ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Proiect

AVIZAT:
SECRETAR
Cons. jr. Stepanescu Lilioara

Nr. 212/20.04.2021
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________
privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):
ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, str. Cetăţii nr. 16, municipiul Arad
generat de imobilul identificat prin CF nr. 351643 - Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de
aprobare nr. 30679/A5/15.04.2021,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 30673/A5/15.04.2021, în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările
ulterioare,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 30710/A5/15.04.2021 al Arhitectului Șef al
Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune
aprobarea Planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 05 / 13.04.2021,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului
urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7)
lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de
investiție: ''ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE'', str. Cetăţii nr. 16, municipiul Arad, conform
documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin
avize și cu următoarele date generale:
1. Beneficiar: ____________________
2. Elaborator: proiectant general SC ARCZZONE STUDIO SRL, specialist cu drept de semnătură
RUR, arh. Cuznetov Monica, pr.nr. 05/2020

3. Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. are o suprafaţă de 8.534 mp din care 3.600mp sunt
fâneaţă şi 4.934mp sunt curți construcții în intravilan şi este cuprinsă în intravilanul municipiului
Arad, în UTR nr. 65 conform PUG Arad aprobat cu HCLM Arad nr.502/2018.
Art.2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
2.1. Funcţiuni propuse prin PUZ :
Se propune schimbarea destinaţiei terenului care face obiectul investiţiei, din fâneaţă şi parţial
curţi construcţii în intravilan în zonă cu funcţiune rezidenţială.
Obiectivul PUZ-ului este constituit dintr-o singură unitate funcţională:
2.2. L – unitate funcţională – locuinţe colective
St = 8.534mp
Ac max = 3.414mp (40%)
şi următoarele subunităţi funcţionale :
2.2.1. L.1 – subunitate funcţională – imobile locuire colectivă, destinată construirii mai multor
imobile de locuinţe colective
Indicatori urbanistici
POT max=40%, CUT max=1,6
Regimul de înălțime:
- D+P+4E+1ER
Hmax = 20,9m de la cota ±0,00 = cota parterului
- D+P+3E+1ER
Hmax = 17,7m de la cota ±0,00 = cota parterului pentru primul imobil
amplasat spre limita de sud a amplasamentului
Suprafaţa zonei de implementare a construcțiilor este 6.175mp.
Retrageri faţă de limitele de proprietate:
Distantele minime faţă de limitele de proprietate sunt:
a) Spre nord - 8,0m;
b) Spre est - 8,0m
c) Spre sud - 11,30m;
d) Spre vest (str. Cetății) - 1,50m
Distanţa minimă a zonei de implementare faţă de aliniamet :
Zona de implementare a construcțiilor va fi la minim 9,80 – 10,20m față de domeniul public
spre carosabilul str. Cetății.
2.3. Circulații și accese :
C1 – subunitatea funcţională destinată amenajării accesului rutier şi pietonal din strada
Cetăţii, în suprafaţă de 436mp.
Accesul propus va putea fi folosit în comun şi de investiţia amplasată la nord de amplasament
(centru educațional), pentru care se va stabili o servitute de trecere.
Carosabilul va fi asfaltat și va avea o lățime de minim 6,00m.
Panta de accedere la cota platformei carosabile din incintă va fi conform normativelor în
vigoare.
C2 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile, pietonale şi
părcarilor în incintă, în suprafaţă de 4184mp.
Circulaţia carosabilă şi pietonală se vor amenaja din accesul propus care face legătura cu
strada Cetăţii.
Carosabilul din incintă se va amenaja la nivelul actual al terenului sistematizat adică la cca
108.40NMN – cota demisolului.
Accesul pietonal la imobilele propuse se va putea face la cota demisolului prin circulațiile
verticale ale imobilelor care vor ajunge până la demisol și direct la cota parterului unde se va amenaja
o platformă pietonală peste o parte din parcările de la nivelul terenului.
Vor fi amenajate parcări la nivelul demisolului fiecarui imobil.
Se vor amenaja un număr de locuri de parcare calculat la un coeficient de minim 1,0
(preferabil mai mare) pentru fiecare apartament.
La faza PUZ se va evalua numărul de parcări la numărul aproximat de 100 apartamente și un
coeficient minim de 1,0 loc de parcare/un apartament.

La proiectarea în faza PTh se va stabili exact numărul de apartamente și se vor amplasa un
număr de parcări de minim 1,0 x nr. apartamente.
C3 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile şi pietonale
pentru locuitorii din zonă şi pentru asigurarea accesului la staţia de pompare existentă, în
suprafaţă de 136mp.
Această subunitate funcţională este amplasată la limita de sud a incintei şi este destinată
accesului persoanelor și autoturismelor la casele amplasate la sud de incintă, precum și accesului la
staţia de pompare existentă la 20m de amplasament.
Pe acestă subunitate funcţională se va institui obligatoriu servitute de trecere pentru asigurarea
tranzitului spre stația de pompe și la casele existente.
2.4. Spaţii verzi:
SP1 - subunitatea funcţională – destinată amenajării spaţiilor verzi plantate în incintă, se
referă la spațiile verzi cu rol estetic și de protecție – cu arbori medii și gazon.
Se va aloca o suprafață pentru zone verzi de minim 2mp pentru fiecare locatar. Se va ține cont
de aceasta la proiectarea soluției finale a blocurilor când se va putea calcula exact numărul de
apartamente. La faza PUZ se va evalua suprafața de spații verzi la numărul mediu de 100 apartamente
reprezentând aproximativ 250 persoane x 2mp/persoană = 500mp.
2.5. Utilități: Se vor realiza branşamente la reţelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din
avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/beneficiarilor.
Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul ___________ şi se comunică
celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red./Dact. HS/DS
Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr.30679/A5/15.04.2021

REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):
ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE,
str. Cetăţii nr. 16, municipiul Arad
generat de imobilul identificat prin CF nr. 351643 - Arad

- beneficiar: ________________
- elaborator: proiectant general SC ARCZZONE STUDIO SRL, specialist cu drept de semnătură
RUR, arh. Cuznetov Monica, pr.nr. 05/2020
Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extras C.F. nr. 351643 - Arad şi
constituie proprietatea privată a persoanei fizice _______________________.
Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20817/16.03.2021, de către
_____________
- raportul de specialitate nr. 30710/A5/15.04.2021 întocmit de către Serviciul Dezvoltare
Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea
Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr. 30673/A5/15.04.2021, conform Ord. MDRT
nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul
Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr. 05 / 13.04.2021 al Arhitectului-Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite
condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 408/02.03.2020, se înaintează spre analiză
Consiliului Local al Municipiului Arad.
Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu
următoarele reglementări urbanistice:
- schimbarea destinației parcelei identificate prin CF nr. 351643 - Arad în „ANSAMBLU
LOCUINTE COLECTIVE”, str. Cetăţii nr. 16, municipiul Arad
Funcţiuni propuse prin PUZ :
Se propune schimbarea destinaţiei terenului care face obiectul investiţiei, din fâneaţă şi parţial
curţi construcţii în intravilan în zonă cu funcţiune rezidenţială.
Obiectivul PUZ-ului este constituit dintr-o singură unitate funcţională:
L – unitate funcţională – locuinţe colective
St = 8.534mp
Ac max = 3.414mp (40%)
şi următoarele subunităţi funcţionale :

L.1 – subunitate funcţională – imobile locuire colectivă, destinată construirii mai multor imobile
de locuinţe colective
Indicatori urbanistici

POT max=40%, CUT max=1,6
Regimul de înălțime:
- D+P+4E+1ER
Hmax = 20,9m de la cota ±0,00 = cota parterului
- D+P+3E+1ER
Hmax = 17,7m de la cota ±0,00 = cota parterului pentru primul imobil
amplasat spre limita de sud a amplasamentului
Suprafaţa zonei de implementare a construcțiilor este 6.175mp.
Retrageri faţă de limitele de proprietate:
Distantele minime faţă de limitele de proprietate sunt:
b)
c)
d)

a) Spre nord - 8,0m;
Spre est - 8,0m
Spre sud - 11,30m;
Spre vest (str. Cetății) - 1,50m

Distanţa minimă a zonei de implementare faţă de aliniamet :
Zona de implementare a construcțiilor va fi la minim 9,80 – 10,20m față de domeniul public
spre carosabilul str. Cetății.
Circulații și accese :
C1 – subunitatea funcţională destinată amenajării accesului rutier şi pietonal din strada Cetăţii,
în suprafaţă de 436mp.

Accesul propus va putea fi folosit în comun şi de investiţia amplasată la nord de amplasament
(centru educațional), pentru care se va stabili o servitute de trecere.
Carosabilul va fi asfaltat și va avea o lățime de minim 6,00m.
Panta de accedere la cota platformei carosabile din incintă va fi conform normativelor în vigoare.
C2 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile, pietonale şi părcarilor
în incintă, în suprafaţă de 4184mp.
Circulaţia carosabilă şi pietonală se vor amenaja din accesul propus care face legătura cu strada Cetăţii.
Carosabilul din incintă se va amenaja la nivelul actual al terenului sistematizat adică la cca
108.40NMN – cota demisolului.
Accesul pietonal la imobilele propuse se va putea face la cota demisolului prin circulațiile verticale
ale imobilelor care vor ajunge până la demisol și direct la cota parterului unde se va amenaja o platformă
pietonală peste o parte din parcările de la nivelul terenului.
Vor fi amenajate parcări la nivelul demisolului fiecarui imobil.
Se vor amenaja un număr de locuri de parcare calculat la un coeficient de minim 1,0 (preferabil mai
mare) pentru fiecare apartament.
La faza PUZ se va evalua numărul de parcări la numărul aproximat de 100 apartamente și un coeficient
minim de 1,0 loc de parcare/un apartament.
La proiectarea în faza PTh se va stabili exact numărul de apartamente și se vor amplasa un număr de
parcări de minim 1,0 x nr. apartamente.
C3 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile şi pietonale pentru
locuitorii din zonă şi pentru asigurarea accesului la staţia de pompare existentă, în suprafaţă de 136mp.
Această subunitate funcţională este amplasată la limita de sud a incintei şi este destinată accesului
persoanelor și autoturismelor la casele amplasate la sud de incintă, precum și accesului la staţia de pompare
existentă la 20m de amplasament.

Pe acestă subunitate funcţională se va institui obligatoriu servitute de trecere pentru asigurarea
tranzitului spre stația de pompe și la casele existente.

Spaţii verzi:
SP1 - subunitatea funcţională – destinată amenajării spaţiilor verzi plantate în incintă, se
referă la spațiile verzi cu rol estetic și de protecție – cu arbori medii și gazon.
Se va aloca o suprafață pentru zone verzi de minim 2mp pentru fiecare locatar. Se va ține cont
de aceasta la proiectarea soluției finale a blocurilor când se va putea calcula exact numărul de
apartamente. La faza PUZ se va evalua suprafața de spații verzi la numărul mediu de 100 apartamente
reprezentând aproximativ 250 persoane x 2mp/persoană = 500mp.
Utilități: Se vor realiza branşamente la reţelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din
avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/beneficiarilor.

PRIMAR
Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
red./dact. HS/DS

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ŞEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 30710/15.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):
ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, str. Cetăţii nr. 16, municipiul Arad
generat de imobilul identificat prin CF nr. 351643 - Arad
- beneficiar: __________________
- elaborator: proiectant general SC ARCZZONE STUDIO SRL, specialist cu drept de semnătură
RUR, arh. Cuznetov Monica, pr.nr. 05/2020
Încadrarea în localitate
Zona studiată este situată în partea sud-estică a municipiului Arad, la cca. 180m de cursul
râului Mureș și aliniat la carosabilul străzii Cetății.
Situația juridică a terenului
Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extras C.F. nr. 351643 - Arad
şi constituie proprietatea privată a persoanei fizice ________________.
Situația existentă
Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este cuprinsă în UTR nr. 65 conform PUG
aprobat cu HCLM Arad nr. 502/2018, într-o zonă cu interdicție de construire până la elaborarea unui
PUD sau PUZ, are o suprafaţă de 8.534 mp din care 3.600mp are categoria de folosinţă de faneaţă în
intravilan şi 4.934mp de curți construcții în intravilan.
Funcţiunile prevăzute în PUG şi RLU aferent, în UTR nr. 65 sunt:
- funcțiune dominantă: zonă de recreere
- funcțiuni complementare admise zonei: spaţii comerciale
Parcela este alipită la est de PUD – Ansamblu rezidențial Subcetate, aprobat cu HCLM Arad nr.
17/23.01.2001, care detaliază parțial UTR 64 și 65 din PUG și stabilește ca funcțiune dominantă – zona
rezidențială (locuințe unifamiliale individuale P+1E – P+2E și locuințe colective P+3E) şi funcțiuni
complementare admise: spații comerciale, prestări servicii, învățământ.
La sud de parcelă există o staţie de gaze şi o zonă de case care fac parte din UTR 32. Pentru zona
Lmu32b, PUG -ul stabilește - destinaţia de zonă rezidenţială cu clădiri P, P+1, P+2, P+2+M.
Vecinătăţile incintei propuse spre reglementare:
- la nord: C.F. nr. 351644 teren proprietate privată - centru educaţional în curs de elaborare PUD;
- la sud: teren domeniu public (acces locuinţe existente) şi terenuri proprietate privată – locuinţe existente;
- la vest: domeniu public strada Cetăţii;
- la est: CF 302257 pășune intravilan – teren neconstruit (PUD – Ansamblul Rezidenţial Subcetate).

Funcţiuni propuse prin PUZ :
Se propune schimbarea destinaţiei terenului care face obiectul investiţiei, din fâneaţă şi parţial
curţi construcţii în intravilan în zonă cu funcţiune rezidenţială.
Obiectivul PUZ-ului este constituit dintr-o singură unitate funcţională:
L – unitate funcţională – locuinţe colective
St = 8.534mp
Ac max = 3.414mp (40%)
şi următoarele subunităţi funcţionale :

L.1 – subunitate funcţională – imobile locuire colectivă, destinată construirii mai multor imobile
de locuinţe colective
Indicatori urbanistici
POT max=40%, CUT max=1,6
Regimul de înălțime:
- D+P+4E+1ER
Hmax = 20,9m de la cota ±0,00 = cota parterului

- D+P+3E+1ER
Hmax = 17,7m de la cota ±0,00 = cota parterului pentru primul imobil
amplasat spre limita de sud a amplasamentului
Suprafaţa zonei de implementare a construcțiilor este 6.175mp.
Retrageri faţă de limitele de proprietate:
Distantele minime faţă de limitele de proprietate sunt:
b)
c)
d)

a) Spre nord - 8,0m;
Spre est - 8,0m
Spre sud - 11,30m;
Spre vest (str. Cetății) - 1,50m

Distanţa minimă a zonei de implementare faţă de aliniamet :
Zona de implementare a construcțiilor va fi la minim 9,80 – 10,20m față de domeniul public
spre carosabilul str. Cetății.
Circulații și accese :
C1 – subunitatea funcţională destinată amenajării accesului rutier şi pietonal din strada Cetăţii,
în suprafaţă de 436mp.

Accesul propus va putea fi folosit în comun şi de investiţia amplasată la nord de amplasament
(centru educațional), pentru care se va stabili o servitute de trecere.
Carosabilul va fi asfaltat și va avea o lățime de minim 6,00m.
Panta de accedere la cota platformei carosabile din incintă va fi conform normativelor în vigoare.
C2 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile, pietonale şi părcarilor
în incintă, în suprafaţă de 4184mp.
Circulaţia carosabilă şi pietonală se vor amenaja din accesul propus care face legătura cu strada Cetăţii.
Carosabilul din incintă se va amenaja la nivelul actual al terenului sistematizat adică la cca
108.40NMN – cota demisolului.
Accesul pietonal la imobilele propuse se va putea face la cota demisolului prin circulațiile verticale
ale imobilelor care vor ajunge până la demisol și direct la cota parterului unde se va amenaja o platformă
pietonală peste o parte din parcările de la nivelul terenului.
Vor fi amenajate parcări la nivelul demisolului fiecarui imobil.
Se vor amenaja un număr de locuri de parcare calculat la un coeficient de minim 1,0 (preferabil mai
mare) pentru fiecare apartament.
La faza PUZ se va evalua numărul de parcări la numărul aproximat de 100 apartamente și un coeficient
minim de 1,0 loc de parcare/un apartament.
La proiectarea în faza PTh se va stabili exact numărul de apartamente și se vor amplasa un număr de
parcări de minim 1,0 x nr. apartamente.
C3 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile şi pietonale pentru
locuitorii din zonă şi pentru asigurarea accesului la staţia de pompare existentă, în suprafaţă de 136mp.
Această subunitate funcţională este amplasată la limita de sud a incintei şi este destinată accesului
persoanelor și autoturismelor la casele amplasate la sud de incintă, precum și accesului la staţia de pompare
existentă la 20m de amplasament.

