul la proprietate se va realiza prin extinderea drumului colector existent la est de
amplasament, drum colector realizat pana in dreptul intrarii in incinta Complexului expozitional al
Camerei de Comert si Industrie Arad.
3.9. Obiective de utilitate publica:
Prin prezenta documentatie nu sunt propuse a fi realizate dotări de interes public în afara
celor deja existente.
Prin prezentul studiu nu sunt propuse servituti.
Investiţia va fi finanţată integral din fonduri private, acestea vor fi alocate pentru: cheltuieli
pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, amenajarea acceselor la incintă, realizarea
investiţiei propriu-zise, asigurarea utilităţilor şi cheltuieli de exploatare.
3.9.1. Tipuri de proprietate teren:
In zona studiata exista urmatoarele categorii de proprietate asupra terenurilor:
- terenuri proprietate publica de interes national – drumul national DN7 (str. Stefan
Tenetchi)
- terenuri proprietate privata a statului de interes local – strazi
- terenuri proprietate privata aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice – parcele
private de teren curti- constructii.
3.9.2. Circulatia terenurilor:
Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt propuse
schimburi de teren.

4.
4.1.

CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Înscrierea în prevederile PUG
Din cele prezentate în capitolele 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 rezultă fără echivoc că
propunerile pentru acest P.U.Z. se încadrează în prevederile generale ale P.U.G. mun. Arad.
Prevederile actualului PUZ preiau în totalitate caracteristicile P.U.G. mun. Arad, propunând
funcţiunea zona depozitare, servicii/ comert.
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4.2. Principalele categorii de intervenţie care să susţină şi să permită materializarea
propunerilor sunt:
- Stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice
ZONEI DE DEPOZITARE, SERVICII/ COMERT.
- Asigurarea accesului la teren, în contextul zonei şi a legăturii acesteia cu celelalte zone
funcţionale din vecinătate.
- Stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice
zonei de industrie nepoluanta si depozitare si servicii aferente.
- Reglementarea procentului de ocupare si a coeficientului de utilizare a terenului.
- Reglementarea regimului de inaltime maxim admis.
- Rezolvarea circulaţiei şi a accesului carosabil si pietonal la teren, stabilirea de
reglementari privind parcarile si spatiile verzi.
- Asigurarea cu utilitati a terenului studiat.
4.3.

Aprecieri ale elaboratorului PUZ
Ca elaborator al documentaţiei, considerăm că ea reflectă potențialul şi cerinţele zonei,
respectiv a municipiului, asigurând o continuitate a dezvoltării economice într-o zonă ce oferă
bune premize în acest sens.
Realizarea investiției propuse va avea următoarele consecințe social-economice și
urbanistice:
▪ se propun amenajări care au în vedere valorificarea pe termen lung a unor suprafețe
de teren si sistematizarea si reglementarea accesului la zona studiata.
▪ se propune sistematizarea terenului din punct de vedere al utilitatilor, ceea ce creste
calitatea terenurilor invecinate si a zonei.
Restricţiile posibile - funcţionale, de destinaţie, calitate, indici ocupare teren, etc. sunt cele
din capitolele de propuneri şi detaliate în regulamentul aferent PUZ-ului.
Pentru etapele următoarele, în vederea creării condiţiilor de finalizare a prevederilor
PUZ considerăm necesare următoarele operaţii şi acţiuni pentru etapele următoare:
− aprobarea PUZ prin H.C.L. Arad;
− asigurarea de fonduri private pentru realizarea lucrarilor propuse prin prezenta
documentatie.
Intocmit,
arh. TUȚU Andreea

Urbanism: arh. Gheorghe SECULICI

RUR –B,C,D,E,F,G

PROIECTANT GENERAL:

Proiect
Faza

TARA PLAN s.r.l.
mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 15/A, cod postal 310010,
NR.REG.COM. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
tel. 0749.111.572, fax. 0357.402.363
e-mail: danielaursachi@gmail.com

215/2021
PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumire
proiect

„CONSTRUIRE
HALA
DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME
CAROSABILE
CU
AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE”
mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529
Arad

Beneficiar

EUROCCOPER S.A.

PLAN DE ACȚIUNE
IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ
1.

Date de recunoaştere a documentaţiei
•

Denumirea proiectului:
SERVICII/COMERT,

“CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,

•
•

Amplasament:
Număr proiect:

CORP ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME
CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE, ACCES
SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE”
mun.Arad, Zona Industriala Vest, CF nr.335529 Arad.
215/2021

•

Faza de proiectare:

Plan Urbanistic Zonal

•

Beneficiar:

EUROCCOPER S.A.

•

Proiectant:

TARA PLAN S.R.L.

2. Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori privati:
Categoriile de costuri ce vor fi suportate de catre investitorii privati:
Accesele organizate pe terenuri aflate in proprietatea privata a initiatorului PUZ-ului se
vor executa prin grija si cheltuiala acestuia.
Costurile integrale pentru realizarea investitiei vor fi suportate de catre Beneficiar/
Proprietar/Elaborator PUZ.
Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori publici:
Nu este cazul.
3.

Etapizare investiții propuse prin P.U.Z.

a. După aprobarea în Consiliul Local al comunei Vladimirescu a prezentului P.U.Z., se vor
obține Certificate de Urbanism pentru categoriile de lucrări necesare investiţiei.
Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:
I.
construcţii noi;
II.
racorduri la reţelele tehnico – edilitare şi reţele de incintă;
III.
amenajare accese rutiere laparcela;
IV.
amenajare drumuri de incinta;
V.
sistematizarea verticală a terenului;
VI.
platforme carosabile şi parcaje;
VII.
amenajare zone verzi;

c. Obtinere Autorizatie de Construire pentru realizare dotari privind echiparea tehnicoedilitara si caile de comunicatie
d. Obținere Autorizație de Construire pentru construcții noi si bransamente la utilitati
e. Începere lucrări construcții conform Autorizație de Construcție
f. Încheiere lucrări construcții conform Autorizație de Construcție
g. Recepție lucrări necesare investiţiei și întablare în Cartea Funciară
LUCRARE

PERIOADA

ESTIMATA INVESTITOR/FINANTATOR

EXECUTIE
Obtinere Certificat de Urbanism si
Autorizatie
de
Construire
pentru
Realizare dotari privind echiparea
tehnico-edilitara si caile de comunicatie
Receptionare lucrari privind Realizare
dotari privind echiparea tehnico-edilitara
si caile de comunicatie
Obtinere Certificat de Urbanism pentru
realizare investitie
Obtinere Autorizatie de Construire pentru
realizare investitie
Începere lucrări conform
Autorizațiilor de Construcție pentru
categoriile de lucrări necesare investiţiei
Încheiere lucrări conform
Autorizațiilor de Construcție pentru
categoriile de lucrări necesare investiţiei
Recepție lucrări construire și
întabulare în Cartea Funciară

Martie 2022

EUROCCOPER S.A.

August 2022

EUROCCOPER S.A.

Martie 2022
Mai 2022

EUROCCOPER S.A.
EUROCCOPER S.A.

Mai 2022
EUROCCOPER S.A.
Mai 2024
EUROCCOPER S.A.
Mai 2024

Însușit:

EUROCCOPER S.A.

Întocmit:

EUROCCOPER S.A.

Arh. TUȚU Andreea

Urbanism: arh. Gheorghe SECULICI

RUR –B,C,D,E,F,G

1
PROIECTANT GENERAL:

Proiect
Faza

TARA PLAN s.r.l.
mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 15/A, cod postal 310010,
NR.REG.COM. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
tel. 0749.111.572, fax. 0357.402.363
e-mail: danielaursachi@gmail.com

nr. 215/2021
PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumire
proiect

„CONSTRUIRE
HALA
DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME
CAROSABILE
CU
AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE”
mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad

Beneficiar

EUROCCOPER S.A.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENT PUZ
“ CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE,
ACCES SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE”
mun.Arad, Zona Industriala Vest, CF nr.335529 Arad
Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o piesa de baza in aplicarea PUZ,
el intarind si detaliind reglementarile din PUZ.
Prescriptiile cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce
face obiectul PUZ –4.412 mp conform Extras CF. 335529 Arad.

I.

DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL RLU
Regulamentul local de urbanism cuprinde si detaliaza prevederile Planului Urbanistic
Zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare,
dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor.
Planurile urbanistice şi regulamentele locale de urbanism cuprind norme
obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor.
Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal este o documentatie de urbanism cu
caracter de reglementare care cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a
terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreaga proprietate studiată.
Regulamentul local de urbanism se constituie in ACT DE AUTORITATE al administratiei
publice locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe
terenul care face obiectul PUZ.
Dacă prin prevederile unor documentatii de urbanism- Planuri urbanistice de
detaliu- pentru parti componente ale proprietăţii studiate se schimbă concepţia
generala care stă la baza Planului Urbanistic Zonal aprobat, este necesara
modificarea Planului Urbanistic Zonal conform legii.
Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul
prevederilor Regulamentului general de urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului
urbanistic zonal si implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu
respectarea filierei de avizare - aprobate pe care a urmat-o si documentatia initiala.
Prezentul Regulament de urbanism se referă la modul de funcţionalizare al investitiei
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“CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE, ACCES SEMNALISTICA SI
IMPREJMUIRE” mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad, amplasata pe parcela
identificata cadastral:
• CF nr. 335529 Arad, nr. topografic 335529, S = 4.412 mp.
2. BAZA LEGALA A ELABORARII
La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau in principal:
legi si acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare a terenurilor si
de realizare a constructiilor;
norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea
constructiilor in acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei in
exploatare ale acestora;
reguli proprii domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului privind ocuparea cu
constructii a terenului in acord cu principiile dezvoltarii durabile – configuratia parcelelor,
natura proprietatii, amplasarea si conformarea constructiilor, etc.
Baza legala a elaborarii RLU:
➢
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
➢
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
➢
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
➢
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
➢
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢
Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor;
➢
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
➢
Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
➢
Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
➢
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
➢
Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic
zonal, indicativ GM-010-2000;
➢
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢
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.
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➢
Legea nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara din
subordinea Ministerul Administrației și internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării
Regionale și turismului , precum și pentru modificarea unor acte normative
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a
unei zone din localitate si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.
Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism –
permisiuni si restrictii – necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea
constructiilor din zona studiata.
3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
Regulamentul local de urbanism stabileste conditiile de autorizare a executarii lucrarilor
de constructii pana la aprobarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor aferente
acestora.
Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la proiectarea si realizarea tuturor
constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul ce face obiectul PUZ.
Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism
este format din:
Zona studiată are suprafața de 110.800 mp, intervenţiile urbanistice în zonă se referă
la amenajarea accesului carosabil si pietonal din Centura Arad – DN7 în incinta reglementată,
in contextul noii organizari propuse prin prezenta documentatie.
Se va reglementa accesul auto pe proprietate.
Totodata se doreste racordarea si bransarea retelelor de utilitati a amplasamentului.
Zona studiata cuprinde inclusiv constructiile existente aflate in vecinatate, in scopul
stabilirii relatiei dintre fondul construit existent si cel propus pe amplasament (distante intre
cladiri, regimul de inaltime, integrarea constructiilor noi in ansamblul urban).
Zona propusă spre reglementare are suprafaţa de 4.412 mp si reprezinta terenul
identificat prin C.F. nr. 335529 Arad, in proprietate privata a EUROCCOPER S.A.
Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la realizarea unei zone de depozitare,
servicii/comert. Regimul maxim de inaltime propus este P+2E, cu inaltimea maxima a
constructiilor de 12 m. Totodata, se doreste reglementarea procentului de ocupare a terenului si
a coeficientului de utilizare a terenului, rezolvarea circulatiilor in incinta, stabilirea de reglementari
privind parcarile si spatiile verzi aferente functiunilor propuse, cat si stabilirea solutiilor privind
asigurarea utilitatilor necesare investitiei.
Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:
a) Constructii noi: constructii cu functiunea de depozitare, servicii/comert;
b) Dotari tehnico edilitare;
c) Sistematizare verticala a terenului;
d) Drumuri de incinta, platforme carosabile si locuri de parcare pentru autoturisme;
e) Alei pietonale;
f) Amenajare zone verzi;
g) Acces carosabil in incinta.
Functiunea propusa in incinta studiata este:
ID - UNITATE FUNCTIONALA - ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT - constructii
pentru industrie usoara si depozitare si functiuni complementare: spatii administrative,
servicii/comert.
Subunitatile functionale stabilite sunt:
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▪
▪
▪

Cc1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, extindere
drum colector existent pana la amplasament si realizare acces in incinta.
Cp1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA Platforme carosabile si pietonale in incinta, parcaje.
SP1 – subunitate functionala – SPATII VERZI AMENAJATE

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent
(R.L.U.) cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor in incinta.
Zonificarea functionala a incintei studiate a fost evidentiata in plansa de REGLEMENTARI
URBANISTICE a Planului urbanistic zonal.
Impartirea teritoriului în unităţi funcţionale a fost evidentiata in plansa de
REGLEMENTĂRI URBANISTICE care cuprinde zonificarea cu delimitarile unităţilor şi
subunităţilor funcţionale, precum şi notaţiile aferente acestora.
Unitatea funcţională cuprinde o suprafaţă a teritoriului zonei studiate cu o funcţiune
predominanta sau cu caracteristici morfologice unitare. Intr-o unitate funcţională există, de
regula, subunităţi funcţionale – terenuri identificate prin functiuni urbanistice diferite compatibile compozitional si ca functionalitate la unităţile din care fac parte, dar şi în ansamblu.
Regulamentul local de urbanism se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, pe baza
avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate al administraţiei publice
locale.
Planul urbanistic zonal “ CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE AFERENTE, ACCES,
SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE ”, impreuna cu RLU aferent cuprind normele obligatorii pentru
autorizarea executarii constructiilor pe terenul situat in mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF
nr. 335529 Arad.
În continuare, prezentul RLU va face referiri la articolele corespondente ale
RGU, conform specificului investiţiei şi a condiţiilor funcţionale şi de amplasare.

II.

REGULI

DE

BAZA

PRIVIND

MODUL

DE

OCUPARE

A

TERENURILOR
4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT
ART. 1 Zone construite protejate
Terenul nu se afla intr-o zona protejata si nici nu cuprinde valori de patrimoniu construit
de interes national sau local.
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA
INTERESULUI PUBLIC
ART. 2Expunerea la riscuri naturale
(1) Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale,
cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.
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(2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren,
nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada,
dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea delimitate pe fiecare judet prin
hotarare a Consiliului Judetean cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.
Expunerea la riscuri naturale este redusa prin:
▪

Riscul seismic este acoperit prin calculul seismic al constructiilor, adaptat la
zonarea seismica a Romaniei

▪

Nu exista alunecari de teren, eroziuni ale solului sau alte riscuri naturale in zona.

Avand in vedere lipsa riscurilor naturale sau acoperirea lor prin masuri de proiectare
specifice se permite autorizarea executarii constructiilor in incinta.
ART. 3 Expunerea la riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in
zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, cailor
de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.
(2) Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor
tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
(3) Categoriile de riscuri tehnologice, in sensul prezentului regulament, o constituie:
▪
zonele de servitute, de siguranta si de protectie ale instalatiilor tehnico-edilitare si cailor
de comunicatii (rutiere, aeriene, feroviare) conform avizelor emise de catre autoritatile
competente in autorizarea executarii constructiilor si emiterea avizelor.
▪
Se vor respecta masurile de protectie a mediului solicitate de APM Arad prin Decizia etapei
de incadrare nr. 19927/20.12.2021 si anume:
- Respectarea documentatiei inregistrata la APM Arad, a normativelor si prescriptiilor
tehnice specifice, care au stat la baza deciziei etapei de incadrare;
- Se vor respecta conditiile impuse prin actele administrative/de reglementare emise
de autoritatile implicate;
- Este interzisa deversarea de ape uzate neepurate, reziduri sau deseuri in apele de
suprafata sau subterane;
- Toate generatoarele mobile si alte echipamente statice vor fi de tipul prevazut cu
suport integrat sau vor fi amplasate intr-o cuva de retentie cu un volum adecvat;
- Toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc.,
utilizate pe santier vor fi in stare buna si nu vor prezenta scurgeri de uleiuri de
lubrifiere si hidraulice, tavile de scurgere din otel fiind amplasate sub acestea daca
nu sunt utilizate;
- In cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substante chimice, lucrarile,
lucrarile din preajma scurgerii vor fi intrerupte, sursa va fi oprita si solul contaminat
va fi excavat si indepartat de pe santier si transportat imediat catre o locatie de
evacuare aprobata;
- Antreprenorul va pune la dispozitie grupuri sanitare adecvate si eficiente pentru
personalul si forta sa de munca in locatii adecvate de-a lungul lucrarilor. Toate
toaletele vor fi ecologice si vor fi golite regulat. Antreprenorul va mentine toate
toaletele intr-o stare adecvata de functionare, pe intreaga durata a constructiei.
Daca nu sunt conectate la reteaua de canalizare, toaletele vor fi prevazute cu
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-

rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate
pentru identificarea nivelului si golite regulat;
HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe;
OUG 195/2005 privind protectia mediului, modificata;
OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare;
HG 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de
ambalaje.