Pe acestă subunitate funcţională se va institui obligatoriu servitute de trecere pentru asigurarea
tranzitului spre stația de pompe și la casele existente.
Spaţii verzi:
SP1 - subunitatea funcţională – destinată amenajării spaţiilor verzi plantate în incintă, se
referă la spațiile verzi cu rol estetic și de protecție – cu arbori medii și gazon.
Se va aloca o suprafață pentru zone verzi de minim 2mp pentru fiecare locatar. Se va ține cont
de aceasta la proiectarea soluției finale a blocurilor când se va putea calcula exact numărul de
apartamente. La faza PUZ se va evalua suprafața de spații verzi la numărul mediu de 100 apartamente
reprezentând aproximativ 250 persoane x 2mp/persoană = 500mp.
Utilități: Se vor realiza branşamente la reţelele edilitare existente în zonă.
Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din
avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/beneficiarilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatul de Urbanism nr. 408 din 02 martie
2020, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal,
indicativ GM 010-2000, al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare si
actualizare a documentațiilor de urbanism și conține următoarele avize:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Organisme centrale/teritoriale interesate

Nr. şi data aviz

S.C. E-Distribuție Banat S.A.- Sucursala Arad
Compania de Apă Arad SA
Delgaz Grid SA
SNTGN TRANSGAZ SA
Agenția pentru Protecția Mediului Arad

324323041/24.09.2020
18225/25.09.2020
212595226/17/09/2020
13485/252/23.02.2021
3866/16.03.2021

Valabilitate
aviz
14.02.2022
17.09.2021
23.02.2022
-

6

925853/09.10.2020

-

925854/ 09.10.2020

-

190304/01.10.2020

-

9

Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Vasile
Goldiș” al Județului Arad – P.S.I.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.C.
MAI,Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad,
Serviciul Rutier
PMA, Direcţia Edilitară

64638/21.09.2020

-

10
11

O.C.P.I. Arad
Autoritatea Aeronautică Civilă Română

PV 819/2020
23285/1771/12.11.2020

12.11.2021

12
13
14

Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad 443/22.10.2020
Agenţia Naţională de Îmbunăţiri Funciare
3060/14.10.2020
TELEKOM
ROMANIA 244/28.09.2020
COMMUNICATIONS S.A.

7
8

-

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 23.03.2021, s-a emis Avizul Tehnic nr. 05 din
13.04.2021.
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.
ARHITECT ȘEF
arh. Emilian-Sorin Ciurariu
Șef Serviciu
arh. Dinulescu Sandra

Consilier,
ing. Hoblea Simona

VIZA JURIDICA

ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-Șef
Ca urmare a cererii adresate de ______________________ cu domiciliul în județul Arad, orașul
Nădlac, strada 1 Decembrie, nr. 62, înregistrată cu nr. 20817 din 16 martie 2021, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. 05 din 13.04.2021
pentru Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent:
ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE,
str. Cetăţii nr. 16, municipiul Arad
generat de imobilul identificat prin CF nr. 351643 - Arad
Inițiator: __________________
Proiectant: SC ARCZZONE STUDIO SRL, pr. nr. 05/2020
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Cuznețov Monica
Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:
- la nord: C.F. nr. 351644 teren proprietate privată - centru educaţional în curs de elaborare PUD;
- la sud: teren domeniu public (acces locuinţe existente) şi terenuri proprietate privată – locuinţe
existente;
- la vest: domeniu public strada Cetăţii;
- la est: CF. nr. 302257 pășune intravilan – teren neconstruit (PUD – Ansamblul Rezidenţial
Subcetate)
Prevederile P.U.G. aprobat anterior
Parcela este cuprinsă în UTR nr. 65 conform PUG aprobat cu HCLM Arad nr. 502/2018, întro zonă cu interdicție de construire până la elaborarea unui PUD sau PUZ.
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior
- UTR. nr. 62, 63, 64, 65,
- regim de construire: .....................;
- funcţiuni predominante: zonă de recreere;
- H max = .............;
- POT max = ...........;
- CUT max = ..............;
- retragerea minimă faţă de aliniament = .......................;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = ...........................;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = ..........................
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:
- UTR. nr. 65;
- regim de construire: locuinţe colective
- funcţiuni predominante: zonă locuinţe
- Hmax=

- D+P+4E+1ER
Hmax = 20,9m de la cota ±0,00 = cota parterului
- D+P+3E+1ER
Hmax = 17,7m de la cota ±0,00 = cota parterului pentru primul imobil
amplasat spre limita de sud a amplasamentului
- POT max = 40%;
- CUT max = 1,6;
- retragerea minimă faţă de aliniament (spre strada Cetăţii) = 1,5m în partea de nord si 7,00m
în partea de sud;
- retrageri minime faţă de limitele laterale (spre N şi S)= 8,00m - 11,30m;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare (spre E) = 8,00m.
Circulații și accese:
C1 – subunitatea funcţională destinată amenajării accesului rutier şi pietonal din strada
Cetăţii, în suprafaţă de 436mp.
Accesul propus va putea fi folosit în comun şi de investiţia amplasată la nord de amplasament
(centru educațional), pentru care se va stabili o servitute de trecere.
Carosabilul va fi asfaltat și va avea o lățime de minim 6,00m.
Panta de accedere la cota platformei carosabile din incintă va fi conform normativelor în
vigoare.
C2 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile, pietonale şi
părcarilor în incintă, în suprafaţă de 4184mp.
Circulaţia carosabilă şi pietonală se vor amenaja din accesul propus care face legătura cu strada
Cetăţii.
Carosabilul din incintă se va amenaja la nivelul actual al terenului sistematizat adică la cca
108.40NMN – cota demisolului.
Accesul pietonal la imobilele propuse se va putea face la cota demisolului prin circulațiile
verticale ale imobilelor care vor ajunge până la demisol și direct la cota parterului unde se va amenaja
o platformă pietonală peste o parte din parcările de la nivelul terenului.
Vor fi amenajate parcări la nivelul demisolului fiecarui imobil.
Se vor amenaja un număr de locuri de parcare calculat la un coeficient de minim 1,0 (preferabil
mai mare) pentru fiecare apartament.
La faza PUZ se va evalua numărul de parcări la numărul aproximat de 100 apartamente și un
coeficient minim de 1,0 loc de parcare/un apartament.
La proiectarea în faza PTh se va stabili exact numărul de apartamente și se vor amplasa un
număr de parcări de minim 1,0 x nr. apartamente.
C3 – subunitatea funcţională destinată amenajării circulaţiei carosabile şi pietonale
pentru locuitorii din zonă şi pentru asigurarea accesului la staţia de pompare existentă, în
suprafaţă de 136mp.
Această subunitate funcţională este amplasată la limita de sud a incintei şi este destinată
accesului persoanelor și autoturismelor la casele amplasate la sud de incintă, precum și accesului la
staţia de pompare existentă la 20m de amplasament.
Pe acestă subunitate funcţională se va institui obligatoriu servitute de trecere pentru asigurarea
tranzitului spre stația de pompe și la casele existente.
Spaţii verzi:
SP1 - subunitatea funcţională – destinată amenajării spaţiilor verzi plantate în incintă, se
referă la spațiile verzi cu rol estetic și de protecție – cu arbori medii și gazon.
Se va aloca o suprafață pentru zone verzi de minim 2mp pentru fiecare locatar. Se va ține cont
de aceasta la proiectarea soluției finale a blocurilor când se va putea calcula exact numărul de
apartamente. La faza PUZ se va evalua suprafața de spații verzi la numărul mediu de 100 apartamente
reprezentând aproximativ 250 persoane x 2mp/persoană = 500mp.
Utilități: Se vor realiza branşamente la reţelele edilitare existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din
avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/beneficiarilor.

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 23.03.2021
se avizează favorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre
neschimbare.
Elaboratorul şi beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea
înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2)
lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate
întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului
de urbanism nr. 408 din 02.03.2020, emis de Primarul municipiului Arad.

Arhitect Șef
arh. Emilian-Sorin Ciurariu

red/dact/2ex/HS/DS
PMA-A5-14

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. 30678/A5/15.04.2021

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism,cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport
privind documentaţia:
Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent
–Ansamblu locuințe colective
Iniţiatorii documentaţiei– ___________________
Amplasament – municipiul Arad, str.Cetății nr.16
Proiectant - SC ARCZZONE STUDIO SRL, arh.RUR M Cuznetov, proiect nr.5/2020
Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană şi
Protejare Monumente din cadrul Direcţiei Arhitect-Şef
A. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul
1.Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată
propunerea solicitantului:
La etapa 1 - intenţia de elaborare a documentaţiei P.U.Z
- prin adresa nr. 51308/24.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, beneficiarii
solicită demararea procedurii de informare şi consultare a publicului privind intenţia de elaborare
P.U.Z.
- întocmire anunţ privind intenţia de elaborare P.U.Z. şi postat pe site-ul www.primariaarad.ro în
data de 10.08.2020;
- anunţul de intenţie a fost afişat în data de 10.08.2020 pe panou amplasat pe parcela studiată;
- publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană şi
Protejare Monumente până în data 20.08.2020 şi să facă observaţii, recomandări în scris la
registratura Primăriei Municipiului Arad.
Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente nu a fost
consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări în scris.
La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.66804/17.09.2020, beneficiarii
solicită demararea procedurii de informare şi consultare a publicului privind consultarea propunerilor
P.U.Z. şi R.L.U.
- întocmire anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare şi postarea acestuia pe siteul www.primariaarad.ro şi afişare la sediu în data de 05.10.2020;
- anunţul privind consultarea documentaţiei a fost afişat în data de 05.10.2020 pe panouri
amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care
demonstrează acest lucru.

Publicul a fost invitat să consulte documentaţia depusă Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare
Monumente până în data de 19.10.2020 şi să facă observaţii, recomandări în scris la registratura
Primăriei Municipiului Arad.
2. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale
Au fost identificate părţile potenţial interesate, care pot fi afectate de prevederile
documentaţiei de urbanism.
Au fost trimise scrisori de notificare către aceştia, privind posibilitatea consultării
documentaţiei PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, pentru a putea sesiza
probleme legate de propunerea din plan.
3. Localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări,
buletine informative sau alte materiale scrise
Au fost notificaţi vecinii direct afectaţi de propunerile PUZ, conform listei cu proprietarii
depusă la dosar, proprietarii parcelelor învecinate din str.Cetății nr.5, 5A,5B,7,9,10, str.Ilie Minea
nr.5, str.N Densușianu nr.6, SC LEADER AUTO PREMIUM SRL, DIRECȚIA PATRIMONIU.
4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces
Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente nu a fost
consultată de nici o persoană.
B. Rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul
procesului de informare şi consultare :
Nu au fost înregistrate sesizări
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea
publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobat prin
HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 şi va fi adus la cunoştinţă Consiliului Local al Municipiului Arad în
scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentaţiei.

ARHITECT ȘEF
Arh. Emilian Sorin Ciurariu

Verificat

Functia
Sef serviciu

Nume prenume
arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

Angelica Giura

AG/AG
2ex/dos.et.III

Semnatura

Data
14.04.2021
14.04.2021

SC ARCZZONE STUDIO SRL
Arad, str. Simion Barnutiu nr. 6
J2/1705/2019

CUI 41746017

Mobil: 0721.795.809

Pr. nr. 05/2020
Faza: Plan urbanistic zonal
Den. pr. ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE,
str. Cetatii 16, Arad
Beneficiar: CHRAPAN MIHAIELA CLAUDIA

MEMORIU DE PREZENTARE
1.
1.1.

INTRODUCERE:
Date de recunoastere a documentatiei:
Denumirea proiectului:
Beneficiar:
Proiectant general:
Data elaborarii:

1.2.

„ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, str. Cetatii nr. 16,
Arad”
CHARAPAN MIHAIELA CLAUDIA
SC ARCZZONE STUDIO SRL
mai/2020

Obiectul PUZ ‐ ului:

Prezenta documentaţie se întocmeşte la solicitarea beneficiarului CHRAPAN
MIHAIELA CLAUDIA, proprietara a terenului inscris in CF 351643‐Arad.
Obiectul investitiei il constituie intentia de construire a unor locuinte colective cu
zonele de circulatii, parcari si spatii verzi aferente.
Investitia se va realiza pe o parcela de teren situata in intravilanul municipiului Arad,
in zona de sud‐est in suprafaţă de 8.534mp.
Beneficiarul dispune de:
 Certificat de Urbanism nr. 408/02.03.2020 eliberat de catre Primaria Municipiului
Arad pentru terenul din CF 351643 Arad.
 Aviz de oportunitate nr. 22 din 25.08.2020 pentru elaborarea Planului Urbanistic
Zonal ‐ „ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE”, str. Cetatii nr. 16, Arad
 Avizele se vor obtine conform Certificatului de Urbanism nr. 408/02.03.2020.
Tema ‐ program solicita amenajarea unui teren in suprafata de 8.534 mp, incinta urmand
sa cuprinda un ansamblu de locuinte colective, cu amenajarile necesare: acces carosabil din str.
Cetatii, circulatii carosabile, pietonale, parcari, spatii verzi.
Elementele de tema vor fi realizate astfel încât să se respecte:
 Regulamentul General de Urbanism;
 Prevederile PUG municipiul Arad;
 Echilibrul între indicii constructivi şi indicatorii urbanistici;
 Densitatea adecvată în cadrul sistemului urbanistic şi programului arhitectural în
raport cu suprafaţa terenului;
 Asigurarea acceselor carosabile în zonă;
 Sistematizarea eficientă a terenului pentru asigurarea functiunilor ce vor ocupa
zona;
 Respectarea zonelor de protectie fata de utilitatile existente in zona
amplasamentului si realizarea spatiilor verzi de protecţie unde este cazul.
© 2020 SC ARCZZONE STUDIO SRL ‐ tel. 0721.795.809
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Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:
a) Sistematizare verticala a terenului.
b) Constructii noi: blocuri locuinte colective.
c) Amenajarea accesului din strada Cetatii;
d) Amenajarea platformelor carosabile din incinta cu locuri de parcare, a
trotuarelor in incinta.
e) Amenajarea spatiilor verzi din incinta.
f) Racorduri la retelele tehnico‐edilitare din zona si retele din incinta.
g) Platforme gospodaresti si amenajari tehnico‐edilitare.
h) Imprejmuire partiala perimetrala.
1.3.

Surse documentare:

Documentatia se întocmeşte in conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind
Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, ale Legii nr. 50.1991 pentru autorizarea executarii
lucrarilor in constructii, modificate si completate prin Ordonanta de urgenta nr. 100/2016,
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 URBANITIC ZONAL –
indicativ GM‐010‐2000 aprobat cu ordinul MLPAT 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:
- PUG Municipiul Arad aprobat;
- Ridicare topografică, întocmit de catre SC TOPOVAS PLAN SRL;
- Certificat de urbanism nr. 408/02.03.2020, privind intocmire PUZ si RLU pentru
Ansamblu locuinte colective;
- Aviz de oportunitate nr. 22 din 25.08.2020 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal
‐ „ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE ”, eliberat de catre Primaria Municipiului Arad;
- Studiul geotehnic intocmit de catre SC DROMCONS SRL prin ing. Adrian Prahoveanu.
Prevederile PUG‐ului aprobat, destinatia stabilita prin PUG aprobat pentru
zona / amplasamentul analizat / teritoriul care face obiectul studiului:
Conform PUG Arad, terenul este situat in intravilanul municipiului Arad, in UTR 65.
- Functiunea dominanta a zonei: zona de recreere
- Functiuni complemenatre ale zonei: spatii comerciale
In UTR nr. 65 exista conform PUG Arad interdictie temporara de construire pana la
elaborare PUD sau PUZ.
Pentru terenul alipit la estul investitiei, PUD – Ansamblu rezidential Subcetate, detaliaza
UTR 64 si 65 din PUG si stabileste ca functiune dominanta – zona rezidentiala (locuinte
unifamiliale individuale P+1E – P+2E si locuinte colective P+3E) si functiuni complementare
admise: spatii comerciale, prestari servicii, invatamant.
Incinta are categoria de folosinta: faneata 3.600mp si curti constructii 4934mp.
2.
2.1.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
Evoluţia zonei:

Amplasamentul studiat este situat în partea de sud‐est a municipiului Arad la cca. 180m
față de albia râului Mureș, este aliniat la str. Cetății și constă din 8.534mp teren intravilan.
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In prezent terenul este alipit zonei pentru care a fost intocmit si aprobat PUD –
Ansamblu Rezidential Subcetate, aprobat cu HCLMA nr. 17/23.01.2001.
Pe terenul PUD – Ansamblul Rezidential Subcetate au fost construite si sunt date in
folosinta o serie de locuinte P – P+2E, in zona de nord a acestuia. Restul terenului este inca
neconstruit.
In zona exista la vest, nord si sud de amplasament, constructii de locuinte in general
parter cu locuinte individuale pe lot si anexe gospodaresti, construite in perioada anilor 1950.
Vis a vis de amplasament spre sud‐vest exista un ansamblu de locuinte colective cu nivel
de inaltime D+P+2E construite la inceputul anilor 2000.
In momentul de fata zona este obiectul mai multor studii de urbanism care vor defini
evolutia viitoare si vor permite construirea obiectivelor de investitii propuse de catre investitori.
Disfunctionalitati ale zonei:
Disfunctionalitatile zonei se regasesc in:
- Existenta unui fond construit in mare parte compus din case de tip rural P sau P+1
in imediata vecinatate si vis a vis de amplasament;
- Carosabilul existent este amplasat la o cota de nivel cu cca. 3m mai sus decat cota
terenului.
Solutiile care se vor adopta pentru depasirea acestor disfunctionalitati vor fi:
- Se va stabili un regim de inaltime care sa nu depaseasca diferenta de numar de
nivele acceptata prin RGU.
- Realizarea unei platforme pietonale la nivelul carosabilului strazii Cetatii din care
se va face accesul la parterul blocurilor si sub care se vor amenaja parcari
acoperite.
2.2.

Încadrarea în zona

Zona studiată este situată în partea sud‐estică a municipiului Arad, la cca. 180m de
cursul râului Mureș și aliniat la carosabilul străzii Cetății.
Zona este accesibila din strada Cetații prin intermediul unui acces care urmeaza a fi
proiectat.
Vecinătățile amplasamentului sunt:
 Nord
C.F. 351644 teren proprietate privata ‐ centru educational in curs de
elaborare PUD;
 Sud
teren domeniu public (acces locuinte existente) si terenuri proprietate
privata – locuinte existente;
 Vest
domeniu public strada Cetatii;
 Est
CF 302257 intravilan – teren neconstruit (PUD – Ansamblul Rezidential
Subcetate)
2.3.

Elemente ale cadrului natural.

Amplasamentul este situat intr‐o zona construita partial a municipiului Arad.
Constructiile existente in general sunt din anii 1950‐1960, cu putine insertii contemporane.
Municipiul Arad beneficiaza de un cadru natural caracterizat de relieful de campie si
lunca. Centrul orasului este situat in mare parte in lunca raului Mures, intre Campia Aradului la
nord si Campia Vingai la sud.
Orasul este la altitudinea medie de 110 fata de nivelul Marii Negre.
Aradul este situat intr‐o zona de clima temperat continentala cu un caracter moderat
datorat influentelor oceanice.
Indicatori cuantificabili care definesc caracteristicile climatice au următoarele valori şi
variaţii:
- radiaţia solară globală este de peste 112,5kcal/cm²/an.
© 2020 SC ARCZZONE STUDIO SRL ‐ tel. 0721.795.809
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-

frecvenţa vânturilor dominante – mediile anuale dinspre SE ‐ 13,7% şi S ‐ 13%, apoi
cele dinspre N ‐ 12,4%, NV ‐ 10,7%, şi SV ‐ 10%. frecvenţa medie anuală a calmului ‐
21,3%. vitezele medii anuale pe cele opt direcţii variază între 2,6 ‐ 4,3m/s.
- s‐au înregistrat deplasări relativ rare de aer arctic din nord, respectiv, foarte rar, de
aer tropical‐continental dinspre sud şi sud‐est.
- variaţii uşoare ale temperaturilor medii anuale.
- precipitatiile atmosferice au variat in intervalul 2009 – 2013 intre 411,0 mm (2011) si
799,1 mm (2010)
- fenomenul de îngheţ se înregistrează în proporţie de 90% din ierni, cu durata medie
de 40 de zile. fenomenul de “pod de gheaţă” apare mai rar la cca 2 ani şi durează 30
de zile.
Pe teritoriul Municipiului Arad riscurile naturale semnificative sunt cele referitoare la
inundabilitate din cauza situarii pe cursul Raului Mures.
Judeţul Arad se află în zona D, E şi F a cutremurelor bănăţene de tip intraplacă, cu
epicentrul în zona Banloc, Judeţul Timiş (conform Planului de analiză şi acoperire a riscurilor –
Judeţul Arad, 2011). Municipiul Arad se încadrează în zona E, cu intensitate VII grade MSK.
Zona vulnerabilă la inundaţiile produse prin revărsarea râului Mureş o reprezintă toată
suprafaţa cuprinsă între digurile de apărare existente şi malurile râului. Cele mai mari inundaţii s‐
au produs pe această suprafaţă în anii 1970, 1975, şi 1981.
Zonele vulnerabile la inundaţiile produse de apele interne se află în cartierele Gai, Bujac,
Şega, Grădiştea, Aradul Nou şi Sânicolaul Mic.
Zonele de risc seismic, conform prevederilor din Normativul P.100‐92, situează Aradul în
zona D cu indicatorii seismici: Ks=1,0 şi Tc=0,16. Perioada de revenire 50 de ani.
Conditii geotehnice
Amplasamentul cercetat se găseşte în localitatea ARAD – judeţul ARAD, situată în
Cîmpia Aradului. Regiunea este de fapt o luncă largă în care lăsarea subsidentă locală a
determinat acoperirea loessurilor şi chiar a nisipurilor eoliene cu aluviuni noi.
Geologic zona apartine Bazinului Pannonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand
u etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica.
Depozitele cuaternare, care constitue defapt terenurile d efundare, sunt reprezentate in
general prin 3 tipuri genetice de formatiuni:
- aluvionare – aluviuni vechi si noi ale raurilor care strabat regiunea si intra in constitutia
teraselor si luncilor acestora;
- gravitationale – reprezentate de alunecari d eteren si deluvii de panta, ce se dezvolta in
zona de „rama”a depresiunii;
- cu geneza mixta (eoliana, deluvial‐proluviala) – reprezentata prin argile cu cocretiuni fero‐
manganoase si depozite de piemont.
Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico‐mecanice care să‐i pericliteze
stabilitatea prin fenomene de alunecare.
Clima şi regimul pluviometric
Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat, cu
influenţe mediteraneene şi oceanice, specific zonelor de câmpie din Câmpia Aradului.
Circulatia maselor de aer este predominant vestica cu o vizibila etajare dispusa de la
vest la est, odata cu cresterea altitudinii. In zona d ecampie se inregistreaza o mride anuala de
10°C , iar in zona dealurilor si piemonturilor de 9°C . media anuala a temperaturilor inregistreaza
o scadere pana la 8°C in zona muntilor josi si ajunge la 6°C inj zona celor mai mari inaltimi.
Cantitatile medii de precipitatii se inscriu in valori cuprinse intre 565‐600mm anual in zona de
campie, de 700‐800mm anual in zona dealurilor si piemonturilor si 800‐1200mm anual in zona
montana.
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Conform STAS 1709/1‐90 zona proiectata se situeaza in zona de tip climatic I cu valori
ale indicelui de umiditate lm – 20...0.
Confrom STAS 10101/20‐90 privind „Incarcarile date de vant” amplasamentul se
incadreaza in zona A.
Conform STAS 10101/21‐92 privind „Incarcarile date de zapada”amplasamentul se
incadreaza in zona A.
Conform zonării seismice după Normativul P–100–1/2013 amplasamentul se încadrează în
zona cu o perioadă de colţ Tc=0,7 sec. şi un coeficient seismic ag=0,20g.
Adâncimea de îngheţ este de 0,70 – 0,80 m (conform STAS 6054–77).
Apa subterana: nu a fost interceptată pe adâncimea forajului F1 pana la cota ‐2,50m.
2.4.

Circulaţia

Terenul este amplasat aliniat la carosabilul strazii Cetatii in rambleu.
Pe strada Cetatii exista linie de transport in comun – autobuze.
Actualmente accesul in zona se poate realiza printr‐un acces de pamant (partial piatra)
existent din str. Cetatii acces care deserveste casele existent la sud de amplasament.
2.5.

Ocuparea terenurilor:

Terenul pe care se propune investitia este in proprietatea doamnei Chrapan Mihaiela
Claudia. Terenul are o suprafata totala de 8.537mp din care 3.600mp sunt faneata si 4.934mp
sunt curti constructii in intravilan conform CF nr. 351643 Arad este liber de constructii.
 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata:
In vecinatatea amplasamentului, se disting urmatoarele zonificari functionale:
 Zona de locuire cu case individuale P, P+1E, ceva mai indepartate blocuri de la
P+2E la P+3E
 Zone servicii – benzinariile Lukoil si Rompetrom, cladire birouri, gradinita in curs
de aprobare PUD.
 Zone edilitare – statie SRM gaze naturale, statie pompe.
 Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
In perimetrul terenului ce face obiectul PUZ nu exista fond construit. POT si CUT in incinta
sunt 0,0% respectiv 0.
 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine
- Cutremure de pamant:
Conform PATJ Arad zona studiata face parte din zona de intensitate seismica
MSK 7 (conform STAS 11.100/1993) cu perioada de revenire de 50 ani, si din zona
seismica „D” cu indicatorii seismici: Ks=1,0 şi Tc=0,16 (conform normativului P100‐
1/2013).
-

Inundatii:
Zona vulnerabilă la inundaţiile produse prin revărsarea râului Mureş o
reprezintă toată suprafaţa cuprinsă între digurile de apărare existente şi malurile
râului. Cele mai mari inundaţii s‐au produs pe această suprafaţă în anii 1970, 1975, şi
1981.
Zonele vulnerabile la inundaţiile produse de apele interne se află în cartierele
Gai, Bujac, Şega, Grădiştea, Aradul Nou şi Sânicolaul Mic.
In municipiul Arad, cursul Muresului este indiguit.
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-

Alunecari de terenuri:
Alunecarile de teren nu reprezinta un risc semnificativ pe teritoriul municipiului
Arad.

 Principalele disfunctionalitati:
Disfunctionalitatile zonei studiate sunt:
 Existenta unui fond construit in mare parte compus din case de tip rural P sau
P+1 in imediata vecinatate si vis a vis de amplasament;
 Carosabilul existent este amplasat la o cota de nivel cu cca. 3m mai sus decat
cota terenurilor adiacente de o parte si de alta a drumului.
 Zone de protectie impuse pe terenul studiat:
Zonele de protectie fata de anumite obiective sau retele de utilitati sunt:
- Zona de protectie fata de reteaua de gaze naturale existenta pe marginea
carosabilului str. Cetatii.
- Zona de protecție – fata de SRM gaze naturale;
Zona studiata nu este afectata de regulamente de urbanism aferente zonelor cu valoare
arhitecturala, istorica si ambientala.
2.6.

Echiparea edilitară
2.6.1. Alimentarea cu apă

Rețeaua de apa potabila existentă este pe strada Cetatii.
2.6.2. Canalizare menajeră
Reteaua de canalizare menajeră este situata pe strada Cetatii si mai exista o canalizare
menajera care porneste din statia de pompe in imediata vecinatate a amplasamentului si care
trece la 3,5m de coltul de nord est al terenului.
2.6.3. Canalizare pluvială
Reteaua de canalizare puviala existenta este situata pe strada Cetatii.
2.6.4. Alimentarea cu gaze naturale
În zona studiata exista la o distanța de 40m nord față de teren, o statie reglare masurare
gaze. Deasemenea paralel cu terenul studiat exista o retea de gaze naturale amplasata de‐a
lungul strazii Cetatii.
2.6.5. Alimentarea cu energie electrică
În prezent, în zona studiată există o rețea electrică aeriană, paralela cu strada Cetatii
amplasata pe partea opusa si care la capatul sudic al terenului are un stalp amplasat in interiorul
parcelei, stalp care alimenteaza locuintele existente din zona.
2.7.

Probleme de mediu:

Terenul în studiu este inscris in CF ca avand categoria de folosinţă partial curte
constructii partial arabil. In zona nu exista valori ale patrimoniului care sa necesite protectie.
Zona nu este expusa riscurilor naturale, nu este inundabila iar terenul are stabilitatea asigurata.
Problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra
mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.
Analiza problemelor existente de mediu in zona studiata se refera cu precadere la:
- Relatia cadru natural‐ cadru construit
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Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de circulatie si din
categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona
Evidentierea riscurilor naturale si antropice
Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

-

 RELATIA CADRU NATURAL – CADRU CONSTRUIT
Terenul pe care se propune investitia este amplasat adiacent unui cadru construit
constituit, avand la dispozitie toate utilitatile necesare la limita proprietatii.
Relieful de campie al Aradului permite o desfasurare a zonei construite fara restrictii de
relief datorate declivitatilor mari, dar in acelasi timp duce la o desfasurare plata fara puncte de
interes care sa determine silueta orasului, respectiv a zonei studiate.
Elementul restrictiv in desfasurarea zonei construite este cursul sinuos al raului Mures,
care determina o anumita sinuositate a zonelor construite din imediata lui apropiere.
Se impun urmatoarele zone de protecție:
‐ Zonă de protecție față de reteaua de gaze naturale care exista pe strada Cetatii in
partea amplasamentului si partial chiar pe amplsament.
 MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE CIRCULATIE SI
DIN CATEGORIILE ECHIPARII EDILITARE, CE PREZINTA RISCURI PENTRU ZONA
 sistemul cailor de circulatie din zona este compus din:
– strada Cetatii strada cu doua benzi, asfaltata;
– drum de pamant din str. Cetatii, neamenajat.
 categoriile echiparii edilitare:
– in zona exista retelele edilitare necesare alimentari oricarui obiectiv nou
(apa rece menajera, canalizare, alimentare cu energie electrica si gaze
naturale). Retelele sunt amplasate pe Str. Cetatii in zonele de acostament
pe ambele parti.
– aceste retele existente sunt retele orasenesti de distributie (nu sunt
magistrale) si nu prezinta riscuri pentru zona astfel (zonele de protectie
sunt conform avizelor otinute de la detinatorii de retele.)
 EVIDENTIEREA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE
 Riscuri naturale:
- seismicitate: Terenul studiat face parte din zona seismica „D” cu
indicatorii seismici: Ks=1,0 şi Tc=0,16 (conform normativului P100‐
1/2013)
- geotehnic: risc geotehnic redus
- inundaţii: Zona vulnerabilă la inundaţiile produse prin revărsarea râului Mureş
o reprezintă toată suprafaţa cuprinsă între digurile de apărare existente şi
malurile râului. Cele mai mari inundaţii s‐au produs pe această suprafaţă în anii
1970, 1975, şi 1981. Zonele vulnerabile la inundaţiile produse de apele interne
se află în cartierele Gai, Bujac, Şega, Grădiştea, Aradul Nou şi Sânicolaul Mic. In
zona amplasamentului studiat, cursul Muresului este indiguit.

-

alunecări de teren: Nu este cazul;

 Riscuri antropice (tehnologice si industriale): se pot face referiri la:
- Accidente chimice rezultate din procesul tehnologic, in cazul de fata – nu
este cazul.
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Incendii de mari proportii – pentru evitarea acestora vor respecta toate
cerintele de securitate la incendiu care vor fi stabilite in functie de
conformarea constructiilor si de activitatea care se va desfasura in cladiri;
Accidente majore pe caile de comunicatii – pentru evitarea acestora se va
respecta semnalizarea circulatiei rutiere.

EVIDENTIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITA PROTECTIE

Pe teren sau in apropiere nu exista valori de patrimoniu, cladiri, zone protejate sau situri
arheologice.
2.8.

Optiuni ale populatiei:

In cadrul etapei de elaborare a primei versiuni a planului se vor publica doua anunturi in
mass‐media privind elaborarea primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare
conform H.G. nr. 1076‐2004, in vederea deciziei de supunere sau nu a planului la procedura de
evaluare de mediu.
In conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru abrobarea
metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se va efectua informarea in cadrul etapei a
2‐a – etapa de elaboarare a propunerilor PUZ:
- A fost publicat anuntul etapa I, privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor
preliminare PUZ si s‐a afisat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Arad si la
sediul acesteia in data de 10.08.2020;
- Publicul a fost invitat sa transmita comentarii si observatii privind propunerile PUZ in
perioada 10.08.2020 – 20.08.2020;
- A fost publicat si anuntul pentru etapa II, privind posibilitatea de consultare asupra
propunerilor preliminare PUZ cu perioada de transmitere a observatiilor intre
05.10.2020 – 19.10.2020;
- Titularul PUZ, Chrapan Mihaiela Claudia a amplasat panourile in etapa I si II.
Se va incerca echilibrarea intereselor beneficiarului cu conditiile in care legislatia
permite realizarea acestui obiectiv, tinand cont de toate aspectele generate de conditiile date de
amplasament.
3.
3.1.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ – PREZENTAREA INVESTITIEI:
Concluzii ale studiilor de fundamentare:

Ridicarea topografica: SC Topovas Plan SRL, a intocmit ridicarea topografică. Aceasta a
ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelei, poziţionarea faţă
de parcelele vecine, poziţionarea faţă de drumurile din zona. De asemenea, sunt indicate
echipările edilitare existente pe parcelă si in zona studiata si cota generala a terenului. Suportul
grafic pentru partea desenată a prezentei documentaţii are la bază ridicarea topografică
realizată.
Studiul geotehnic: a fost intocmit de catre SC Dromcons SRL, prin ing. Adrian
Prahoveanu si ing. Daniel Țole.
Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat, s‐a executat un foraj
geotehnic F1 până la adâncimea de ‐ 2,50 m de la suprafaţa terenului. Pe parcursul executării
forajului s‐au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea succesiunii stratigrafice ale
acestuia, cota ),00m fiind cota generala a terenului natural din punctul d eexecutie al forajului.
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Stratificaţia terenului de fundare din amplasament este următoarea:
FORAJUL F 1
0,00‐0,50
0,50‐1,60

m‐
m‐

Strat vegetal
argila prafoasa nisipoasa maronie, plastic vartoasa
Praf nisipos galbui maroniu cu concretiuni carbonatice, plastic vartos
1,60‐2,50 m‐ de 0,90m, strat neepuizat
Cota de fundare recomandată este de Df=‐0,70 m de la suprafaţa actuală a terenului natural.
Cota de fundare este situată în stratul de argila nisipoasa cuprinsa intre ‐0,50 m … ‐1,60 m .
Fundarea directă a clădirii se va realiza cu respectarea prescripţiilor tehnice NP
126/2012 intitulat „COD DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE PENTRU CONSTRUCŢII FUNDATE PE
PĂMÂNTURI CU UMFLĂRI ŞI CONTRACŢII MARI”.
APA SUBTERANĂ
Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului F 1 pana la cota ‐2,50 m .
Nivelul hidrostatic maxim al apelor subterane nu poate fi determinat decat in baza unor
studii hidrogeologice extinse. Variatia nivelului apei subterane este legata de cantitatile de
precipitatii cazute in zona si de topirea zapezilor.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
În urma analizării rezultatelor obţinute, prin executarea investigaţiilor de teren, a
prelevărilor de probe şi a încercărilor de laborator, rezultă următoarele concluzii şi recomandări,
cu privire la stratificaţia terenului precum şi la caracteristicile geotehnice ale amplasamentului
investigat:
- Conform clasificarii pamanturilor in functie de plasticitate, au gradul de plasticitate
mijlociu (argila prafoasa nisipoasa) si gradul de plasticitate redus (praf nisipos).
- Conform clasificarii pamanturilor in functie de gradul de consistenta, este pamant
plastic vartos.
- Conform STAS 1709/3‐90, gradul de sensibilitate la inghet pentru aceste pamanturi se
incadreaza ca fiind foarte sensibile.
- Se recomanda ca adancimea de fundare sa se realizeze la minim 0,70m fata de
terenul natural.
- Se recomanda sistematizarea atenta a zonei din punct de vedere a colectarii apelor
meteorice, pentru ca infiltratia apelor meteorice in terenul d efundare sa nu afecteze
in timp caracteristicile fizico‐mecanice ale acestuia.
- Din punctul de vedere al rezistentei la sapare (Indicator de norme de deviz TS/1981)
pamanturile se pot incadra astfel:
 Sapatura manuala ‐ mijlociu (praf nisipos), tare (argila prafoasa nisipoasa)
 Sapatura mecanica ‐ teren categoria I
Elemente de tema: Tema de proiectare solicita amenajarea unei incinte cu destinatie
rezidentiala mobilata cu imobile pentru locuire colectiva, platforma pietonala la cota parterului,
zone verzi, acces carosabil din strada Cetatii, zone carosabile in incinta si platforme de parcare.
Functiunea propusa prin documentatia PUZ este functiunea predominanta a zonei ‐
locuire.
3.2.