▪
Se vor respecta conditiile impuse prin avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, nr.
29358/2324/12.01.2022 si anume:
- Respectarea amplasamentelor si a datelor precizate in documentatia transmisa
spre avizare;
- Prezentul aviz este emis ca urmare a analizei de specialitate din punct de vedere
aeronautic, are caracter exclusiv tehnic si are la baza Certificatul de Urbanism nr.
971 din 20.05.2021;
- Respectarea inaltimii maxime a obiectivului de 12 m, respectiv cota absoluta
maxima de 118 m (106 m cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului
natural +12 m inaltimea maxima a constructiei);
- Furnizarea la faza DTAC de coordonate geografice in sistemul WGS-84, precum si
a cotei terenului in sistem Marea Neagra 75 determinate numai de specialisti
autorizati in domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnatura conform
legislatiei aplicabile;
- Organizarea de santier/ macaralele nu fac obiectul prezentului aviz. Pentru acestea
se va solicita avizul AACR ulterior;
- Utilizarea pentru incalzire a unor instalatii si echipamente care sa nu produca
perdele de fum rezultate prin arderea combustibililor;
- Iluminatul exterior din cadrul lotului sa nu prezinte fascicule de lumina orientate in
sus;
- Este interzisa desfasurarea, pe terenul sus mentionat, a unor activitati care pot
afecta traficul aerian din zona – lansari de artificii, lampioane, baloane, etc.;
- Se va elimina orice sursa de atragere a pasarilor, iar depozitarea resturilor
menajere se va face in recipiente acoperite;
- Prezentul aviz nu poate servi la obtinerea Autorizatiei de Construire;
- Obligatia beneficiarului de a instiinta viitorii proprietari/ chiriasi/ locatari cu privire
la respectarea prevederilor cuprinse in prezentul aviz;
- Beneficiarul si proiectantul / elaboratorul documentatiei tehnice raspund pentru
corectitudinea datelor si veridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentatia
transmisa spre avizare;
- Prezentul aviz are valabilitatea de un an de la data emiterii.
▪
Se vor respecta conditiile impuse prin Aviz nr. 23632/15.11.2021 Compania de Apa Arad
S.A.;
▪
Se vor respecta conditiile impuse prin Aviz nr. 09167343/14.12.2021 E-Distributie Banat
S.A. si anume:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In zona exista LES 0,4kV ce nu apartine E-Distributie Banat SA;
Pentru obtinerea avizului in faza DTAC, se va cere un nou aviz de amplasament
pentru fiecare constructie ce se va realiza, conform planului urbanistic aprobat;
Se vor respecta ord. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE
106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri,
imprejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi;
Se va respecta culoarul de trecere, functionare pentru LEA 20kV minim 24m (12
metri, distanta masurata din axul LEA 20kV ex. de o parte si de cealalta), conform
NTE 003/04/00;
Este interzisa construirea de cladiri sub LEA 20kV conform NTE 003/04/00; Se
interzice construirea de cladiri locuinte (industriale, de locuit anexe gospodaresti
situate in perimetrul circulat al curtilor) SUB LEA 20kV adica conductorul LEA 20kV
la deviatia max. sa nu fie deasupra perimetrului cladirii;
Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la dist. mai mici de 1,5m fata de
LES, dar nu inainte de det. prin sondaje a traseului acestora si 1m fata de fundatiile
stalpilor, ancore, prize de pamant, etc.;
Distanta de siguranta mas. In plan orizontal, la apropieri, intre LES 20kV, LES
0,4kV si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi min. 0,6m, NTE
007/08/00;
Dist. min. de apropiere, masurata pe orizontala intre planurile verticale det. de
conductorul extrem la deviatie maxima a LEA 20kV ex. si cel mai apropiat element
al cladirilor propuse, fara sa constituie traversare, va fi min. 3m sau 6m masurati
din axul LEA 20kV, conform NTE 003/04/00;
Dist. min. masurata pe verticala intre conductorul inferior al LEA 20kV la sageata
maxima si partea superioara a imprejmuirii va fi de 3m, conform NTE 003/04/00;
Dist. masurata pe verticala in zona de acces, intre cond. Inferior al LEA 20kV si
partea carosabila sa fie min. 7m conform NTE 003/04/00;
Distanta de siguranta masurata in plan orizontal, (apropiere) intre conducta
subterana de apa, canalizare propusa si LES 20kV, LES 0,4kV ex. va fi min. 0,5m
(0,6m pt. adancimi >1,5m de pozare a conductei de apa), conform NTE
007/08/00;
Distanta de siguranta masurata in plan vertical, (intersectie) intre conducta
subterana de apa, canalizare propusa si LES 20kV, LES 0,4kV ex. va fi min. 0,25m
conform NTE 007/08/00;
Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre LES 20kV, LES 0,4kV si cel
mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi min. 0,6m conform NTE
007/08/00;
Distanta minima masurata pe orizontala intre conducta subterana de apa,
canalizarea propusa a se construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de
pamant a unui stalp LEA 20kV existent (apropiere, traversare), sa fie 2m, conform
NTE 003/04/00;
Distanta minima de apropiere, traversare masurata pe orizontala intre armaturile
metalice ale conductei subterane de apa propuse (regulatoare, refulatoare, vane,
etc.) si axul LEA 20kV ex., va fi egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt
stalp din zona de apropiere, plus 3m, cf. NTE 003/04/00;
Dist. min. pe orizontala intre peretele conductei subterana de distributie gaz pr. a
se construi si cea mai apropiata fundatie sau priza de pamant a unui stalp LEA
20kV ex. (apropiere, traversare), va fi min. 5m, cf. NTE 003/04/00;
Dist. min. de apropiere pe orizontala intre armaturille metalice ale conductei
subterane de gaz (robinete, regulatoare, refulatoare, vane, etc.) si axul LEA 20kV
ex., respectiv baza stalpilor la traversare, va fi egala cu inaltimea deasupra solului
a celui mai inalt stalp din zona de apropiere plus 3m, NTE 003/04/00;
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-

La traversare conducta de gaz va supratraversa LES 20kV, LES 0,4kV ex. In caz
contrar, conducta de gaz se va proteja in tub de protectie pe o lungime de 0,8 de
fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevazut la capete cu rasuflatori, cf. 16
unghiul minim de traversare este de 60o. Dist. de siguranta in plan vertical va fi
min. 0,25m, cf. NTE 007/08/00;
Dist. de siguranta in plan orizontal, la apropiere, intre peretele conductei subterane
de gaz si LES 20kV, LES 0,4kV, va fi min. 0,6m. Dist. de apropiere se va mari la
1,5 m daca LES este protejat in tub, NTE 007/08/00;
Pentru obtinerea Avizului de amplasament in faza DTAC, se va anexa Hotararea de
aprobare in faza PUZ, plan de situatie vizat faza PUZ si copie dupa Avizul de amplasament.