Prevederi ale PUG privind functiunea solicitata:

Conform PUG Arad, terenul este situat in intravilanul municipiului Arad, in partea de
sud‐est a municipiului in UTR 65.
PUG Arad aprobat stabileste pentru UTR 65 din care face parte terenul, interdictie de
construire pana la elaborare PUZ sau PUD.
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Pentru terenul alipit la estul investitiei, PUD – Ansamblu rezidential Subcetate, detaliaza
partial UTR 64 si 65 din PUG si stabileste ca functiune dominanta – zona rezidentiala (locuinte
unifamiliale individuale P+1E – P+2E si locuinte colective P+3E) si functiuni complementare
admise: spatii comerciale, prestari servicii, invatamant.
Statia de gaze si zona de case existente in sudul amplasamentului fac parte din UTR 32.
Pentru zona Lmu32b, PUG stabileste ‐ zona rezidentiala cu cladiri P,P+1, P+2, P+2+M.
Terenul are categoria de folosinta: faneata si curti constructii in intravilan.
3.3. Valorificarea cadrului natural:
Zona studiată beneficiază de un cadru natural de campie. Terenul este relativ plan.
La o distanta de 170m se afla cursul Raului Mures cu oglinda de apa si zona de parc care o
insoteste. Acestea vor constitui peisajul vizibil de la etajele superioare ale imobilelor.
3.4. Modernizarea circulatiei:
In partea de nord a incintei se va amplasa drumul de acces in incinta cu racordul la
strada Cetatii si cu preluarea diferentei de cote de nivel. Drumul de acces va ajunge la cota
demisolului cu o panta de accedere conform cu normativele in vigoare de unde se va lega de
platforma carosabila a incintei.
Drumul de acces va fi asfaltat si va avea o latime de minim 6,0m. Acest drum va asigura
si accesul la parcela invecinata pe care se intentioneaza construirea centrului educational (in curs
de elaborare PUD).
In incinta se va amenaja o circulatie carosabila perimetrala cu o latime de 6m (min
4,5m) cu acces la locurile de parcare amenajate la nivelul terenului si sub fiecare imobil la cota
demisolului. Se vor amenaja un numar de locuri de parcare calculat la un coeficient de minim 1,0
(preferabil mai mare) pentru fiecare apartament.
Circulatia din incinta va asigura accesul de interventie la cladiri si accesul la zonele de
parcare.
Circulatiile pietonale se vor amenaja la cota terenului si vor asigura accesul la fiecare
imobil la aceasta cota prin circulatiile verticale (casa de scara si lift) ale fiecarui imobil.
3.5. Zonificare functionala – reglementari, bilent teritorial, indici urbanistici:
Prezenta documentatie are ca obiect realizarea investitiei „ANSAMBLU LOCUINTE
COLECTIVE” str. Cetatii nr. 16 in municipiul Arad, CF 351643‐Arad in zona de sud‐est a municipiul
Arad.
Obiectivele principale propuse pentru această investitie sunt:
- Asigurarea accesului la teren, în contextul zonei şi a legăturii acesteia cu celelalte
zone din vecinătate.
- Stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari
specifice zonei de locuire.
- Reglementarea procentului de ocupare si a coeficientului de utilizare a terenului.
- Rezolvarea circulaţiei şi a accesului carosabil si pietonal la fiecare imobil, stabilirea
de reglementari privind parcarile si spatiile verzi.
- Propunerea infrastructurii tehnico ‐ edilitare în vederea asigurarii utilitatilor
necesare investitiei.
Se propune amenajarea unui teren cu destinatia de locuire colectiva, avand suprafata
masurata de 8.534mp.
Incinta amenajata va fi alcatuita din:
- O zona construibila in care se vor amplasa imobilele de locuinte colective;
- Acces carosabil in incinta din strada Cetatii printr‐un racord la acesta, cu
preluarea diferentei de cote de nivel;
- Platforma carosabila cu locuri de parcare pentru autoturisme;
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Platforme pietonale;
Zone verzi amenajate perimetrale si intre imobile;
Imprejmuire partiala – amplasata pe limita de proprietate.

Se propune un regim de inaltime maxim de D+P+4E+1ER pentru imobilele amplasate in
perimetrul construibil si D+P+3E+1ER pentru primul imobil amplasat in zona de sud a incintei spre
locuintele aflate in aceea zona.
Parcela reglementata va avea urmatoarea zonificare, in limitele de proprietate:
L – UNITATE FUNCTIONALA – LOCUINTE COLECTIVE
St = 8.534mp

Ac max = 3414mp (40%)

L.1 – subunitate functionala – imobile locuire colectiva
destinata construirii mai multor imobile de locuinte colective
Regimul de inaltime:
D+P+4E+1ER si D+P+3E+1ER (pentru primul imobil din partea de sud a incintei).
Inaltimea maxima 20,9m peste cota 0,00.
Cota 0,00 = 112,60NMN cota maxima = 133,5NMN
Zona de implementare a constructiilor va avea suprafata de 6175mp.
Distantele pana la limita de proprietate sunt:





Spre str. Cetatii 1,50m in partea de nord si 7,00m in partea de sud
Spre CF 351644 8,00m
Spre CF 302257 8,00m
Spre zona de case individuale din sudul amplasamentului
11,30m

Indicatorii urbanistici:
POT max = 40%

CUT max = 1,6

Se vor respecta orice restrictii referitor la retragerea cladirilor propuse fata de
retele edilitare sau drumuri, impuse de catre avizatori.
C1 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA AMENAJARII ACCESULUI RUTIER
Destinata amenajarii carosabilului de acces direct din strada Cetatii prin racord la
aceasta.
Carosabilul va fi asfaltat si va avea o latime de minim 6,00m.
Panta de accedere la cota platformei carosabile din incinta va fi conform
normativelor in vigoare.
C2 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA AMENAJARII CIRCULATIEI CAROSABILE
SI PIETONALE SI PARCARILOR IN INCINTA
Circulatia carosabila si pietonala se vor amenaja din carosabilul de acces propus
care va face legatura cu str. Cetatii.
Carosabilul din incinta se va amenaja la nivelul actual al terenului sistematizat
adica la cca 108.40NMN – cota demisolului.
Accesul pietonal la imobilele propuse se va putea face la cota demisolului prin
circulatiile verticale ale imobilelor care vor ajunge pana la demisol si direct la cota
© 2020 SC ARCZZONE STUDIO SRL ‐ tel. 0721.795.809

15

parterului unde se va amenaja o platforma pietonala peste o parte din parcarile de la
nivelul terenului.
Vor fi amenajate parcari la nivelul demisolului fiecarui imobil.
Se vor amenaja un numar de locuri de parcare calculat la un coeficient de minim
1,0 (preferabil mai mare) pentru fiecare apartament.
La faza PUZ se va evalua numarul de parcari la numarul aproximat de 100
apartamente si un coeficient minim de 1,0 loc de parcare/un apartament.
La proiectarea in faza PTh se va stabili exact numarul de apartamente si se vor
amplasa un numar de parcari de minim 1,0 x nr. apartamente.
C3 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA AMENAJARII CIRCULATIEI
CAROSABILE SI PIETONALE – CIRCULATIE PENTRU LOCUITORII DIN ZONA
Amplasata la limita de sud a incintei cu o suprafata de 136mp va fi o suprafata ce
va permite accesul persoanelor si autoturismelor la casele amplasate la sud de incinta,
precum si accesul la statia de pompare existenta la 20m de amplasament.
SP1 SUBUNITATE FUNCTIONALA – DESTINATA AMENAJARII SPATIILOR VERZI
Destinata amenajarii spatiilor verzi plantate in incinta, care se refera la spatiile
verzi cu rol estetic si de protectie – cu arbori medii si gazon.
Se va aloca o suprafata pentru zone verzi de minim 2mp pentru fiecare locatar. Se
va tine cont de aceasta la proiectarea solutiei finale a blocurilor cand se va putea calcula
exact numarul de apartamente. La faza PUZ se va evalua suprafata de spatii verzi la
numarul mediu de 100 apartamente reprezentand aproximativ 250 persoane x
2mp/persoana = 500mp.
In concluzie la nivel PUZ totalul suprafetelor ocupate de spatiile verzi trebuie sa fie
de minim 500mp, urmand ca la fazele de proiectare urmatoare, sa fie evaluate exact.
BILANŢ TERITORIAL
FUNCTIUNE TEREN
Teren viran ‐ faneata
Teren
viran
constructii

curti

IN ZONA STUDIATA
EXISTENT

DETALIAT IN INCINTA

PROPUS

EXISTENT

PROPUS

mp
15.137

%
33,75

mp
11.465

%
25,56

mp
3.600

%
42,18

mp
0,00

%
0,00

4.934

11,00

0,00

0,00

4.934

57,82

0,00

0,00

Carosabil platforme,
trotuare
Zona servicii, comert

4.422

9,86

9.114

20,32

0,00

0,00

4.620

54,14

5.951

13,27

5.951

13,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Zona locuinte

8.389

18,71

11.803

26,32

0,00

0,00

3.414

40,00

Spatii verzi

1.083

2,41

1.583

3,53

0,00

0,00

500

5,86

Zona edilitara

4.932

11,00

4.932

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

44.848

100,00

44.848

100,00

8.534

100,00

8.534

100,00

Se stabilesc urmatorii indicatori urbanistici pentru obiectivele propuse:
Indici urbanistici‐ regimul de construire in
incinta reglementata (indicatori maximali)
Procentul maxim de ocupare a terenului (POT)
Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)

EXISTENT

PROPUS

0,00%

40,00%

0,00

1,60
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3.6.

Dezvoltarea echipării edilitare:

Alimentare cu apa:
Sursa de alimentare cu apa:
‐ din rețeaua publica de alimentare cu apa din strada Cetatii.
Alimentarea cu apa potabila se va face prin extinderea rețelei de apa existenta din
strada Cetatii, pe partea dreaptă a acesteia pe sensul de mers spre Cetatea Aradului. Se va
executa o retea de apa din teava PEID Dn. 110 mm, Pn. 6,. Pe reteaua propusa se vor monta doi
hidranti supraterani de incendiu,, Dn. 80 mm, amplasati in spatiul verde la cel putin 5 m distanta
de orice cladire.
Pentru fiecare cladire, este propus un bransament de apa din teava din polietilena PE
ID Dn. 63 mm, pe care se va executa un camin de apometru echipat cu contor de apa incadrat
de doi robineti sferici de inchidere.
Pentru platformele gospodaresti unde vor fi amplasate containerele de gunoi, se vor
monta hidranti de gradina Dn. 1”, in vederea spalarii platformelor si se vor prevedea guri de
scurgere racordate la conductele de canalizare, pentru colectarea apelor.
Conductele de apa propuse se vor monta subteran, la 1.00‐1.20 m adancime, pe strat de
nisip.
Conform NP 118/2013/2 cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul 4, pentru
stingerea din interior a incendiului in cladirile de locuinte nu sunt necesari hidranţi interiori,
acestea avand inaltimea de pana la 28m, (nu sunt cladiri inalte).
Conform anexei 6, pentru stingerea din exterior a incendiului in centrele populate, cu un
numar pana la 5000 de locuitori, sunt necesari hidranti exteriori cu debit de 5 l/s. Acesta va fi
asigurat de la cei doi hidranti Dn. 80 mm propusi in incinta.
Canalizarea:
Retelele exterioare de canalizare vor fi concepute a functiona in sistem divizor, respectiv
apele menajere separate de cele pluviale.
Retelele exterioare de canalizare vor fi concepute a functiona in sistem divizor, respectiv
apele menajere separate de cele pluviale.
Canalizarea menajeră
Zona este racordata la sistemul de canalizare al municipiului Arad. Constructia propusa
urmeaza a fi racordata la reteaua publica de canalizare care exista pe strada Cetatii sau la reteaua
de canalizare existenta din partea de est a amplasamentului care ajunge la statia de pompe
aflata la sud‐est de amplasament.
Apele uzate menajere de la obiectele sanitare si bucatarii vor fi colectate si canalizate
gravitational la reteaua publica de canalizare menajera existenta, printr‐ un racord de canalizare
menajera executat din tuburi din PVC SN 4 Dn. 200‐250 mm, montate in subteran in strat de
nisip, cu panta de 0.4‐ 0.6 % spre canalizarea existenta.
Canalizarea pluvială
Colectarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirilor se va face cu ajutorul jgheaburilor şi
burlanelor exterioare legate la sistemul de canalizare pluviala din incinta.
Apele pluviale de pe platformele carosabile vor fi colectate prin guri de scurgere, legate
la un colector de apa pluviala si vor fi trecute prin separatoare de produse petroliere si nisip si
apoi vor fi deversate in sistemul de canalizare pluviala din incinta.
Apele pluviale de pe cladiri vor fi colectate in doua bazine de retentie din polietilena si
utilizate pentru intretinera spatiilor verzi, iar surplusul de apa din bazine va fi evacuat prin
preaplinul acestora in conductele de canalizare pluviala.
Avand in vedere faptul ca nu exista retea de canalizare pluviala, sau emisar in apropiere,
apele pluviale vor fi canalizate la un put absorbant amplasat in incinta.
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Alimentarea cu gaze naturale:
Gazele naturale se vor utiliza pentru încălzirea spațiilor pe timp de iarnă si pentru
prepararea apei calde menajere. În vederea alimentării cu gaze naturale a ansamblului de
locuinte colective se propune:
 ‐extinderea conductei de gaze naturale de presiune redusă, din dreptul staţiei de
reglare măsurare de sector ;
 ‐o reţea de distribuţie gaze naturale de presiune redusă ‐ramificată , în incinta
ansamblului de locuinţe;
 ‐executarea a câte unui racord (branşament) de gaze naturale şi a unui post de
reglare la fiecare imobil.
 Măsurarea consumurilor de gaze se propune separat, cu contoare individuale de
apartament .
 La implementarea soluţiei propuse ,se va avea în vedere punctul de vedere şi
condiţiile tehnice solicitate de furnizorului licenţiat de gaze naturale ,SC DELGAZ
GRID SA .
 La proiectarea şi execuţia lucrărilor de gaze naturale se vor respecta Normele
Tehnice pentru Proiectarea, Executarea şi Exploatarea Sistemelor de Alimentare
cu Gaze Naturale (NTPEE – 2018).
 La elaborarea următoarelor faze de proiectare se va ţine cont de etapele
racordării la Sistemul de Distribuţie a Gazelor Naturale (SDGN), conform
Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2017, modificat şi completat cu Ordinului
ANRE nr.209/2018 , respectiv se va obţine avizul tehnic de racordare la sistemul
de distribuţie a gazelor naturale ,din partea furnizorul licenţiat de gaze SC DEL
GAZ Grid SA.
Alimentarea cu energie electrică:
Pentru alimentarea cu energie electrica a cladirilor din incinta, propuse a se construi, se
va realiza un racord la liniile aeriene existente pe strada Cetatii, linii care sa poata alimenta intreg
ansamblul de locuinte cu necesarul de energie electrica pentru iluminatul exterior si cel interior.
Alimentarea intregii incinte se va face prin linii electrice subterane de joasa tensiune.
In apropierea zonei studiate exista linie electrica de medie tensiune (LEA 20kV).
Se propune extinderea liniei electrice de medie tensiune aeriana cu linii electrice de
medie tensiune subterane (LES 20kV) conform plansei IE01. Se va realiza un sistem de distributie
de joasa tensiune, prin cabluri electrice montate subteran pana la firida de bransament,
amplasata la limita de proprietate.
Se propune realizarea unui post de transformare 20/0,4kV in anvelopa de beton
amplasat la limita de proprietate. De la noul post de transformare se vor alimenta consumatorii
de energie electrica propusi.
Se propune ca întreaga distribuţie a energiei electrice în zona studiată să se facă prin linii
electrice subterane de joasă tensiune, atât pentru clădiri cât şi pentru iluminatul incintei.
Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce priveşte soluţia de alimentare
cu energie electrică, cât şi gestionarea instalaţiilor electrice propuse, investitorul se va adresa
direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, către operatorul local de distribuţie a
energiei electrice (SC Enel Distribuție SA, UTR Arad) pentru a obţine aprobările şi avizele
necesare.
Proiectarea şi executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile
Codului Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie aprobat cu decizie ANRE nr. 101⁄06.06.2000,
de către societăţi care deţin competenţe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea
Naţională de Reglementare a Energiei Electrice Bucureşti.
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Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza astfel:
Zona rezidentiala cu regim mic de inaltime:
- 106 locuinţe x 7 kW
P instal. = 742 kW
Ks = 0,50
P max. abs. = 371 kW
Reţele de telecomunicaţii
Racordarea imobilelor la serviciile de telefonie şi cablu TV/Internet se va face prin
racordarea la reţelele existente. Avand in vedere ca in zona exista cabluri de fibra optica, se va
solicita un aviz de principiu de la furnizorul de telecomunicatii.
Branșamentul de telecomunicaţii se vor poza subteran până la punctul de racord al
clădirilor.
Proiectarea şi executarea lucrărilor de telefonie se va face în conformitate cu prevederile
Normelor Tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de telefonie.
Deseurile menajere:
Deseurile menajere vor fi depozitate selectiv in containere amplasate pe platformele
gospodaresti care se vor amenaja pentru fiecare imobil in parte. Platformele gospodaresti vor fi
betonate, etansate cu sifon de pardoseala si vor fi alimentate cu apa rece menajera si vor fi
imprejmuite.
Deseurile se vor depozita dupa o preselectie pe principalele tipuri de deseuri urbane:
vegetale, plastic, hartie si sticla.
Dupa colectare, toate deseurile vor fi transportate si depuse la rampa ecologica a
municipiului, de catre firma de salubrizare a municipiului in urma incheierii unui contract.
3.7.

Protectia mediului:

Functiunea propusa prin PUZ si anume locuire colectiva nu este poluanta.
Singurele elemente poluante pot proveni de la modul de depozitare a deseurilor
menajere si de la eventualele scurgeri de uleiuri sau produse petroliere de la autoturismele
parcate in incinta.
Pentru prevenirea acestor poluari accidentale se vor lua masurile corespunzatoare si
anume:
- Deseurile menajere vor fi depozitate pe o platforma gospodareasca betonata, cu
racord de apa si imprejmuire.
- Apele pluviale de pe platforma carosabila vor fi colectate prin guri de scurgere sau
rigole, trecute printr‐un separator de nisip si altul de produse petroliere si apoi
conduse la canalizarea pluviala de pe strada Cetatii printr‐o statie de pompe.
- Se vor respecta orice alte masuri de protectie a mediului solicitate de APM Arad
prin avizul de mediu.
Conform HG 1076/8 iulie 2004 si Anexelor de aplicare, problemele de mediu se trateaza
in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, aferente planurilor de amenajare
a teritoriului si planurilor de urbanism, prin documentatii specializate ce se inainteaza spre
aprobare Agentiei de protectia Mediului Arad.
PUZ ‐ „ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE” – str. cetatii nr. 16, va respecta concluziile
analizei de mediu si ale etapei de incadrare.
In cazul in care pe durata executarii lucrarilor de sapatura, apar puncte cu vestigii
arheologice, beneficiarul va anunta Directia pentru Cultura si Patrimoniu National Arad si
Primaria Municipiului Arad asupra descoperirilor, in conditiile art. 4, alin. (3) din Legea nr.
462/2003. In vederea continuarii lucrarilor se va asigura supravegherea arheologica pe durata
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lucrarilor, de catre persoane autorizate, pe baza de contract si conform unui aviz de descarcare
arheologica eliberat anterior continuarii lucrarilor.
3.8.

Obiective de utilitate publica.

In zona studiata se gasesc urmatoarele obiective de utilitate publica:
- Drum public carosabil strada Cetatii
In cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu sunt propuse noi obiective de utilitate
publica. Toate obiectivele propuse raman in regim si administrare privata.
Tipuri de proprietate asupra terenurilor.
In zona studiata exista trei categorii de tipuri de proprietate asupra terenurilor si anume:
 Terenuri proprietate publica de interes local – drum str. Cetatii, spatii verzi,
trotuare
 Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice – parcele private de
teren cu sau fara imobile construite
Circulatia terenurilor:
Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt propuse
schimburi de teren.
4.


CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE:
Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG:
Conform PUG Arad, terenul este situat in intravilanul municipiului Arad, in UTR 65.
- Functiunea dominanta a zonei: zona de recreere
- Functiuni complemenatre ale zonei: spatii comerciale
In UTR nr. 65 exista conform PUG Arad interdictie temporara de construire pana la
elaborare PUD sau PUZ.
Prin PUZ – Ansamblu locuinte colective str. Cetatii 16, se reglementeaza terenul in
suprafata de 8.534mp ‐ CF 351643 Arad.



Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de
dezvoltare:
Principalele intervenţii în zonă, care sa sustina materializarea investitiei propuse
constau în:
- echiparea edilitara a incintei prin: racorduri pentru realizarea alimentarii cu
apă, alimentarii cu energie electrică, racord la reţeaua de canalizare,
alimentarea cu gaze naturale si
- realizarea accesului in incinta printr‐un racord carosabil la strada Cetatii –
prin carosabil propus in partea de nord a amplasamentului.
 Prioritati de interventie:
Constructia imobilelor si realizarea echiparii terenului cu utilitati precum si a
accesului in incinta, sunt etapele investitionale a caror realizare urmeaza a fi dictata de
sursele de finantare ale investitorului dar in toate situatiile asigurarea cu utilitati si
realizarea racordului la strada Cetatii sunt obligatorii.
 Aprecieri ale elaboratorului PUZ:
Ca elaborator a documentaţiei, considerăm că aceasta reflectă posibilităţile şi
cerinţele zonei, cu influenţe economice pozitive la nivel local. Restricţiile ‐ funcţionale,
de destinaţie, calitate, indici ocupare teren etc. sunt cele din capitolele de propuneri şi
detaliate în regulamentul aferent PUZ‐ului.
Investitia se va realiza din fondurile beneficiarului Chrapan Mihaiela Claudia.
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In etapele urmatoare, in vederea crearii conditiilor de finalizare a prevederilor PUZ,
consideram necesare urmatoarele operatii si actiuni:
- Aprobarea PUZ in CLM Arad
- Impunerea prin regulamente, caiete de sarcini, certificat de urbanism si autorizatii
de construire a unor solutii arhitecturale adecvate care sa confere personalitate
acestei zone.
5.
PREZENTAREA CONSECINTELOR
INVESTITIEI SOLICITATE:

ECONOMICE

SI

SOCIALE

ALE

REALIZARII

Oportunitatea investitiei solicitate se justifica prin:


Conditiile de amplasament
Zona de amplasare a investitiei este o zona predominant rezidentiala a carei
functiune a fost stabilita prin documentatii de urbanism aprobate anterior.
Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Arad, intr‐o zona in care
se poate realiza un acces carosabil din drumuri existente asfaltate.
Investitia completeaza o zona in dezvoltare de locuinte si functiuni
complementare.
Aceasta investitie privata, continua si dezvolta o zona rezidentiala deja existenta.



Categorii de costuri

a) Categorii de costuri suportate de catre beneficiar:
Pentru dezvoltarea acestui amplasament, investitorul privat suporta si preia toate
costurile cu realizarea accesului pe proprietate, realizarea echiparii tehnico‐edilitare, respectiv
extinderea retelelor de utilitati si a bransamentelor, precum si orice alte amenajari impuse
pentru corecta functionare a incintei.
b) Categorii de costuri suportate de catre autoritatea publica locala:
Pentru realizarea investitiei propuse nu vor fi costuri pe care sa le suporte administratia
publica locala din bani publici.


Echipare edilitara, accesibilitate si transport
Pentru atingerea scopului acestei investitii, zona in care se propune investitia va trebui sa
fie racordata la echiparea edilitara (alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, alimentare
cu energie electrica, alimentare cu gaze naturale, servicii de salubritate) existenta in zona pe str.
Cetatii.
In privinta accesibilitatii se poate spune ca aceasta este asigurata prin derularea zonei
investitiei de‐a lungul str. Cetatii cu carosabil asfaltat.
Întocmit,
arh. Monica Cuznetov
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENT PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE” str. Cetatii nr. 16, Arad
I. DISPOZITII GENERALE
ROLUL RLU :
Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu
caracter general, prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și
amplasarea și conformarea construcțiilor și a amenajarilor, în acord cu prevederile legale.
Aceste reguli au fost cuprinse in planșa 02A Reglementări urbanistice – zonificare.
Regulamentul Local de Urbanism AFERENT Planului Zonal de Urbanism, expliciteaza si
reglementeaza modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General referitoare la
modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a
volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor.
Prescriptii cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce
face obiectul PUZ ‐ 8.534mp conform extras CF 351643 Arad.
Planurile urbanistice şi regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii
pentru autorizarea executării construcţiilor.
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.
Prezentul Regulament de urbanism se referă la modul de funcţionalizare al investitiei
„ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE” str. Cetatii nr. 16, Arad, amplasata pe parcela identificata
cadastral:
 CF 351643 Arad: faneata (3.600mp) si curti constructii (4.934mp) in
suprafata totala de 8.534mp, in intravilan.
BAZA LEGALA A ELABORARII:
Regulamentului local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu:
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea Fondului funciar 18/1991 republicata cu modificarile si completarile 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, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
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 Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor;
 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
recomandarilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal,
indicativ GM‐010‐2000;
 Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a
zonei studiate din localitate si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obietivelor
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.
DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul Regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii
constructiilor pentru incinta studiata, care face parte din intravilanul Municipiului Arad.
Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind urmatoarele
categorii de interventii:
 Stabilirea destinatiei terenului care face obiectul investitiei propuse.
 Stabilirea de indici urbanistici, regim de inaltime, aliniamente, in cooncordanta cu
functiunea propusa in incinta studiata.
 Realizarea acceselor la teren si stabilirea relatiei cu vecinatatile.
Zona studiata are suprafata de 44.848mp, interventiile urbanistice in zona referinduse
la:
-

Implementare imobile locuinte colective
Racord carosabil la strada Cetatii
realizarea racordurilor la retelele edilitare din zona (energie electrica, apa rece
menajera, canalizare si alimentare cu gaze neturale.
- Circulatii auto in incinta
Incinta studiata in suprafata de 8.534mp conform Extras CF 351643 Arad situata in
intravilanul municipiului Arad. Intervenţiile urbanistice pe amplasament se referă la
schimbarea destinatiei pentru incinta studiata, din faneata si partial curti constructii in zona
locuire colectiva.
Functiunea principala solicitata de investitor este zona locuire colectiva.
Functiunile complementare zonei rezidentiale sunt: drum de acces, platforma
carosabila de incinta cu parcari, alei pietonale, amenajari tehnco‐edilitare, zona
gospodareasca, spatii verzi.
Se propune schimbarea destinatiei terenului care face obiectul investitiei, din faneata (si
partial curti constructii) in intravilan in zona cu functiune rezidentiala.
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Planul urbanistic zonal “ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE” impreuna cu RLU aferent
cuprind normele obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul situat in
intravilanul municipiului Arad parcela CF 351643 Arad.

II.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITAŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI
NATURAL ŞI CONSTRUIT
–

Terenuri agricole in intravilan.
Parcela pe care se va realiza investitia in suprafata de 8.534mp cuprinde o suprafata de
3.600mp teren agricol – faneata in intravilan.
 Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este
permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu
respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.
 Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din
circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

–

Suprafete impadurite.
Nu este cazul.

–

Resursele subsolului.
Nu exista resurse ale subsolului cunoscute in zona.

–

Resurse de apa si platforme meteorologice.
Nu este cazul.

–

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate.
In zona sau in apropiere nu exista zone naturale protejate si nici potential balnear sau
turistic.

– Zone construite protejate.
Zona nu face parte dintr‐o zona construita protejata. Nu exista valori de patrimoniu
cultural construit.
REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
–

EXPUNEREA LA RISCURILE NATURALE
Expunerea la riscuri naturale este redusa prin:
- Existenta digului de‐a lungul cursului Râului Mureș în municipiul Arad
- 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, din acest punct de vedere.
–

EXPUNEREA LA RISCURI TEHNOLOGICE

Conform analizei de risc DEM/10308/11.02.2021, efectuata pentru PUZ Ansamblu
locuinte colective str. Cetatii nr. 16, de catre Departamentul de exploatare si mentenanta al
Transgaz, a rezultat ca riscul este ADMISIBIL (distanta sigura ‐ cu masuri generale de control a
riscului) pentru toate cele trei categorii luate in calcul si anume: oameni, animale si cladiri.
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Conditionarile pentru amplasarea ansamblului de locuinte colective conform avizului
Transgaz nr. 13485/252/23.02.2021 sunt:
1. Inainte de inceperea lucrarilor se va lua legatura cu Exploatarea Teritoriala Arad
pentru stabilirea zonei de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistentei
tehnice si supravegherea lucrarilor. Data inceperii lucrarilor s eva anunta in scris
cu cel putin 72 ore inainte.
2. Se va respecta distanta precizata de cca 68m, cea mai mica intre conducta de
transport gaze Dn 400 Recas‐ Arad (Vest I) si imobilele proiectate, conform
planului de situatie anexat si vizat de Exploatarea Teritoriala Arad.
3. Pentru amplasarea imobilelor la distanta precizata mai sus este necesara
reizolarea unui tronson de conducta in lungime de aproximativ 70m cu izolatie
foarte intarita si verificarea nedistructiva a sudurilor (100%).
4. Se va intocmi un proiect tehnic de refacere a izolatiei cu verificarea nedistructiva
a sudurilor (100%)
5. Proiectul tehnic si lucrarile de executie aferente vor fi executate de societati
autorizate ANRE pentru lucrari asupra conductelor de inalta presiune.
6. Lucrarile de refacere a izolatiei si verificarea sudurilor conductei de gaze vor fi
executate cu respectarea stricta a procedurilor interne ale Transgaz.
7. In zona conductei de gaze (6m stanga/dreapta) lucrarile de sapatura si
umplutura se vor executa manual.
8. Constructorul va lua toate masurile de respectare a legislatiei in vigoare cu
privire la prevenirea si stingerea incendiilor.
9. Se va asigura accesul neconditionat pe viitoarele terenuri, pentru interventii la
conducta de gaze.
10. SNTGN Transgaz SA Medias beneficiaza de dreptul de uz si de servitute legala
asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, in vederea lucrarilor de
reabilitare, retehnologizare, exploatare si intretinere.
11. Inceperea lucrarilor la obiective se va face doar dupa realizarea lucrarilor de
refacere a izolatiei si verificarea sudurilor conductei de gaze.
Cheltuielile aferente realizarii lucrarilor de refacere a izolatiei si verificarea sudurilor
conductei de gaze vor fi suportate d ecatre beneficiar/solicitant.
–

CONSTRUCTII CU FUNCTIUNI GENERATOARE DE RISCURI TEHNOLOGICE
Constructiile propuse in incinta nu vor fi generatoare de riscuri tehnologice.

–

ASIGURAREA ECHIPARII EDILITARE

Sunt permise orice 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.
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.
Fiind vorba despre un amplasament intravilan intr‐o zona construita a orasului, in
vecinatatea amplasamentului exista toate utilitatile necesare functionarii viitorului obiectiv.
Retelele municipale existente vor fi prelungite unde este cazul sau se vor executa
racorduri/bransamente dupa caz conform cu conditiile de racordare mentionate in avizele
detinatorilor de retele, CAA Arad, ENEL, DELGAZ GRID, TELEKOM.
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–

ASIGURAREA COMPATIBILITATII FUNCTIUNILOR

Prin PUZ “Ansamblu locuinte colective“ str. Cetatii nr. 16, Arad se stabileste functiunea
dominanta a incintei studiate – zona rezidentiala – locuinte colective. Amplasamentul ales nu
are in vecinatate surse producatoare de noxe, zgomote puternice si vibratii (aeroporturi, zone
industriale artere de trafic greu) conform specificatiilor din Anexa 1 din GM‐007‐2000.
Obiectivul care face obiectul PUZ‐ului este constituit dintr‐o singura unitate funcţionala:
L – UNITATE FUNCTIONALA – LOCUINTE COLECTIVE
–

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI.

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al
terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita de prezentul regulament.
Procentul de ocupare a terenului ( POT ) exprimă raportul dintre suprafaţa construită la
sol a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat.
POT = SC / ST x 100 unde

SC = suprafaţa construită
ST = suprafaţa totala a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in
care urmeaza sa fie amplasata constructia astfel si de conditiile de amplasare din teren,
stabilite prin prezentul Regulament.
L – UNITATE FUNCTIONALA – LOCUINTE COLECTIVE
POT maxim admis 40%
CUT maxim admis 1,60
–

LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA

In incinta reglementata de PUZ “ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE”str. Cetatii nr. 16,
Arad nu s‐au prevazut obiective de utilitate publica.

III. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR
REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII
–

ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE

Orientarea construcţiilor faţa de punctele cardinale se face, în conformitate cu
prevederile normelor sanitare şi tehnice, in vederea îndeplinirii urmatoarelor cerinţe:
 asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic )
 asigurarea iluminatului natural
 asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile inchise (confort
psihologic)
Se vor respecta prevederile Normelor de igiena si a Normativelor privind modul de viata
al populatiei Ordin 119 din 2014.
Conform RGU anexa 3 pct. 3.1. pentru constructiile de locuinte se recomanda evitarea
orientarii spre nord a dormitoarelor.
–

AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE.

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei
publice:
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a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de întretinere si de exploatare;
b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiunile lor
complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse
petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau
constructii de acest gen.
În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se întelege ampriza, fâsiile de siguranta si
fâsiile de protectie.
În scopul asigurarii calitatii spatiului public, a protectiei mediului si sigurantei si sanatatii locuitorilor,
precum si pentru cresterea gradului de securitate a retelelor edilitare, în zona drumurilor publice
situate în intravilanul localitatilor, lucrarile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor
edilitare prevazute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru traversarea de catre acestea a drumurilor publice,
se executa în varianta de amplasare subterana, cu respectarea reglementarilor tehnice specifice în
vigoare.
Prin exceptie de la prevederile aliniatului de mai sus cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice specifice în vigoare, retelele de comunicatii electronice si infrastructura asociata acestora pot fi
amplasate si în varianta supraterana, în intravilanul si extravilanul comunelor, satelor si localitatilor
apartinatoare oraselor si municipiilor.

Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa, cu respectarea
zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii.
Deservirea rutiera a ansamblului proiectat urmeaza sa se asigure dinspre strada Cetatii
prin realizarea unui acces nou racordat la carosabilul str. Cetatii. Drumul de acces va avea
doua fire de circulatie, o latime de minim 6,0m si se va racorda cu cota d enivel a terenului
sistematizat respectand panta de accedere conform normativelor in vigoare.
–

AMPLASAREA FATA DE CAI NAVIGABILE EXISTENTE SI CURSURI DE APA POTENTIAL
NAVIGABILE.
Nu este cazul.

–

AMPLASAREA FATA DE CAI FERATE DIN ADMINISTRATIA SNCFR
Nu este cazul.

–

AMPLASAREA FATA DE AEROPORTURI.

Conform Ordinului nr. 735 din 09.06.2015 modificat si completat cu Ordinul 33/2017,
terenul fiind situat in zona III de referinta s‐a obtinut Avizul AACR nr. 23285/1771 din
12.11.2020 conform caruia:
–

Se va respecta inaltimea maxima a zonei edificabile de 20,90m.
Pentru organizarea de santier/macarale se va solicita un aviz AACR ulterior.
La incalzire se vor utiliza echipamente si instalatii care sa nu produca perdele de
fum rezultate din arderea combustibililor.
Iluminatul exterior nu va prezenta fascicule de lumina orientate in sus.
Pe teren nu se vor desfasura activitati care pot afecta traficul aerian, lansari de
artificii, lampioane, baloane, etc.
La autorizarea constructiilor se va solicita un aviz nou.

RETRAGERI FATA DE FASIA DE PROTECTIE A FRONTIEREI DE STAT
Nu este cazul.

–

AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT.

Astfel zona de implementare a constructiilor va fi amplasata la minim 9,80 – 10,20m
fata de domeniul public spre carosabilul str. Cetatii.
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Se va respecta limita de siguranta si protectie fata de reteaua de gaze naturale existenta
care este amplasata la marginea carosabilului str. Cetatii.
–

AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI.

Se vor respecta pentru zona de implementare a constructiilor:
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 fondul, ingradit sau neingradit, apartinand
proprietarului vecin si fereastra de vedere, balconul ori alte asemenea lucrari ce
ar fi orientate spre acest fond, conform art. 615 din Codul Civil.
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unităţii teritoriale de pompieri.
c) Spre nord distanta minima pana la limita de proprietate ‐ 8,0m;
d) Spre est distanta minima pana la limita de proprietate ‐ 8,0m
e) Spre sud distantea minima pana la limita de proprietate ‐ 11,30m;
f) Spre vest (str. Cetatii) distanta minima pana la limita de proprietate ‐ 1,50m
REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
–

ACCESE CAROSABILE.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces
la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a
incendiilor.
În mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara îndeplinirea
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.
Accesul carosabil la zona reglementata prin PUZ se va face astfel:
- Accesul carosabil si pietonal la obiectiv urmează a se asigura din str. Cetatii printr‐un
racord carosabil la aceasta.
- Accesul propus va putea fi folosit in comun si de investitia amplasata la nord de
amplasament (centru educational), pentru care se va stabili o servitute de trecere.
- Accesul vehiculelor cu tonaj peste 3,5t in special in perioada de executie, va respecta
legislatia pentru drumurile publice OG 43/1997 republicata cu completarile si
modificarile ulterioare si HCL al municipiului Arad nr. 303/2016 cu referinta in special
la art. 12 lit.h.
- Accesul la drumul public – str. Cetatii se va realiza conform avizului de la Politia
rutiera – Serviciul circulatie si al administratorului drumului.
- Pe durata executiei lucrarilor nu se vor depozita nici un fel de materiale pe carosabilul
str. Cetatii;
- Pe toata durata executiei lucrarilor se va semnaliza corespunzator punctul de lucru si
se va asigura accesul in zona a autovehiculelor, a pietonilor si a persoanelor cu
handicap.
–

ACCESE PIETONALE.

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai
daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.
Accesurile pietonale in incinta vor fi realizate din trotuarul drumului de acces propus,
racordat la str. Cetatii.
Accesul va fi conformat astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap care
folosesc mijloace specifice de deplasare.
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REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO‐EDILITARA
–

RACORDAREA LA RETELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARA EXISTENTE

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.
De la dispozitiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor
administratiei publice locale, pentru categoriile de constructii propuse, în urmatoarele
conditii:
a) realizarea de solutii de echipare în sistem individual care sa respecte normele sanitare
si de protectie a mediului;
b) beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de consiliul
local, la reteaua centralizata publica, atunci când aceasta se va realiza.
Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu
avizul organelor administratiei publice competente, daca beneficiarul se obliga sa
prelungeasca reteaua existenta, atunci când aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga
fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele.
Extinderile de retele sau/si racordurile la acestea se vor realiza conform conditionarilor
mentionate in avizele primite de la detinatorii de retele din zona: CAA Arad, Enel, Delgaz Grid,
Telekom.
–

REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza
de catre investitor sau beneficiar, partial sau în întregime, dupa caz, în conditiile contractelor
încheiate cu consiliile locale.
Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta în întregime
de investitor sau de beneficiar.
În vederea pastrarii caracterului specific al spatiului urban din intravilanul localitatilor se
interzice montarea supraterana, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte
din sistemele de alimentare cu apa, energie electrica, termoficare, telecomunicatii, transport
în comun, a automatelor pentru semnalizare rutiera si altele de aceasta natura.
Montarea echipamentelor tehnice prevazute la alin. (3), se executa în varianta de
amplasare subterana ori, dupa caz, în incinte sau în nisele constructiilor, cu acordul prealabil
al proprietarilor incintelor/constructiilor si fara afectarea circulatiei publice.
Montarea retelelor edilitare prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c) se executa în varianta de
amplasare subterana, fara afectarea circulatiei publice, cu respectarea reglementarilor
tehnice aplicabile si a conditiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în
localitati a retelelor edilitare subterane.
–

PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate în serviciul public
sunt proprietate publica a municipiului.
Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt
proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.
Lucrarile prevazute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finantare, intra în
proprietatea publica. Lucrarile de racordare si bransare la retelele edilitare publice se suporta
in intregime de investitor sau beneficiar si se executa in urma obtinerii avizului autoritatii
administratiei publice specializate.
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REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR
–

PARCELAREA
Parcelarea este operatiunea de divizare a suprafetei de teren in vederea realizarii de noi
constructii. Se permit lucrarile de parcelare cu conditia adoptarii de solutii de echipare unitare
corelate care sa respecte normele de igiena si protectie a mediului.
Terenul destinat investitiei este format in prezent dintr‐o singura parcela aflata in
proprietatea titularului PUZ dar aceasta se va putea dezmembra astfel incat drumurile de
incinta, parcarile, dotarile aferente sa poata fi donate catre municipalitate pentru a fi
administrate.
–

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR
Prin prezentul PUZ se stabileste inaltimea maxima pentru constructiile de pe parcelela
studiata astfel:
Regimul de inaltime stabilit:
 D+P+4E+1ER
 D+P+3E+1ER
–

Hmax = 20,9m de la cota ±0,00 = cota parterului
Hmax = 17,7m de la cota ±0,00 = cota parterului pentru
primul imobil amplasat spre limita de sud a amplasamentului

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Cladirile propuse vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetica arhitecturala:
compozitie, volumetrie, conformare, amplasare goluri, materiale de constructie, finisaje,
culori.
Lucrarile tehnice (retele, conducte, cutii d ebransament, cablaje, etc) trebuie integrate
in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor. Instalatiile de alimentare cu gaze naturale,
energie electrica si CATV, dupa caz, si punctele de racord vor fi concepute si amplasate astfel
incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor propuse.
REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI
–

PARCAJE
Locurile de parcare se vor amenaja obligatoriu in incinta.

Necesarul de locuri de parcare se va stabili la faza de autorizare a constructiilor la un
coeficient minim de 1,0 loc / fiecare apartament.
–

SPATII VERZI SI PLANTATE

Autorizatia de construire va contine obligatia crearii de spatii verzi si plantate in functie
de destinatia ci capacitatea constructiei. Plantarea de arbori se va face la o distanta care sa nu
puna in pericol constructiile sub aspectul stabilitatii.
Se vor asigura spatii verzi plantate cu suprafata ocupata nu mai mica de Sv, unde
Sv = nr. persoane x 2mp conform Anexei 6 din Ghidul privind elaborarea si aprobarea
regulamentelor locale de urbanism Indicativ GM 007‐2000 actualizat.
Vor fi considerate spatii verzi terasele inverzite, al caror strat de sol vegetal permite
dezvolatrea plantelor cu dimensiuni mai mari d e1m inaltime si a caror coronament depaseste
50cm.
In PUZ a fost stabilit un numar de 100 a cate 2,5 persoane/ap = 250 persoane x
2mp/pers = 500mp.
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–

IMPREJMUIRI

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri:



împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea
unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării cladirilor
sau platformelor.

Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în
cazul aspectului exterior al construcţiei.
Imprejmuirile vor fi executate din materiale rezistente si bine ancorate si pot fi
prevazute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale, sau cu
panouri de reclama comerciala, in conditiile legii.

IV. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ
CAP. I.

ART 1 UNITĂŢI ŞI SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE
Unităţile şi subunităţile au fost reprezentate în PLANŞA nr. 02A‐ REGLEMENTĂRI
URBANISTICE ‐ ZONIFICARE, din documentaţia P.U.Z. – „ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE”
str. Cetatii nr. 16, Arad.
A fost delimitată o ZONĂ FUNCŢIONALĂ PRINCIPALĂ. În unitatea funcţională a cărei
folosinţă este stabilită s‐au punctat şi subzone funcţionale cu specificaţii pentru fiecare dintre
acestea.

ZONA FUNCTIONALĂ dominantă la nivelul TERENULUI SUPUS STUDIULUI (CF 351643
Arad) – din teritoriul administrativ al municipiului Arad este:
■ L – UNITATE FUNCTIONALA – LOCUIRE COLECTIVA – destinata unor imobile tip bloc
de locuinte colective.
SUBUNITATILE FUNCTIONALE stabilite sunt:
L.1 – subunitate functionala – imobile locuire colectiva
- Destinata construirii mai multor imobile de locuinte colective.
C1 – subunitate functionala destinata amenajarii accesului rutier
- Destinata amenajarii carosabilului de acces direct din str. Cetatii.
C2 – subunitate functionala destinata amenajarii circulatiei carosabile si pietonale
si parcarilor in incinta.
- Destinata amenajarii carosabilului din incinta, parcarilor si aleilor
pietonale.
C3 – subunitate functionala destinata amenajarii circulatiei carosabile si pietonale –
circulatie pentru locuitorii din zona
- Amplasata la limita de sud a incintei va fi o suprafata ce va permite
accesul persoanelor si autoturismelor la casele amplasate la sud de
incinta, precum si accesul la statia de pompare existenta la 20m de
amplasament.
SP1 SUBUNITATE FUNCTIONALA – DESTINATA AMENAJARII SPATIILOR VERZI
- Destinata amenajarii spatiilor verzi in incinta, care se refera la spatiile
verzi cu rol estetic si de protectie – cu arbori inalti, medii si gazon.

© 2020 SC ARCZZONE STUDIO SRL ‐ tel. 0721.795.809
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V. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE
L ‐ UNITATI FUNCTIONALE – zona cu functiunea dominanta locuire
suprafata totala: 8.534mp
L1 – subunitate functionala – imobile locuire colectiva D+P+4E+1ER si D+P+3E+1ER
- Suprafata de implementare a constructiilor va fi 6175mp,
- POT maxim = 40,00% CUT maxim = 1,60
- Cota max admisa 20,9m de la cota parterului.
C1 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA AMENAJARII ACCESULUI RUTIER
Suprafata acesului rutier va fi de 436mp.
C2 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA AMENAJARII CIRCULATIEI CAROSABILE SI
PIETONALE SI PARCARILOR IN INCINTA
Suprafata platformelor carosabile a parcarilor, trotuarelor pietonale va fi 4.184mp.
C3 – SUBUNITATE FUNCTIONALA DESTINATA AMENAJARII CIRCULATIEI CAROSABILE SI
PIETONALE – CIRCULATIE PENTRU LOCUITORII DIN ZONA
Suprafata circulatiilor destinate tranzitarii spre statia de pompe si pentru accesul la
casele existente, va fi de 136mp.
SP1 ‐ SUBUNITATE FUNCTIONALA – DESTINATA AMENAJARII SPATIILOR VERZI
Suprafata minima spatii verzi conform bilantului teritorial in incinta va fi minim 500mp
reprezentand 5,86%

VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA
Conform PUG Municipiul Arad, zona studiata se afla in UTR nr. 65.
In cadrul PUZ, nu au fost stabilite UTR‐uri noi.

Intocmit:

RUR ‐ DE
arh. Monica Cuznetov
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SC ARCZZONE STUDIO SRL
Arad, str. Simion Barnutiu nr. 6
J2/1705/2019

CUI 41746017

Mobil: 0721.795.809

Pr. nr. 05/2020
Faza: Plan urbanistic zonal ‐ PRELIMINAR
Den. pr. ANSAMBLU
LOCUINTE
COLECTIVE,
str. Cetatii 16, Arad
Beneficiar: CHRAPAN MIHAIELA CLAUDIA

PLANUL DE ACTIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI PROPUSE
1.

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Denumirea proiectului:
Faza / nr. proiect
Amplasament:
Beneficiar:
Proiectant general:
Data elaborarii:

2.

„ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE,
str. Cetatii nr. 16, Arad”
PLAN URBANISTIC ZONAL nr. 05/2020
Arad, str. Cetatii nr. 16, CF 351643 Arad
CHARAPAN MIHAIELA CLAUDIA
SC ARCZZONE STUDIO SRL
mai/2020

CATEGORII DE COSTURI SUPORTATE DE INVESTITORUL PRIVAT

Investitia va fi realizata din fondurile private ale investitorului privat Chrapan Mihaiela
Claudia sau din fonduri private pe care acesta le va atrage. Aceste fonduri vor fi alocate pentru
amenajarea de accese carosabile in incinta, realizarea investitiei propriu‐zise, asigurarea
racordurilor la utilitati, cheltuieli de exploatare.
3.

ETAPIZAREA INVESTITIEI PROPUSE PRIN PUZ

3.1. Dupa aprobarea prezentului PUZ in Consiliul Local al Municipiului Arad, se vor
obtine etapizat Certificatele de urbanism pentru categoriile de lucrari necesare investitiei si se
vor elabora proiectele tehnice pentru lucrarile necesare realizarii investitiei. Pe baza
Proiectelor tehnice se vor intocmi documentațiile de autorizare a lucrărilor pe fiecare imobil
sau lucrare edilitara și se vor obtine avizele necesare.
Perioada estimata de implementare a planului de actiune: mai 2021 – iulie 2028
Categoriile de lucrari necesare investitiei sunt:
a) Sistematizare verticala a terenului.
b) Amenajarea accesului in incinta
c) Racorduri la retelele tehnico‐edilitare din zona si retelele din incinta
d) Constructii noi: cladiri locuinte colective
e) Platforma gospodareasca la locuinta colectiva si amenajari tehnico‐edilitare.
f) Amenajarea platformei carosabile, a locurilor de parcare, a trotuarelor in incinta.
g) Amenajarea spatiilor verzi din incinta.
h) Imprejmuire perimetrala partiala a incintei reglementate.
3.2. Obtinerea Autorizatiilor de construire etapizat pentru categoriile de lucrari
necesare investitiei – estimat: iulie 2021 – iulie 2026.
3.3. Inceperea lucrarilor conform Autorizatiilor de Construire etapizat – estimat: iulie
2021 – iulie 2026
3.4.

Incheierea si receptia constructiilor se va desfasura pe etape de executie.