▪
Se vor respecta conditiile impuse prin Aviz nr. 213377745 din 11.10.2021 - S.C. DELGAZ
GRID S.A. si anume:
- Traseele si adancimea exacta de pozare a conductelor si bransamentelor de gaze
naturalese determina prin sondaje;
- La executia lucrarilor care fac obiectul documentatiei constructorul este obligat sa
asigure distantele minime intre retelele de gaze naturale si alte instalatii,
constructii sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea si axploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 si publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462/05.06.2018;
- Se vor respecta cu strictete prevederile art. 93 alin (1) din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 si publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462/05.06.2018, privind conductele de
incalzire, apa, canalizare si cabluri electrice pozate direct in pamant sau canale de
protectie si se vor lua masuri de etansare a acestora la intrarea in subsolurile
cladirilor, chiar daca acestea nu sunt racordate la gaz. Masurile de protectie a
retelelor si bransamentelor se vor stabili de catre proiectant cu consultarea in
prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operatiuni Retea Gaz Timisoara, si vor fi
incluse in documentatia elaborata de acesta. Se va respecta art. 190 din Legea
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.
ART. 4 Asigurarea echiparii edilitare
(1) Sunt permise 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 investitorii interesaţi sau care beneficiază de
surse de finanţare atrase potrivit legii.
(2) Sunt interzise orice construcţii care, prin dimensiuni, destinaţie sau amplasare faţă de
zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial şi
capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesaţi.
(3) Asigurarea echiparii edilitare, in sensul prezentului regulament, o constituie
bransarea/racordarea terenului la retelele edilitare si a acceselor auto la terenul
reglementat prin PUZ.
(4) Amenajarea accesului auto si pietonal pe teren, respectiv racordarea terenului la
retelele edilitare , se va realiza din fonduri private ale beneficiarului PUZ.
(5) Amenajarea accesului auto si pietonal pe teren, respectiv racordarea terenului la
retelele edilitare vor respecta conditiile impuse prin avizele insolocitate prin Certificatul
de Urbanism.
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ART. 5 Asigurarea compatibilitatii functiunilor
Conform P.U.G. Arad, terenul aflat in studiu se afla in UTR 70.
- Interdicţii permanente
− Nu se vor autoriza unităţi industriale şi de depozitare poluante
Obiectivul care face obiectul PUZ-ului este constituit dintr-o unitate funcţionala
independenta, si anume:
ID - UNITATE FUNCTIONALA - ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT - constructii
pentru industrie usoara si depozitare si functiuni complementare: spatii administrative,
servicii/comert.
ART. 6 Procentul de ocupare al terenului
(1)

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al

terenului si coeficientul de utilizare al terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita prin
prezenta documentatie.
P.O.T. = S.C./S.teren x 100 = maxim 40,00%
C.U.T. = S.C.D./S. Teren = maxim 1,20
ART. 7 Lucrari de utilitate publica
In cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu sunt propuse noi obiective de utilitate
publica.

III. CONDITII

DE

AMPLASARE

SI

CONFORMARE

ALE

CONSTRUCTIILOR
6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII
ART. 8 Orientarea fata de punctele cardinale
Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile
normelor sanitare şi tehnice, in vederea îndeplinirii următoarelor cerinţe:
▪

asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic );

▪

asigurarea iluminatului natural;

▪

asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile inchise (confort
psihologic).

Se recomanda orientarea spre nord a magaziilor si a atelierelor de lucru.
ART. 9 Amplasarea fata de drumuri publice
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Terenul reglementat prin PUZ este amplasat in zona de protectie a drumului public Dn7
(str. Stefan Tenetchi). Constructiile propuse prin PUZ vor fi amplasate la o distanta de minim 20
m fata de limita asfaltica a drumului.
Se vor respecta conditiile impuse prin avizul emis de admninistratorul drumului.
ART. 10 Amplasarea fata de aeroporturi
Amplasamentul este situat in zona II de servitute aeronautica civila.
▪

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea conditiilor cuprinse in avizul

emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
Se va avea in vedere:
-respectarea destinatiei obiectivului, a amplasamentului si a datelor din documentatia
transmisa AACR in vederea obtinerii avizului;
-respectarea inaltimii maxime la cornisa a constructiilor.
ART. 11 Amplasarea fata de aliniament
Constructiile nou propuse in incinta reglementata se vor amplasa cu o retragere fata de
aliniamentul stradal (str. Stefan Tenetchi) de min. 15,16 m, respectiv 20 m fata de limita asfaltica
a strazii Stefan tenetchi.
ART. 12 Amplasarea in interiorul parcelei
Autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectarea aliniamentelor minime
obligatorii ale perimetrului construibil,conform plansa Reglementari Urbanistice:
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 2,00
metri între faţadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii
învecinate, conform art. 612 din Codul Civil.
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului
unităţii teritoriale de pompieri.
c) Retragerile fata de limitele de proprietate se vor stabili de asa natura incat sa fie
asigurat potentialul de dezvoltare pentru zonele invecinate.
Se propun urmatoarele retrageri ale constructiilor propuse fata de limitele de proprietate:
Fata de latura vestica: minim 3,00 m;
Fata de limita sudica: minim 3,00 m;
Fata de latura estica: minim 6,00 m.
Se permite amplasarea in exteriorul perimetrului de construibilitate a amenajarilor tehnicoedilitare (ex. post trafo, post de reglare presiune gaz natural, casa pompelor, platforma menajera,
etc) , a constructiilor provizorii (ex. cabina poarta) si a elementelor de signalistica (totem,
elemente publicitare, catarge steaguri, etc).
Se vor respecta retragerile minime impuse de zonele de protectie aferente
obiectivelor/dotarilor din zona, in conformitate cu avizele ce se vor obtine.
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7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
ART. 13 Accese carosabile
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de
stingere a incendiilor.
Accesul auto si pietonal pe parcela se va realiza de pe latura estica a amplasamentului,
prin intermediul drumului care faciliteaza accesul la incinta Camerei de Comert, Industrie si
Agricultura a Judetului Arad (drum colector).
Acest drum colector se leaga cu Centura Arad (strada Tenetchi) in partea de est a
proprietatii studiate, la o distanta de aprox. 385 ml fata de aceasta.
Drumul colector are o latime de 7 m, avand doua sensuri de circulatie si este finisat cu
imbracatminte asfaltica pana in dreptul accesului pe proprietatea Camerei de Comert.
Distanta de la tronsonul de drum finisat si pana la amplasamentul studiat este de 80 ml.
Pentru realizarea accesului auto pe amplasament, se doreste extinderea drumului colector
pana in dreptul amplasamentului. Tronsonul de drum propus va avea latimea drumului existent,
si anume 7 m si se va realiza cu finisaj imbracaminte asfaltica.
Accesul pe proprietate va avea o latime de minim 7 m. La faza D.T.A.C., racordurile la
incinta studiata se vor amenaja corespunzator functionarii a doua sensuri de circulatie auto si
anume intrare si iesire de pe proprietate.
Costurile pentru extinderea drumului pana la incinta reglementata si realizarea accesului
pe proprietate vor cădea în sarcina proprietarului.
In cazul in care se constata imposibiltatea realizarii accesului auto prin extinderea drumului
colector existent, din motive care tin de reconfigurarea viitoare a strazii Stefan Tenetchi,
independente de beneficiar, accesul auto pe amplasament se va putea realiza/amplasa direct
din strada Stefan Tenetchi, aflata la nord de amplasament, printr-un racord de minim 7 m. Solutia
pentru realizarea accesului pe proprietate de pe latura nordica se va aviza de catre comisia de
specialitate a Primariei municipiului de Arad si se va stabili la urmatoarele faze de proiectare,
respectiv la Autorizatia de Construire, daca va fi cazul.
Se va realiza un singur acces pe proprietate (intrare si iesire), indiferent de solutia aleasa
pentru realizarea acestuia.
Ordinea executarii si gabaritele drumurilor si acceselor propuse in zona studiata si in incinta
propusa spre reglementare vor respecta normativele tehnice in vigoare si legislatia actualizata in
domeniul drumurilor - OG 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizata; Ordimului 6/2003
privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in
scopul asigurarii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes
national si judetean, actualizata, etc, in concordanta cu avizele si acordurile avizatorilor.
Se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor
pentru trafic greu.
ART. 14 Accese pietonale
Daca este cazul, se vor amenaja circulatii pietonale in incinta reglementata.
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA
ART. 15 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea
racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si
de energie electrica.
(2) Daca nu exista posibilitatea racordarii conform aliniatului de mai sus, autorizarea
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executarii constructiilor poate fi permisa in cazul in care beneficiarul se obliga sa
prelungeasca reteaua existenta, cand aceasta are capacitatea necesara sau se obliga
fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente fie sa construiasca retele noi.
(3) 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.
(4) Racordarea la retelele publice de echipare edilitara se va realiza din str. Stefan Tenetchi.
ART. 16 Realizarea de retele edilitare
(1) Extinderea de retele edilitare se realizeaza de catre investitor, partial sau in intregime
dupa caz, in conditiile contractelor incheiate.
(2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime
de investitor sau de beneficiar.
(3) Retelele edilitare se vor executa in varianta de amplasare subterana, fara afectarea
circulatiei publice, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si a conditiilor
tehnice standardizate in vigoare privind amplasarea in localitati a retelelor edilitare
subterane.
ART. 17 Proprietatea publica asupra retelelor edilitare
(1) Retelele de apa, canalizare, drumurile publice si alte utilitati aflate in serviciul public
sunt proprietate publica daca legea nu dispune altfel.
(2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietate
publica a statului, daca legea nu dispune altfel.
(3) Retelele, indiferent de modul de finantare pentru executarea lor, intra in proprietatea
publica.
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE
CONSTRUCTIILOR
ART. 18 Parcelarea
Prin prezenta documentatie, nu se propun parcelari ale amplasamentului studiat.
ART. 19 Inaltimea constructiilor
(1) Regimul de inaltime a constructiilor propuse este de maxim P+2E.
Inaltimea maxima a constructiilor va fi de 12,00 m (maxim +118.00NMN).
(2) Inaltimea maxima a constructiilor realizate pe amplasamentul studiat va tine cont de
conditiile din avizul nr. 29358/2324/12.01.2022 emis de catre Autoritatea Aeronautica
Civila Romana.
ART. 20 Aspectul exterior al constructiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior
nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect
exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile
general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii este interzisă.
(3) Fatadele laterale si posterioare ale cladirilor vor fi tratate la acelasi nivel calitativ ca
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si fatada principala. Materialele pentru finisajul exterior vor fi de buna calitate.
10.

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI,

AGREMENT SI IMPREJMUIRI
ART. 21 Parcaje
(1) Autorizarea executarii constructiei se permite doar daca exista posibilitatea amenajarii
parcarilor necesare in afara domeniului public.
(2) Pe parcela reglementata se vor prevedea platforme pentru parcări autoturisme pentru
clienti si personal.
(3) Necesarul de parcaje va fi conform prevederilor Normativului P132-93 si Ghid privind
elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism GM-007-2000, Anexa 5, si
anume:
- Pentru constructii industriale/depozitare se vor prevedea locuri de parcare dupa cum
urmeaza:
• activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
• activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
• activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o
suprafata de 100 mp.
- Pentru constructii servicii/comert se vor prevedea locuri de parcare dupa cum urmeaza:
• Minim 1 loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de pana la 400 mp;
• Minim 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de 400-600 mp;
• Minim 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de 600-2.000 mp;
In cazul construirii sediilor de birouri, se va prevedea 1 loc de parcare pentru 10-30 salariati
plus un spor de 20% pentru invitati.
(4) Realizarea parcarilor se va face fara afectarea domeniului public.
(5) Se propune realizarea unui numar de aproximativ 14 locuri de parcare pentru
autoturisme.
ART. 22 Spatii verzi si plantate, spatii agrement
a) Autorizarea executarii constructiei va contine obligatia crearii de spatii verzi si plantate
in functie de destinatia si capacitatea constructiei, respectand prevederile legale privind
protectia mediului, HG 525/1996 anexa 6, Legea 24/2007 republicata.
b) Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru functiunea propusa pe
amplasament si anume:
• Spatiu verde amenajat propus va fi de minim 20% din totalul suprafetei parcelei, si
anume minim 882,4 mp.
• Parte din zona verde amenajata va fi reprezentata de zona verde - perdelele de
protectie, realizata cel putin la limita vestica si sudica a proprietatii studiate.
ART. 23 Imprejmuiri
Inaltimea maxima admisa pentru imprejmuri este de 2,50 m.
Aspectul imprejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior al
construcţiilor propuse.
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IV.

ZONIFICARE FUNCTIONALA

11.

UNITĂŢI ŞI SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE

Unităţile şi subunităţile au fost reprezentate în PLANŞA - REGLEMENTĂRI
URBANISTICE - ZONIFICARE, din documentaţia P.U.Z. “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE” mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr.
335529 Arad .
Au fost delimitate o zona funcţionala principala, si anume:
ID - UNITATE FUNCTIONALA - ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT - constructii
pentru industrie usoara si depozitare si functiuni complementare: spatii administrative,
servicii/comert.
În unitatea funcţionala s-au punctat şi subzone funcţionale cu specificaţii pentru
fiecare.
SUBUNITATILE FUNCTIONALE stabilite sunt:
▪
▪
▪
12.

Cc1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, extindere
drum colector existent pana la amplasament si realizare acces in incinta.
Cp1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA Platforme carosabile si pietonale in incinta, parcaje.
SP1 – subunitate functionala – SPATII VERZI AMENAJATE

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR

FUNCTIONALE
Unitati si subunitati functionale conform plansa

02A - Reglementari

urbansitice.
Constructiile care se pot autoriza direct vor avea urmatoarele destinatii:
A. Constructiile care se pot autoriza direct vor avea urmatoarele destinatii:
Functiunea dominanta a zonei : industrie nepoluanta, depozitare, logistica, spatii
administrative aferente.
Functiunile complementare admise ale zonei:
Se permite autorizarea functiunilor complementare compatibile cu zona de depozitare,
servii/comert:
- imprejmuiri perimetrale , spatii verzi, accese, platforme carosabile si pietonale, parcaje,
instalatii tehnico-edilitare.
B. Utilizari permise cu conditii:
- In zona de protectie a drumului DN7 (str. Stefan Tenetchi) se va putea construi cu
respectarea conditiilor din Avizul administratorului drumului.
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C. Utilizari interzise:
• Se interzic activitati industriale cu functiuni generatoare de poluare si riscuri tehnologice.
• Activitati de crestere a animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare
• Se interzic activitati care nu se inscriu in profilul zonei sau care pot incomoda functionarea
acestora
D. Interdictii temporare de construire:
- nu este cazul
Indicatori urbansitici:
-POT maxim: 40,00 %, CUT maxim : 1,2
Regim de inaltime:
▪
Se vor autoriza constructii cu un regim de inaltime de maxim P+2E, inaltime
maxima 12 m (maxim +118.00 NMN).
▪
Inaltimea maxima a constructiilor realizate pe amplasamentul studiat va tine
cont de conditiile din avizul emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.
Regim de aliniere:
Constructiile nou propuse in incinta reglementata se vor amplasa cu o retragere fata de
aliniamentul stradal (str. Stefan Tenetchi) de min. 15,16 m, respectiv 20 m fata de limita asfaltica
a strazii Stefan tenetchi.
Amplasarea pe parcela:
Autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectarea aliniamentelor minime
obligatorii ale perimetrului construibil, conform plansa Reglementari Urbanistice:
Se propun urmatoarele retrageri ale constructiilor propuse fata de limitele de proprietate:
Fata de latura vestica: minim 3,00 m;
Fata de limita sudica: minim 3,00 m;
Fata de latura estica: minim 6,00 m.
Se permite amplasarea in exteriorul perimetrului de construibilitate a amenajarilor tehnicoedilitare (ex. post trafo, post de reglare presiune gaz natural, casa pompelor, platforma menajera,
etc) , a constructiilor provizorii (ex. cabina poarta) si a elementelor de signalistica (totem,
elemente publicitare, catarge steaguri, etc).
Se vor respecta retragerile minime impuse de zonele de protectie aferente
obiectivelor/dotarilor din zona, in conformitate cu avizele ce se vor obtine.
Subunităţi functionale:
▪

▪

▪

Cc1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA, extindere
drum colector existent pana la amplasament si realizare acces in incinta.

Accesul auto si pietonal pe parcela se va realiza de pe latura estica a amplasamentului,
prin intermediul drumului care faciliteaza accesul la incinta Camerei de Comert,
Industrie si Agricultura a Judetului Arad (drum colector).
Acest drum colector se leaga cu Centura Arad (strada Tenetchi) in partea de est a
proprietatii studiate, la o distanta de aprox. 385 ml fata de aceasta.
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▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

Drumul colector are o latime de 7 m, avand doua sensuri de circulatie si este finisat cu
imbracaminte asfaltica pana in dreptul accesului pe proprietatea Camerei de Comert.
Distanta de la tronsonul de drum finisat si pana la amplasamentul studiat este de 80
ml.
Pentru realizarea accesului auto pe amplasament, se va extinde drumul colector pana
in dreptul amplasamentului. Tronsonul de drum propus va avea latimea drumului
existent, si anume 7 m si se va realiza cu finisaj imbracaminte asfaltica.
Accesul pe proprietate va avea o latime de minim 7 m. La faza D.T.A.C., racordurile la
incinta studiata se vor amenaja corespunzator functionarii a doua sensuri de circulatie
auto si anume intrare si iesire de pe proprietate.
Lucrările proiectate vor respecta prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.
Costurile accesului pe terenul reglementat prin PUZ vor fi suportate de catre
investitor/beneficiarul P.U.Z.
Ordinea executarii si gabaritele drumurilor si acceselor propuse in zona studiata si in
incinta propusa spre reglementare vor respecta normativele tehnice in vigoare si
legislatia actualizata in domeniul drumurilor - OG 43/1997 privind regimul drumurilor,
actualizata; Ordimului 6/2003 privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul
urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traficului si a
sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean, actualizata,
etc, in concordanta cu avizele si acordurile avizatorilor.
Se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform
normelor pentru trafic greu.