3.5. Receptia lucrarilor necesare investitiei si intabularea in Cartea Funciara se va
desfasura in etape – estimat ianuarie 2022 – august 2028.
In incinta reglementata se vor realiza o serie de elemente de infrastructura, dotari
edilitare si amenajari destinate locuirii colective (drumuri de acces, retele de utilitati,
bransamente, platfrome carosabile, parcari auto, platforme gospodaresti, imprejmuiri, zone
verzi).
Investitorul va putea solicita preluarea de catre municipiul Arad in scopul includerii in
domeniul public de interes local a elementelor de infrastructura, dotari edilitare si amenajari
destinate folosintei colective, doar dupa finalizarea in conditii legale a tuturor lucrarilor de
construire/amenajare a bunurilor respective si admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.
Prin finalizarea in conditii legale a lucrarilor de construire se va intelege executarea lucrarilor
conform PUZ, pe baza unei Autorizatii de Construire valabile si a unui proiect tehnic de
execvutie intocmit si verificat conform legii de catre specialisti. Bunurile destinate folosintei
colective vor fi preluate in patrimoniul municipiului Arad etapizat, odata cu finalizarea lor, la
solicitarea investitorului.
Costurile aferente realizarii investitiei in toate etapele sale sunt in sarcina beneficiarului.

Întocmit,
arh. Monica Cuznetov

Insusit de beneficiarul/titularul documentatiei PUZ:
Chrapan Mihaiela Claudia

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

30311
08
03
2021

Cod verificare

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 351643 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Arad, Str Cetatii, Nr. 16, Jud. Arad
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp)
Crt Nr. topografic
A1

351643

Observaţii / Referinţe

Teren neimprejmuit;
LOT 1

8.534

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

Referinţe

33839 / 03/04/2019
Act Notarial nr. 1126, din 01/04/2019 emis de Botos Gavrilescu Ioan;
Se infiinteaza cartea funciara 351643 a imobilului cu numarul
B1 cadastral 351643/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu
numarul cadastral 340975 inscris in cartea funciara 340975;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Iesire Din Indiviziune,
B6
cota actuala 1/1
1) CHRAPAN MIHAIELA CLAUDIA, necasatorita

A1

A1

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

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

Referinţe

Pagina 1 din 3
Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 351643 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

351643

8.534

Observaţii / Referinţe
LOT 1

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

Date referitoare la teren
Nr
Crt

1
2

Categorie
folosință

Intra
vilan

faneata
DA
curti
DA
constructii

Suprafaţa
(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

3.600

-

-

-

4.934

-

-

-

Observaţii / Referinţe

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

Punct
sfârşit

Lungime segment

1
2
3
4
5

2
3
4
5
6

72.544
150.033
16.184
11.812
15.522

(**

(m)

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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Carte Funciară Nr. 351643 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment

6

1

147.09

(**

(m)

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

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
Nr.
Termen
Nr. cerere
Data cerere
Obiect cerere
Crt
eliberare
1
15352
09-02-2021
04-03-2021
Actualizarea informatii tehnice

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data și ora generării,
08/03/2021, 09:31

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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Studiu geotehnic

2020

Denumire proiect: ArnenaJare acces irnobilul eu nr. cad. 351643 loc.
Arad, Str. Cetatii, Nr. 16

. ...

~

S.C. DROMCONS S.R.L.

•

•

VERIFICATOR TEHNIC Af
ing. IASCHEVICI STEFAN - ATESTAT NR 07462
Arad, Tel: 0357407731; 0724052760

REF ERA Tnr. 401/2020
privind verificarea de caUtate la cerinta Afa documentatiei geotehnice la
"Amenajare acces imobil str.Cetatii nr.16 mun.Arad "
Faza: GEO, ceface obiectul contractului nr. :39/2020
1. DATEDEIDENTIFICARE:
- Proiectant general :DROMCONS SR.L.
- Proiectant de specialitate: DROMCONS SR.L.
- Investitor: CHRAPAN MIHAELA CLAUDIA
- Amplasament:STR.CETATII NJR.16, MUNIC.ARAD
- Data prezentarii proiectului la verificare: 21.04.2020
2. CARACTERISTICILE PRiNCIPALE ALE PROIECTULUl:
Amenajare acces la imobil
3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE:
- Memoriu tehnic in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei
verificate - Da
- Caietele de sarcini
- Breviar de calcul - Da
- Plansele cu solutia(le) adoptata(e):Fisaforajului
- Alte documente : Incercari de laborator pe probe recoltate, etc
4. OBSERVATII SI RECOMANDARI:
Documentatia geotehnica prezentata la verificare este intocmita coriform normativelor in
vigoare si contine date de teren suficiente pentru proiectare.
5. CONCLUZII FINALE:
Din punct de vedere al cerintei Af, documentatia corespunde.

INVESTITOR,

VERIFICATOR Af,

Iaschevici Stefan
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Beneficiar: Chrapan Mihaiela·Claudia

(

FOAIE DE CAPAT

Proiectant:

S.C. DROMCONS S.R.L.

Proiect nr.:

39/2020

Faza:

D.T.A.C.

(
Denumire proiect:

Amenajare acces imobilul cu nr. cad. 3516431oc. Arad, Str.
Cetatii, Nr. 16

VOlUM : STU DIU GEOTEHNIC
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2. COLECTIV DE ELABORARE:
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Stud ii geotehnice: Dpl. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Dpl. Ing. Daniel TOLE
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fNTOCMIT,
Dpl. Ing. Daniel TOLE

se Dromcons SRL
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STUDIU GEOTEHNIC

ANEXE :
~i

Anexa nr. 1

Plan de situa\ie cu amplasarea foraju lui

Anexa nr.2

Fi~a

Anexele nr.3

Profilul foraju lui

Anexele nr. 4

Determinarea umiditatii, in stare naturala

Anexele nr. 5

Determinarea limitei superioare de plasticitate

Anexele nr. 6

Determinarea limitei inferioare de plasticitate

Anexele nr. 7

Determinarea granulometrica

(

Plan ed incadrare in zona

forajului

(
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STU DIU GEOTEHNIC
INTRODUCERE
1.1 Prezentul studiu geotehnic a fost lntocmit la solicitarea beneficiarului , Chrapan
I.

Mihaiela·Claudia, In vederea stabilirii stratificaliei, a caracteristicilor fizico-mecanice ale
terenului din zona activa, precum

~i

a condiliilor de fundare pentru obiectivul: "Amenajare

acces imobilul cu nr. cad. 351643 lac. Arad, Str. Cetatii, Nr. 16" pe amplasamentul
propus.
(

1.2 Programul de investigalii a cuprins lucrari specifice pentru:
• Evaluarea fezabilitalii adaptarii la amplasament a obiectivului;
• Identificarea succesiunii stratigrafice a terenului de fundare;
• Precizarea poziliei nivelului hidrostatic;
• Stabilirea condiliilor generale de proiectare ~i execulie a fundaliilor pentru obiectivul
si amplasamentul propus.
1.3 Pe parcursul cercetarilor s-a linut cont ~i de harta geologica a zonei .
Proiectul respecta standardele

~i

normativele actuale: NP 112-2014, NE 012-2007,

P100-2013, NP 074/2014, SR EN ISO 14688/1-2001 , SR EN ISO 14688/2-2005.

(

Amplasamentul cercetat se lncadreaza In norma unui factor de risc geotehnic
redus, vecinatalile sunt fara riscuri .

2. DA TE GENERALE
2.1 Lucrarile care fac obiectul prezentei documentalii sunt localizate In loc. Arad,
Str. Cetatii, Nr. 16, nr. CF. 351643.
Situat In partea de vest a larii, judelul Arad se lnvecineaza cu judelele Bihor, Alba ,
Hunedoara

~i Timi~, ~i

~i

de apus. Cu

centrala

teritoriale

~i

este principala poarta de intrare In Romania dinspre Europa
0

suprafala totala de 7654 km2, judelul cuprinde 78 de unitali

administrative din care un municipiu - Arad , municipiu

SC Dromcons SRL R015624428 J02/912/2003
Sediu : Strad a Codrului, nr. 1, 315700, Sebi~, Judelul Arad

re~edinla

de judel, 9

IBAN: R035RZBR0000060003439383
Banca Raiffeisen Bank - Sucursala Arad
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Curtici, Ineu, Lipova, Nadlac, Pecica, PElnCota,

Sebi~,

Santana)

~i

68

de comune.
Peisajul natural al jude\ului este caracterizat de prezen\a unui relief etajat de la est
la vest, bine distribuit, de
rauri importante,

0

re\ea hidrografica tributara in cea mai mare parte celor doua

Mure~ul ~ i Cri~ul

influen\e oceanice

~i

Alb, de prezen\a unui climat temperat continental cu

nu in ultimul rand de prezen\a unei flore

~i

faune cu elemente de

mare valoare. Relieful este grupat in propor\ii aproximativ egale fiind reprezentat de
treapta montana, treapta dealurilor, depresiunilor
(

~i

culoarelor

~i

de treapta campi ilor,

fiecare grupa in parte reprezentand cca . 1/3 din suprafa\a total a a jude\ului.

(

2.2.

Clima §i fenomene naturale specifice zone;

Sub aspect climatic, jude\ul Arad prezinta caracteristicile climatului temperat
continental cu influen\e ocean ice. Circula\ia maselor de aer este predominant vestica cu

0

vizibila etajare dispusa de la vest la est, odata cu cre~terea altitudinii. In zona de campie
se inregistreaza

0

medie anuala de 10°C, iar in zona dealurilor

Media anuala a temperaturilor inregistreaza

0

~i

piemonturilor de goc.

scadere pan a la 8°C Tn zona mun\ilor jo~i

~i

ajunge la 6°C in zona celor mai mari inal\imi. Cantita\ile medii de precipita\ii se inscriu in
valori cuprinse intre 565-600 mm anual in zona de campie, 700-800 mm anual in zona
dealurilor ~i piemonturilor ~i 800-1200 mm anualin zona montana.
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Conform STAS 1709/1-90 traseul proiectat se situeaza in zona de tip climatic I, cu
valori a indicelui de umiditate 1m -20 ... 0.
Conform STAS 10101/20-90 privind "Incarcari date de vant" amplasamentul se
incadreaza in zona A.
Conform STAS 10101 /21-92 privind "Incarcari date de zapada" amplasamentul se
incadreaza in zona A.
2.3.

(

Geologia §i seismicitatea

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul apar\ine Campiei Banatului,
aspectul orizontal con ferind stabilitate terenului. In limitele amplasamentului prospectat, se

observa diferen\e de altitudine minore intre diferitele par\i ale terenului, trecerea de la
zonele inalte la cele mai coborate realizandu-se prin pante cu valori red use.
Geologic, zona apar\ine Bazinului Pannonic, coloana litologica a acestui areal
cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic ~i

0

cuvertura posttectonica.

La alcatuirea geologica a etajului inferior - presenonian, participa, in baza,
forma\iuni cristalofiliene, mezomi ca~ isturi, mica~ isturi

micacee,
(

~isturi

~i

epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin

biotito-sericitoase,

sericito-cloritoase,

~isturi

mica~isturi

cu grana\i, paragnaise, cuar\ite

cuar\ito-cloritoase

~i ~isturi

sericito-talcoase. La

partea superioara, aceste forma\iuni prezinta 0 zona alterata de grosimi variabile, cuprinsa
in general, intre 50 - 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt strabatute de
roci eruptive: granite (Santana, Turnu,

Varia~

etc.), dacite (Pecica), andezite (Pancota),

bazalte (Ianova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.).
Cuvertura posttectonica incepe cu forma\iunile senoniene, dispuse transgresiv

~i

discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin , lipsind insa, in
general, in zonele cu fundament ridicat. Depozitele senoniene sunt de

0

mare diversitate

faciala, fiind reprezentate prin: conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase,
~isturi

argiloase cu strate de carbuni, dupa care urmeaza gresii feruginoase, gresii

marnoase

~i

microconglomerate. La
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de sedimentare reluandu-se cu formatiunile neogene, bine dezvoltate 9i dispuse
transgresiv 9i discordant peste formatiunile mai vechi.
Oepozitele cuaternare, care constituie defapt terenurile de fundare, su nt
reprezentate, in general, prin trei tipuri genetice de formatiuni:
aluvionare - aluviuni vechi 9i noi ale raurilor care strabat regiunea 91 intra in
constitutia teraselor 9i luncilor acestora;
gravitationale - reprezentate prin alunecari de teren 9i deluvii de panta, ce se
dezvolta in zona de "rama" a depresiunii;
cu geneza mixta (eolian a, deluvial-proluviala) - reprezentate prin argile cu

(

concretiun i fero-manganoase 9i depozite de piemont.
2.4.

Pi 00-1/2013 incadreaza amplasamentulin cauza intr-o zona seismica careia Ii

corespunde: perioada de control (colt), TC=O,7s, accelera\ia seismica Ag=0,20g.
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Fig.1 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de con trol (col\), Tc a spectrului de raspuns
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Fig.2 Zonarea valorilor de viirf ale acceleraliei terenului pentru proiectare a9 cu IMR=225 ani \>i 20%
probabilitate de depa\>ire in 50 de ani

2.5. Adancimea de Tnghe\ se situeaza Tn conformitate cu STAS 6054/77 1a 0,70 ... 0,80 m
fa\a de nivelul terenului actual.
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CARAC-TERISTICI

FIZICO-

MECANICE
3.1. Avand Tn vedere scopul pentru care se elaboreaza prezentul studiu geotehnic,
geologia regiunii

~i

prevederile STAS 1242/4- 85, s-a apreciat ca este necesar 1 (un) foraj

(F1) de 2.5 m adEmcime.
3.2. Forajul a fost realizat cu 0 foreza manuala, recuperajul oblinut fiind de 85%.
3.3. In urma realizarii prospecliunilor de teren s-au identificat urmatoarele:
(

- Forajul F1 (Ioc. Arad, Str. Cetatii, Nr. 16, nr. CF. 351643) - a fost identificata
urmatoarea succesiune stratigrafica cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de
execulie al forajului):
- Strat vegetal - de 0,50 m, (de la 0,00 m la -0,50 m);
- Argila prafoasa nisipoasa maronie, plastic vartoasa - de 1,10 m (de la -0,50 m la 1,60 m);
- Praf nisipos maroniu galbui cu concreliuni carbonatice, plastic vartos - de 0,90 m (de
la -1,60 m la -2,50 m), strat neepuizat.

o mai

buna imagine a stratificaliei Tntalnite poate fi urmarita Tn
profile forajelor.

fi~ele

forajelor

~i

Tn

(
APA SUBTERANA

4.

4.1. Nivelul apei subterane nu a fost deschis la adancimea de 2,50m Tn forajul (F1).
4.2 Varialia nivelului apei subterane este legata de cantitalile de precipitalii cazute Tn
zona
5.

~i

de topirea zapezi.

CONCLUZII SI RECOMANOARI
Din datele prezentate mai sus, precum

~i

din cele culese cu ocazia lucrarilor de

teren, pot fi sintetizate urmatoarele particularitali ale amplasamentelor prospectate:
Pentru Tntocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat 1
(un) foraj geotehnic cu diametrul de 6 cm, pana la adancimea de -2,50 m de la suprafala
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terenului. Pe parcursul executarii forajelor s-au prelevat probe de pamant care au permis
stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia.
Terenul de fund are din amplasamentul cercetat este alcatuit din pachete de
pamanturi coezive. Pamanturile coezive sunt formate din argila prafoasa nisipoasa

~i

praf

nisipos. Terenul de fundare format din pamanturi coezive se caracterizeaza prin urmatorii
parametrii geotehnici medii determina\i pe baza incercarilor efectuate

~i

conform STAS

3300/1-85 :

(

(

•
•

Umiditatea naturala F1 P1

w = 26,60 %

Umiditatea naturala F1P2

w = 21,69 %

0

Limita superioara de plasticitate F1P1

WL = 45,59 %

0

Limita superioara de plasticitate F1 P2

WL = 29,43 %

•
•

Limita inferioara de plasticitate F1P1

wP = 25,72 %

Limita inferioara de plasticitate F1 P2

wP = 21,54 %

0

Indicile de plasticitate F1 P1

IP = wL-wP = 19,87 %

0

Indicile de plasticitate F1 P2

Ip= WL-Wp= 7,89 %

•

Indicile de consistenta
, F1P1

IC=(wL-w)/(wL-wP)=(wL-w)IIP = 0,95

•

Indicile de consisten\a F1 P1

IC=(wL-w)/(wL-wP)=(wL-w)/IP = 0,98

0

Modulul de elasticitate dinamic F1 P1

Ep = 66,50 Mpa

0

Modulul de elasticitate dinamic F1 P1

Ep = 39,65 Mpa

Conform clasificarii pamanturilor in func\ie de plasticitate, au gradul de plasticitate
mijlociu (argila priifoasii nisipoasa) §i gradul de plasticitate redus (praf nisipos).

Conform clasificarii pamanturilor in func\ie de indicele de consisten\a, este piimant
plastic vartos.

Conform STAS 1709/3-90, gradul de sensibilitate la inghe\, pentru aceste
pamanturi se incadreaza ca fiind foarte sensibile.
Se recomandii ca adancimea de fundare sa se realizeze la minim 0,70 m fata
de terenul natural.
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Se recomanda sistematizarea atenta a zonei din punct de vedere a colectarii
apelor meteorice, pentru ca infiltratia apelor meteorice in terenul de fundare sa nu
afecteze in timp caracteristicile fizico·mecanice ale acestuia.