Cp1 - subunitate functionala – CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - Platforme
carosabile si pietonale in incinta, parcaje.
▪ Destinata realizarii unei platforme pavate pentru circulatia carosabila in interiorul
parcelei.
▪ Nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de
parcare în interiorul zonei reglementate. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi
este interzisă.
Necesarul de parcaje va fi conform prevederilor Normativului P132-93 si Ghid privind
elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism GM-007-2000, Anexa 5, si anume:
- Pentru constructii industriale/depozitare se vor prevedea locuri de parcare dupa cum
urmeaza:
• activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
• activitati desfasurate pe o suprafata de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
• activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o
suprafata de 100 mp.
- Pentru constructii servicii/comert se vor prevedea locuri de parcare dupa cum urmeaza:
• Minim 1 loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de pana la 400 mp;
• Minim 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de 400-600 mp;
• Minim 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati
de 600-2.000 mp.
In cazul construirii sediilor de birouri, se va prevedea 1 loc de parcare pentru 10-30 salariati
plus un spor de 20% pentru invitati.
Conform solutiei Posibilitati de mobilare, Se propune realizarea unui numar de aproximativ
14 locuri de parcare pentru autoturisme.
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SP1- subunitate functionala – SPATII VERZI AMENAJATE
Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru functiunile propuse pe
amplasament, conform HG 525/1996, si anume:
•
Pentru zona servicii si comert, zona verde amenajata va fi de minim 20 % din
suprafata parcelei, respectiv minim 882,4 mp - zona verde amenajata.
•
Parte din zona verde amenajata va fi reprezentata de zona verde - perdelele de
protectie, realizata cel putin la limita vestica si sudica a proprietatii studiate.

V.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată
în prezenta documentație.
Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va
cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării
Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și
menținerii la zi a situației din zonă.
Intocmit,
arh. TUTU Andreea

Urbanism: arh. Gheorghe SECULICI

RUR –B,C,D,E,F,G
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1

spre NĂDLAC

C1
CAS

ID-IL

trotuar

64.02m

nr. cad. 335498

IALA ARAD

MUNICIPIUL ARAD
UNITATEA

nr. cad. 333529
ADMINISTRA
TIV-TERITOR

IALA ARAD

Sens Giratoriu
EXPO

LI
IS-PI

IS-PU
SIT ARHEOLOGIC "LA CARIERA"

C

IS

IS-PU

LIMITE
LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
S teren = 4 412 mp, conf. C.F. nr. 335529 Arad
Teren proprietate EUROCCOPER S.A.
LIMITA ZONA STUDIATA S = 110 800 mp
LIMITA PARCELE EXISTENTE
BENEFICIAR:

EUROCCOPER S.A.
TARA PLAN s.r.l.
Arad, str. Tudor Vladimirescu 15/A, 310010,
Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
BRD Arad - RO14.BRDE.020S.V189.5550.0200.
tel.0749111572, fax.0357/402363

DENUMIRE PROIECT:

PR. NR.:

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE

215/2021

ADRESA: mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad

Sef proiect:

arh. Gheorghe SECULICI

SCARA:

Proiectat:

arh. Andreea TUȚU

1:10.000

Desenat:

arh. Andreea TUȚU

IUL. 2021

OBIECT:

FAZA:

P.U.Z.
DENUMIRE PLANSA:

PLAN DE INCADRARE

NR. PLANSA:

00 A

PLAN DE INCADRARE IN ZONA, fara scara

Leoni
cicor

C6
C5
nr. cad. 335398

EXPO
BricoDepot

Dedem

an

MUNICIPIUL SC NDB LOGISTICA
ROMANIA SRL ARADARAD

Intersecție
Centura cu strada II

335436
nr. cad. UPM RO S.R.L
GR
O
T
U
A
S.C.

335435
,
nr. cad.
AD SRL
ELARR
P
T
E
V
L
E
S.C. V
335393
nr. cad.IPIUL ARAD
IC
MUN

105.85

C8

WIRING
LEONI
D
S ARA
M
SYSTE

GAZ 106.62

106.22

106.04

106.51

106.49

106.34

106.07

105.84

105.87

106.42
2
105.18

105.43

105.89
105.78

105.50

105.22

C2
CAS

20.18m

ORIS SR
L

nr. cad. 335496
MUNICIPIUL ARAD

105.50

105.42

3

1 SITUATIA EXISTENTA

nr. cad.
335497

LEGENDA

1A
nr. cad. 335494
nr. top. 4941/3/a/1/3-4941/3/a/44/1/1
MUNICIPIUL ARAD

105.17

delimitarea imobilului
delimitarea constructiilor
stâlp
capac vizitare canal
cota de nivel
poarta
gard de sârma
aerisire gaz
retea gaze naturale
sant
hidrant

105.42

105.04

4

105.46

nr. cad.
352814

105.01
51/A
105.04 nr. cad. 105.07
352813
1Cc
105.19

C1

LIMITE
LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
S teren = 4 412 mp, conf. C.F. nr. 335529 Arad
Teren proprietate EUROCCOPER S.A.

300

105.10

105.39

105.44

C2
Complex
expozițional,
extindere cu
complex centru de
conferințe
P+1E (parțial)

N
A-IOA
LORIC
IVIA-F IRCEA
M
ȚIU L
FREN FRENȚIU

SC P L N

plat. 105.51
asfalt

nr. cad. 335497
CAMERA DE
COMERȚ INDUSTRIE
ȘI AGRICULTURĂ A
JUDEȚULUI ARAD

LIMITA ZONA STUDIATA S = 110 800 mp
LIMITA PARCELE EXISTENTE

indicator rutier

CIRCULATII

copac

lampadar

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - CAROSABILE - EXISTENT

Parcel (1)

A

No.
Pnt.

ZONIFICARE FUNCTIONALA
TEREN VIRAN
ZONA INDUSTRIE SI DEPOZITARE - EXISTENT
ZONA DE SERVICII / COMERT - EXISTENT
ZONE VERZI - EXISTENT

nr. cad. 335498
MUNICIPIUL ARAD

UNITATE

panou publicitar

A

NA
A-IOA
LORIC
IVIA-F IRCEA
M
ȚIU L
FREN FRENȚIU

335493-C1

51/A 105.14
105.30
nr. cad.
352815

N
A-IOA
LORIC
IVIA-F IRCEA
ȚIU L
M
FREN FRENȚIU

C1
AUTOGARA
P+1E
CAS

308
nr. cad.
335493

ZONA SERVICII - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE
mun. Arad, Zona Industriala Vest, C.F. nr. 335529 Arad

105.38

25.41m 105.06

63.93m
18.35m

53/A

FAB INDUSTRY SRL

trotuar

105.40

m

m
5

105.45

105.47

105.44

105.22

105.21

33.96

105.09
105.30
6

335493-C2

nr. cad.
335491

105.18

PLAN URBANISTIC ZONAL

105.59
105.33

105.31
105.43

105.42
105.36

105.47

105.69

105.70
105.26

105.13

10.52

MR. FAB SRL

nr. cad. 335495
MUNICIPIUL ARAD

106.07

105.69

105.11

105.11
105.87

105.69
106.50

105.26

105.37

7

306/A

105.27

105.63

105.33

105.17

1Cc
nr. cad. 335529
S = 4.412 mp
105.10

105.67

105.90

105.07

105.15

105.21

105.33

105.88

nr. cad.
335527

105.13

333528

106.59

106.59
105.57

nr. cad.

106.61

106.62
106.50

105.29

m
58.28

nr. cad.
335492
105.84
ROMASIA LOGISTIC SRL

106.60
ADEA
AD / OR
106.67

105.23

105.25
105.26

104.29

GAZ

106.49

106.590

105.21

105.43

GAZ

104.37
106.61

105.29
105.31

105.23

spre AR

105.10

105.30

105.48
105.76

105.84

CEN
106.67

105.36

105.84

106.69

DN 7

m
35.23

DLAC

spre NĂ

64.02m

106.34

1

106.42

RAD /
TURĂ A

106.53

20.00
15.16

106.59

106.51

106.58

106.69

106.50

105.98

GAZ

105.88

GAZ 106.16

106.45

106.41
106.27

105.75

105.69

GAZ
C9

105.60

105.72

335489
nr. cad.
AD
IUL AR
IP
MUNIC rum
d

C5

C1
CAS

105.79

105.76

105.69

105.88

105.84

105.55

NORD

nr. cad. 335407
SOCIETATEA EASTERN
TECHNOLOGY SRL

nr. cad. 3335
29

A ADMIN

ISTRATIV

-TERITO

1
2
3
4
5
6
7

ZONE DE SIGURANTA SI DE PROTECTIE

RIALA AR

AD

X [m]

Y [m]

529525.623
529539.256
529505.367
529472.698
529459.366
529460.770
529469.554

210759.171
210821.718
210831.353
210840.641
210778.115
210777.721
210775.088

Lengths
sides
L(i,i+1)
64.016
35.232
33.964
63.932
1.458
9.170
58.285

A(1)=4411.83sq.m P=266.056m

ZONA DE PROTECTIE DN 7 - 20 m de la limita asfaltica
Sens Giratoriu
EXPO

Outline points coord.

BENEFICIAR:

EUROCCOPER S.A.
TARA PLAN s.r.l.
Arad, str. Tudor Vladimirescu 15/A, 310010,
Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
BRD Arad - RO14.BRDE.020S.V189.5550.0200.
tel.0749111572, fax.0357/402363

DENUMIRE PROIECT:

PR. NR.:

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE

215/2021

ADRESA: mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad

Sef proiect:

arh. Gheorghe SECULICI

SCARA:

Proiectat:

arh. Andreea TUȚU

1:1000

Desenat:

arh. Andreea TUȚU

IUL. 2021

OBIECT:

FAZA:

P.U.Z.
DENUMIRE PLANSA:

SITUATIA EXISTENTA

NR. PLANSA:

01 A

P.O.T. max.: 40,00 %, C.U.T. max. : 1,20

PLAN URBANISTIC ZONAL
20.00
15.16

NORD

Cc1
7.00

SP1

ZONA SERVICII - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE
mun. Arad, Zona Industriala Vest, C.F. nr. 335529 Arad

Cp1

4.78

10.94

2.1 POSIBILITATI DE MOBILARE

6.00
3.00

1Cc
nr. cad. 335529
S = 4.412 mp
ț

LEGENDA

3.00

LIMITE

delimitarea imobilului
delimitarea constructiilor
stâlp
capac vizitare canal
cota de nivel
poarta
gard de sârma
aerisire gaz
retea gaze naturale
sant
hidrant

LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
S teren = 4 412 mp, conf. C.F. nr. 335529 Arad
Teren proprietate EUROCCOPER S.A.

ț
ț

LIMITA ZONA STUDIATA S = 110 800 mp
LIMITA PARCELE EXISTENTE
LIMITA ZONA DE CONSTRUIBILITATE

CIRCULATII

Ț

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - CAROSABILE - EXISTENT

Ș

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - EXTINDERE DRUM COLECTOR - PROPUS

Ă
Ț

PLATFORMA CAROSABILA IN INCINTA, PARCAJE - PROPUS

panou publicitar

ZONIFICARE FUNCTIONALA

indicator rutier

TEREN VIRAN
ZONA INDUSTRIE SI DEPOZITARE - EXISTENT
ZONA DE SERVICII / COMERT - EXISTENT
ZONA DEPOZITARE, SERVICII / COMERT - PROPUS
ZONA TEHNICO-EDILITARA, PLATFORMA GOSPODAREASCA
ZONE VERZI - EXISTENT

lampadar
copac
Parcel (1)
No.
Pnt.

SPATII VERZI AMENAJATE - PROPUS
ACCES/IESIRE DE PE PROPRIETATE

1
2
3
4
5
6
7

ZONE DE SIGURANTA SI DE PROTECTIE
ZONA DE PROTECTIE DN 7 - 20 m de la limita asfaltica

P+2E, hmax = 12 m (+ 118.00 NMN)

ID

Outline points coord.
X [m]

Y [m]

529525.623
529539.256
529505.367
529472.698
529459.366
529460.770
529469.554

210759.171
210821.718
210831.353
210840.641
210778.115
210777.721
210775.088

Lengths
sides
L(i,i+1)
64.016
35.232
33.964
63.932
1.458
9.170
58.285

A(1)=4411.83sq.m P=266.056m

UNITATE FUNCTIONALA

BENEFICIAR:

EUROCCOPER S.A.

ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT constructii pentru industrie usoara,
depozitare si functiuni complementare:
spatii administrative, servicii/comert

TARA PLAN s.r.l.
Arad, str. Tudor Vladimirescu 15/A, 310010,
Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
BRD Arad - RO14.BRDE.020S.V189.5550.0200.
tel.0749111572, fax.0357/402363

DENUMIRE PROIECT:

PR. NR.:

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE

215/2021

ADRESA: mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad

Sef proiect:

arh. Gheorghe SECULICI

SCARA:

Proiectat:

arh. Andreea TUȚU

1:1000

Desenat:

arh. Andreea TUȚU

IUL. 2021

FAZA:

OBIECT:

P.U.Z.
DENUMIRE PLANSA:

POSIBILITATI DE MOBILARE

NR. PLANSA:

02.1 A

P.O.T. max.: 40,00 %, C.U.T. max. : 1,20

PLAN URBANISTIC ZONAL

3.00

NORD

7.00

20.00
15.16
ZONA DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT
P+2E
hmax = 12 m

ZONA SERVICII - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE
mun. Arad, Zona Industriala Vest, C.F. nr. 335529 Arad

2 REGLEMENTARI URBANISTICE

6.00

1Cc
nr. cad. 335529
S = 4.412 mp

LEGENDA

3.00

LIMITE

ț

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - EXTINDERE DRUM COLECTOR - PROPUS

delimitarea imobilului
delimitarea constructiilor
stâlp
capac vizitare canal
cota de nivel
poarta
gard de sârma
aerisire gaz
retea gaze naturale
sant
hidrant

ZONIFICARE FUNCTIONALA

panou publicitar

TEREN VIRAN
ZONA INDUSTRIE SI DEPOZITARE - EXISTENT
ZONA DE SERVICII / COMERT - EXISTENT
ZONA DEPOZITARE, SERVICII / COMERT - PROPUS

indicator rutier

LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
S teren = 4 412 mp, conf. C.F. nr. 335529 Arad
Teren proprietate EUROCCOPER S.A.

ț

LIMITA ZONA STUDIATA S = 110 800 mp
LIMITA PARCELE EXISTENTE
LIMITA ZONA DE CONSTRUIBILITATE

ț

CIRCULATII
CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - CAROSABILE - EXISTENT

Ț
Ș
Ă
Ț

lampadar
copac

ZONE VERZI - EXISTENT
Parcel (1)

ACCES/IESIRE DE PE PROPRIETATE

No.
Pnt.

ZONE DE SIGURANTA SI DE PROTECTIE
ZONA DE PROTECTIE DN 7 - 20 m de la limita asfaltica

1
2
3
4
5
6
7

P+2E, hmax = 12 m (+ 118.00 NMN)

ID

Outline points coord.
X [m]

Y [m]

529525.623
529539.256
529505.367
529472.698
529459.366
529460.770
529469.554

210759.171
210821.718
210831.353
210840.641
210778.115
210777.721
210775.088

Lengths
sides
L(i,i+1)
64.016
35.232
33.964
63.932
1.458
9.170
58.285

A(1)=4411.83sq.m P=266.056m

UNITATE FUNCTIONALA

BENEFICIAR:

EUROCCOPER S.A.
TARA PLAN s.r.l.

ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT constructii pentru industrie usoara,
depozitare si functiuni complementare:
spatii administrative, servicii/comert

Arad, str. Tudor Vladimirescu 15/A, 310010,
Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
BRD Arad - RO14.BRDE.020S.V189.5550.0200.
tel.0749111572, fax.0357/402363

DENUMIRE PROIECT:

PR. NR.:

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE

215/2021

ADRESA: mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad

Sef proiect:

arh. Gheorghe SECULICI

SCARA:

Proiectat:

arh. Andreea TUȚU

1:1000

Desenat:

arh. Andreea TUȚU

IUL. 2021

OBIECT:

FAZA:

P.U.Z.
DENUMIRE PLANSA:

REGLEMENTARI URBANISTICE

NR. PLANSA:

02 A

P.O.T. max.: 40,00 %, C.U.T. max. : 1,20

PLAN URBANISTIC ZONAL
UNI

20.00
15.16

EN 124

7.00

NORD

C 250

UNI EN

S.H.

ZONA SERVICII - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE
mun. Arad, Zona Industriala Vest, C.F. nr. 335529 Arad

124
C 250

FB.
124
C 250

10.94

03 REGLEMENTARI EDILITARE

6.00

124
C 250

124
C 250

1Cc
nr. cad. 335529
S = 4.412 mp

UNI EN

UNI EN

3.00

UNI EN

4.78

ț

LEGENDA

3.00

LIMITE

delimitarea imobilului
delimitarea constructiilor
stâlp
capac vizitare canal
cota de nivel
poarta
gard de sârma
aerisire gaz
retea gaze naturale
sant
hidrant

LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
S teren = 4 412 mp, conf. C.F. nr. 335529 Arad
Teren proprietate EUROCCOPER S.A.

ț
ț

LIMITA ZONA STUDIATA S = 110 800 mp
LIMITA PARCELE EXISTENTE
LIMITA ZONA DE CONSTRUIBILITATE

CIRCULATII

Ț

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - CAROSABILE - EXISTENT

Ș

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA - EXTINDERE DRUM COLECTOR - PROPUS

Ă
Ț

PLATFORMA CAROSABILA IN INCINTA, PARCAJE - PROPUS

panou publicitar

ZONIFICARE FUNCTIONALA

indicator rutier

TEREN VIRAN
ZONA INDUSTRIE SI DEPOZITARE - EXISTENT
ZONA DE SERVICII / COMERT - EXISTENT
ZONA DEPOZITARE, SERVICII / COMERT - PROPUS

lampadar
copac
Parcel (1)

ZONE VERZI - EXISTENT
SPATII VERZI AMENAJATE - PROPUS

No.
Pnt.

ACCES/IESIRE DE PE PROPRIETATE

1
2
3
4
5
6
7

ZONE DE SIGURANTA SI DE PROTECTIE
ZONA DE PROTECTIE DN 7 - 20 m de la limita asfaltica

LEGENDA EDILITARE PROPUSE :

- CONDUCTA CANALIZARE MENAJERA PVC KG ;
- CONDUCTA ALIMENTARE APA RECE PEHD;
- CONDUCTA PUVLIALĂ PVC KG
- CĂMIN MENAJER
- CĂMIN PUVIAL
- CĂMIN APĂ
S.H

- SEPARATOR HIDROCARBURI

FB

- FIRIDA BRANSAMENT
- STALP TRONCONIC 5M ECHIPAT CU LAMPA LED 60W
- LINIE ELCTRICA SUBTERAN PROPUSA IN INCINTA

P+2E, hmax = 12 m (+ 118.00 NMN)

ID

UNITATE FUNCTIONALA

ZONA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT constructii pentru industrie usoara,
depozitare si functiuni complementare:
spatii administrative, servicii/comert

Outline points coord.
X [m]

Y [m]

529525.623
529539.256
529505.367
529472.698
529459.366
529460.770
529469.554

210759.171
210821.718
210831.353
210840.641
210778.115
210777.721
210775.088

Lengths
sides
L(i,i+1)
64.016
35.232
33.964
63.932
1.458
9.170
58.285

A(1)=4411.83sq.m P=266.056m

Proiectant General

BENEFICIAR:

TARA PLAN s.r.l.
Arad, str. Tudor Vladimirescu 15/A, 310010,
Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
BRD Arad - RO14.BRDE.020S.V189.5550.0200.
tel.0749111572, fax.0357/402363

Proiectant Specialitate
Instalatii sanitare si electrice:

Sef proiect:

EUROCCOPER S.A.
DENUMIRE PROIECT:

PR. NR.:

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
S.C. JAR BUILDING CRAFT S.R.L.
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE

Ara

str General Do a nr

arh. Gheorghe SECULICI

215/2021

ADRESA: mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad
SCARA:

FAZA:

OBIECT:

P.U.Z.

Proiectat:

ing. Radu Jurca

1:1000

Desenat:

arh. Andreea TUȚU

IUL. 2021

DENUMIRE PLANSA:

REGLEMENTARI EDILITARE

NR. PLANSA:

C6
C5
nr. cad. 335398
MUNICIPIUL SC NDB LOGISTICA
ROMANIA SRL ARADARAD

Intersecție
Centura cu strada II

335436
nr. cad. UPM RO S.R.L
TOGR
S.C. AU
335435
nr. cad. LARRAD SRL,
E
P
T
LVE
S.C. VE
335393
nr. cad.IPIUL ARAD
IC
N
MU

nr. cad. 335407
SOCIETATEA EASTERN
TECHNOLOGY SRL
105.85

C8

GAZ
C9

GAZ 106.62

106.22

106.04

106.51
106.41

DLAC

106.50

106.07

105.84
105.84

105.87

105.30

105.76

105.89
105.78

105.50

105.22

105.09

5

C2
CAS

63.93m
18.35m

105.30
6

20.18m
53/A

FAB INDUSTRY SRL

105.46

ORIS SR

L

105.04

105.42

4 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

4

105.06

105.01
51/A
105.04 nr. cad. 105.07
352813
1Cc
105.19

105.39

105.44

C2
Complex
expozițional,
extindere cu
complex centru de
conferințe
P+1E (parțial)

C1

LIMITE
LIMITA INCINTA REGLEMENTATA
S teren = 4 412 mp, conf. C.F. nr. 335529 Arad
Teren proprietate EUROCCOPER S.A.

300

105.10

LIMITA ZONA STUDIATA S = 110 800 mp
LIMITA PARCELE EXISTENTE

nr. cad. 335497
CAMERA DE
COMERȚ INDUSTRIE
ȘI AGRICULTURĂ A
JUDEȚULUI ARAD

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

A

A

N
A-IOA
LORIC
IVIA-F IRCEA
M
ȚIU L
FREN FRENȚIU

SC P L N

ZONA SERVICII - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE,
SERVICII/COMERT, CORP ADMINISTRATIV/PAZA,
PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE
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PROPRIETATEA PUBLICA
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PROPRIETATEA PRIVATA
Parcel (1)

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

Sens Giratoriu
EXPO

No.
Pnt.
1
2
3
4
5
6
7

ZONE DE SIGURANTA SI DE PROTECTIE
ZONA DE PROTECTIE DN 7 - 20 m de la limita asfaltica

Outline points coord.
X [m]

Y [m]

529525.623
529539.256
529505.367
529472.698
529459.366
529460.770
529469.554

210759.171
210821.718
210831.353
210840.641
210778.115
210777.721
210775.088

Lengths
sides
L(i,i+1)
64.016
35.232
33.964
63.932
1.458
9.170
58.285

A(1)=4411.83sq.m P=266.056m
BENEFICIAR:

EUROCCOPER S.A.
TARA PLAN s.r.l.
Arad, str. Tudor Vladimirescu 15/A, 310010,
Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512
BRD Arad - RO14.BRDE.020S.V189.5550.0200.
tel.0749111572, fax.0357/402363

DENUMIRE PROIECT:

PR. NR.:

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SERVICII/COMERT, CORP
ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
AFERENTE, ACCES, SEMNALISTICA SI IMPREJMUIRE
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ADRESA: mun. Arad, Zona Industriala Vest, CF nr. 335529 Arad

Sef proiect:

arh. Gheorghe SECULICI

SCARA:

Proiectat:

arh. Andreea TUȚU

1:1000

Desenat:

arh. Andreea TUȚU

IUL. 2021
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FAZA:

P.U.Z.
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ADMINISTRATIV/PAZA, PLATFORME CAROSABILE CU AMENAJARILE
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