Pentru prevenirea si remedierea degradarilor din inghe\-dezghe\ se vor respecta
prevederile STAS-urilor: 1709/1 -90, 1709/2-90 si 1709/3-90;
Conform STAS 1709/2-90, tipul pamantului este P5 (argila prafoasa nisipoasa) \i P4
(praf nisipos).
Modulul de elasticitate dinamic al pamanturilor de fundare de tip P4, rezultat din
(

rela\ia (V.2.3.b) Ep=24,32(w/wL)-1,602, conform Ghidului tehnic "Structuri rutiere suple

~i

semirigide. Raportat la valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pamantului
de fundare din tabelul V.2.11, conform

ace lu ia~i

Ghid tehnic, la tipul climatic I pentru tipul

de pamant P4, Ep=70.
Modulul de elasticitate dinamic al pamanturilor de fundare de tip P5, rezu ltat din
rela\ia (V.2.3.c) Ep=40,27 (w/WL)-O,931, conform Ghidului tehnic "Structuri rutiere suple

~i

semirigide. Raportat la valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pamantului
de fundare din tabelul V.2.11, conform

aceluia~i

Ghid tehnic, la tipul climatic I pentru tipul

de pamant P5, Ep=70.
(

Din punctul de vedere al rezisten\ei la sapare, (Indicator de norme de Deviz
TS/1981) pamanturile se pot incadra astfel:
-

Sapatura manuala

- mijlociu (praf nisipos), tare (argila
prafoasa nisipoasa)

-

Sapatura mecanica

- teren categoria I

Suprafa\a terenului nu este afectata de fenomene fizico-mecanice care sa
pericliteze stabilitatea infrastructurii proiectate.
Pentru lucrarile de sapaturi, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu
respectarea normativului C 169 - 88 intitulat "Normativ privind executarea lucrarilor de
terasamente pentru realizarea funda\iilor construc\iilor civile ~i industriale"
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Necesitatea sprijinirii pere\ilor sapaturilor de funda\ie se va stabili \inand
seama de adancimea sapaturii, natura, omogenitatea, stratifica\ia, coeziunea,
gradul de fisurare

~i

umiditatea terenului, regimul de curgere a apelor

subterane, condi\iile meteorologice

~i

climatice din perioada de execu\ie a

lucrarilor de terasamente, tehnologia de execu\ie adoptata etc.
Sapaturile de lungimi mari pentru funda\ii se vor organiza astfel incat, In orice
faza a lucrului, fundul sapaturii sa fie lnclinat spre unul sau mai multe puncte,
pentru asigurarea colectarii apelor In timpul execu\iei.
Sapaturile ce se executa cu excavatoare nu trebuie sa

(

depa~easca,

In nici un

caz, profilul proiectat al sapaturii. in acest scop sapatura se va opri cu 20-30
cm deasupra cotei profilului sapaturii, diferen\a executandu-se cu alte utilaje
mecanice de finisare (buldozere, gredere) sau manual.
Zona se lncadreaza In tipul climatic I.
Apa subterana nu a fost interceptata pana la adancimea de 2,5 m.
Pe timpul executarii lucrarilor, se vor respecta toate normele de protec\ie a muncii
pentru prevenirea accidentelor.
in urma studierii amplasamentului propus, la nivelul acestei documenta\ii, se poate
trage concluzia ca terenul de fundare se preteaza din punctul de vedere geotehnic

(

realizarii obiectivului "Amenajare acces imobilul cu nr. cad. 351643 loc. Arad, Str.
Cetatii, Nr. 16", condi\iile geologice ~i cele hidrogeologice fiind In general favorabile.
Oaca In timpul execu\iei sunt lntalnite condi\ii stratigrafice care difera de cele
prezentate In aceasta documenta\ie geotehnica, trebuie sa fim anunta\i pentru a evalua
efectele asupra comportarii terenului de fundare ~i implicit a noii structuri.
Recomandarile prezentate In aceasta documenta\ie sunt aplicabile doar acestor
amplasamente. Aceste date nu pot fi folosite In alte scopuri sau pentru alte construc\ii.

SC Dromcons SRl

R015624428

J02191212003

Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebi~ , Jude\ul Arad

IBAN : R035RZBR0000060003439383
Banca Raiffeisen Bank - Sucursala Arad

S.C. DROMCONS SR.L.
Laborator de analize ~i lncercari tn construcpi - grad II
Autoriza\ie ill. 335712 1.06.2018
Loc. Arad, str. Gheorghe Ciubandru, nr. 3, et. I , ap. 2
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FoROMCONS

ANEXA 1 la raportul de incercare nr. 66 din 13.04.2020
FI~A

FORAJULUI

FORAJ: NR. 1
ADANClME TOTALA: 2,50 m

DATE DESPRE PROIECT

DATE DESPRE FORAJ

NR. BULETIN : 6612020
PROIECT: Amenajare acces imobil ul cu nr. cad. 35 1643 loc. Arad, Str. Cetatii, Nr. 16
LOCATIE: loc. Arad, Str. Cetatii, Nr. 16, nr. CF. 35 1643
BENEFICIAR: Chrapan Mihaiela-Claud ia
DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATA: 10.04.2020
EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.
METODA FORA) : Manual
PRELEV AREA PROBELOR: Tulburate
RECUPERAJ MEDIU: 85%
PLASTICIT ATEA cf. STAS 191314 -

GRANU LOZITATEAcf STAS 191315 -1985
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est~ valawMoar~tru foraj ul identificat

Executant: Dpl. lng. Adrian PRAHOVEANU

~

lntocmit: Dpl. lng. Daniel TOLE
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Determinarea umiditati i in stare naturala (F1 - P1 1.00 m)

Recipient nr.

1
1

Epruveta
2
2

3
3

Masa proba umeda + tara mu (g)

142.94

141.76

141 .36

Masa proba uscata + tara md (g)

121.16

120.49

119.98

Tara me (9)
mu - md (~)
md - mc (~)
w%- I(mu -md )/(md-mc)]*100
MeOla rezUltatelor

39.75
2 1.78
8141
26.75

40.24
21 .27
80.25
26.50

39.44
21.38
80.54
26.55

Mersu l determinarii

26 .60

(
S.C. DROMCONS SR.L.
Laborator de analize l1i Tncercari Tn construclii - grad II
Autoriza\ie nr. 3357/2 1.06.20 18
loc. Arad , str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud oArad

ANEXA 4.1 la raportul de incercare nr. 66-1 din 13.04.2020

(

Oeclaram pe proprie ra.spu ndere cc1 incerca rile nu au fost efecluate sub presiu ne de niei
S-au utilizat metode de ana liza conform procedurilor tehnice de lucru .

Nr. buletin 66-1/2020
13/04/2020

I
I

0

forma.

Conform : PO - GTF - 02
l
Anexa 4.1
SC. DROMCONS S.R. L.

Amplasament

loc. Arad, Str. Cetatii , Nr. 16, nr. CF. 351643

Beneficiar

Chrapan Mihaiela-Claudia
Amenajare acces imobilul cu nr. cad. 351643 loc. Arad, Str. Cetatii,
Nr. 16

Proiect
intocmit

Opl. Ing. Daniel TOLE

Verificat

Opl. Ing. Ad rian PRAHOVEANU

Determinarea umiditatii in stare naturala (F1 - P2 2.00 m)

Recipient nr.

1
1

Epruveta
2
2

Masa proba umeda + tara mu (g)

140.00

139.79

139.82

Masa proba uscata + tara md (g)

122.15

121.98

122.03

Tara mc(g)
mu - md (g)
md - mc (g)
w%-[( mu-md )/(md-mc)]*100
Media rezultatelor

40 .25
17.85
81 .90
21 .79

39.84
17.81
82.14
21.68
21.69

39 .66
17.79
82.37
21.60

Mersul determinarii

3
3

S.C. DROM CONS SR.L.
Laborator de analize ,?i incercari in construc\ii - grad II
Autoriza\ie nr. 3357/21.06.2018
loc. Arad , str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, judo Arad

ANEXA 4.2 la raportu l de incercare nr. 66-2 din 13.04.2020

(

S.C. OROMCONS S.R.L,
ulsoralor de analiza $1 Incerctri
in construct;1• orad II
AUlftrllaUe
Decla r~m

('It.

3357121 .06.201 8

pe proprie r~spundere ca incercc:irile nu au fost efecluate sub presiune de nici a forma .
S-au utilizal met ode de analiza conform proceduri lor lehnice de lucru .

Nr. buletin 66-2/2020
13104/2020

Anexa 4.2
Conform : PO - GTF - 02
S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

loc. Arad , Str. Cetatii, Nr. 16, nr. CF. 35 1643

Beneficiar

Chrapan Mih aiela-Claudia
Amenajare acces imobilul cu nr. cad. 35 1643 loc. Arad , Str. Cetatii ,
Nr. 16

Proiect
lntocmit

Dpl. Ing. Daniel TOLE

Verifi ca t

Dpl. Ing. Adrian PRAHOVEANU

--;7"
~

,~
7P

SC Dromcons SRL
de l11e,,, : ,\raJ. OIr. Gh..,rgh~ Ciuh~lldt" .
",,,,I'lful J, el.j 1. ap:uUU11<nl 2
Mubil: ONJ .119.667
To' fi><: OH7.1I0~.071
Fax: 03j7,437.jj4
\\ww.d,m"<Q""tO Em.i .: .,nk~d""'l<""". ru

"""..'1

, \U III .. ,'1\UI1 ( " \11 1 .' UIIIIII

1' 11" 11

1' 11(>11'

I

I t I Un \ " H

01.

'"

I

u eterm,narea limite, supenoare ae p,aSIICltate - Anexa o. l la raportu l ae
ince rcare nr 66- 1 din 13. 04.2020
(F1 - P1 - 1.00m)
Epruvela

Mersul delerminarii
Recipient nr.

2
2

Masa proba umeda

+ tara mu (9)

22.03

20.75

Masa proba useals

+ lara md (9)

18.39

17.39

Tara rm{g)

10.03

mu - md {g)

3.64

10.07
3.36

w,

(

md - me (9)

8.36

7.32

w%"'( mu-md)f(md-mcll'100

43.54
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S.C. DROMCONS S.R.L.
babo,ator-dHnalllct"$Hneerc-Ar'
1n construc\li· grad II
AUIoril8tie nr. 3357121 .06.201 8

Declati," pe prop,ie

,I.pund~fe

<1 fnet,d,ile n" ... lo. t .f«tll.!• • u~ .prtllulle de nlel II

'".rnli.

5'0" ullllni metod . de .nalll~ conform proctdu,lIo, lehlliet de I.. <r ...

Nr.bulelin 66- 1/2020
Data: 13.04.2020
Amplasament

ene IClar
Project

I

Anexa 5.1
Conform: PO - GTF • 14
I
S.C. DROMCONS S.RL.
loc. Arad, Sir. Celalii, Nt. 16, nt. CF. 351643

lrapan I alea- au la
Amenajare acces imobHul cu nr. cad. 35164310c. Arad, SIr.
Celalii, Nr. 16

intocmil

Opt Ing. Daniel TOLE

Verlfica t

Dpl. Ing. Adrian PRAHOVEANU

,

~7/

..

SC Oromeans SRL R015624428 J02101212003
Sediu: Strada CodftJlui, nr. 1, 315700, Sebi!i. Judelul Arad

IBAN: R035RZBROOOOOG0003439363

Banca Railleisen Bank - Sucursala Ara d

SC Oromcons SRL
1~",..-1

And.. str. Gh.:orgh" Cluh~ndru.
nunJ.inl1 J. ~_-.l I ... ~,un""12
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uelermlnarea IImllel sup enaare ae p,aSIICllale - AneXa
incerca re nr 66-2 din 13.04.2020
(F1 - P2 - 2.00m)
Epruvela

Mersul determ inarii
Recipient nr.

2
2

+ lara mu (g)

23.07

22.90

Masa proba usca tii

+ lara md (9)

20.19

19.96
10.08

md - me (9)

10.04
2.88
10.15

w%"'«mu-md)/(md-mc))'1 00

28.37

29.76

Lovituri (Cass8grande)
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Tara me (g)
mu - md (g)

(
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Grafic pe ntru stabilirea limitei supe rioare de plasticitate
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S.C. DROMCONS S.R.L.

taborJtor-de-analize-~i.tAcerctd

In eonslructii - grad it

Autorila~e nt, 335712' .01.20"
Ded."", pe p,o pde .hp..n"..,e <

nCf,cl,l'" nu ~" faU flfC~"~le >ub " ,ulllnt de nki ° fa,mi.

s->.. utili,al melod.. de analhl <anlo" n p,oeed .. ,Ua. tehnice d. 1....1>.

Nr.buletin 66-2/2020
Data: 13.04.2020
Amplasamen t
en e IClar
Proiect

SC Oromeons SRl
R015624428 J02l912/2003
Sediu: Strada Codrulul, nr. 1. 315700, Sebi~. Judelul Arad

I

Conform: PO - GTF - 14

I

Anexa 5.2

S.C. OROMCONS S.R.L
loc. Arad, SIr. Cetatii, Nr. 16, nr. CF. 351643

rapa n 1 a e a au la
Amenajare acees imobilul eu nr. cad. 351643 10c. Arad, Sir.
Celatii, Nr. 16

7'

Tntocmit

Opl. Ing. Daniel TOLE

Verlfica t

Opl. Ing. A drian PRAHOVEANU

~

)

/\ 0- .

IBAN: R035RZBR0000060003439383
Banea Raillelsen Bank - Sueursala Arad

Determinarea limitei inferioare de plasticitate Wp (F1 - P1 - 1,OOm)

Epruveta

Mersul determinarii
Recipient nr.

1
1

2
2

Masa proba umeda + tara mu (g)

11 .90

12.2 1

Masa proba uscata + tara md (g)

11 .53

11 .78

Tara mc(g)
mu - md (g)
md - mc (g)

1009
0.37
1.44
25.69

10.11
0.43
1.67
25.75

w %~ r(mu -md) /( md-m cll ' 1 00

(

Med ia rezulta telor

25.72

S.C DR OM CONS SR. L
Laborator de analize 9i Tncercari Tn construc\ii - grad II
Autoriza\ie nr. 3357/2 1.06. 2018
loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru , nr. 3, et. 1, ap. 2, judo Arad

ANEXA 6.1 la raportul de incercare nr. 66- 1 din 13042020

(

\5.<:. DROMCONS S.R.L.
l!lbvralor de analiza ~i ince rc.lirl
in constructli . grad II
I Autorilat,e "r. 3357121 .06,201 8

Declaram pe proprie raspundere ea in cerca.rile nu au fost efectuale sub presiune de nici a format
S-au ulilizat metode de analiza conform procedurilor tehnice de luefu.

Nr. buletin 66-1/2020
Data: 13.042020

I

I

Conform: PO - GTF - 03
Anexa 6.1
S.C. DROMCONS SR .L

Amplasament

loc. Arad, Str. Cetatii, Nr. 16, nr. CF. 35 1643

Benefi ciar

Chrapan Mihaiela-Claudia
Amenajare acces imobil ul cu nr. cad. 35 1643 loc. Arad, Str. Cetatii ,
Nr. 16

Proiect
intocmit

Dpl. Ing . Daniel TOLE

Verificat

Dpl. Ing. Adrian PRAHOVEANU

~

~

Determin area limitei inferio are de plasticitate Wp (F1 - P2 - 2, OOm)

Epruveta

Mersul determinarii

(

Recipient nr.

1
1

2
2

Masa proba umeda + tara mu (g)

13.55

12.36

Masa proba uscata + tara md (g)

12.93

11 .94

Tara mc(g)
mu - md (g)
md - mc (g)
w%-[(mu-mcl)/(md-mcll*100
MeOla rezUlta telor

10 08
0.62
2.85
21.75

9.97
0.42
1.97
21.32

21 .54

S.C. DROMCONS SR. L.
Laborator de analize 9i i ncercari in construc\ii - grad II
Autoriza\ie nr. 3357/2 1.06.201 8
loc. Arad, str. Gheorg he Ciu handru , nr. 3, et. 1, ap. 2, judoArad

ANEXA 6.2 la raportul de incercare nr. 66-2 din 13.04.2020

(

S.C. DROMCONS S.R.L.
l a!>oralor de analiza ~ i incercAri
in constructU . grad II
AlMrlzalie nr. 3357/2 1.06.20 18

--

Declarc'im pe proprie raspundere ca ince rcc'i rile nu au fost efectuate sub pres iune de niei a form a.
Swau ulilizat melode de ana liza con form procedurilor tehnice de lu cru.

Nr. buletin 66-2/2020
Data: 13.04.2020

I
I

Conform : PO - GTF - 03
Anexa 6.2
S.C, DROM CO NS S.R.L.

Am plasament

loc. Arad , str. Podgoriei, nr. 36, judoArad

Beneficiar

Debreni Cristian Desideriu

Proiect

Construire gard la frontul strad al

intocmit

Dpl. Ing. Dan iel TOLE

Verificat

Dpl. Ing. Adri an PRAHOVEANU

\~
\ ~

~

.-,

.-

SC Dromcons SRL
Punet "" lucru: Ar.l.d. Illr. Gheorghe Ciuhandru.
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Nr. buletin. 66-1/ 2020

Anexa:7.1 [a raportl de incercare 66-1/2020

.$antierul: 10c. Mad, Str. (etatii, Nr. 16, nr. CF.

351643
Sondaj nr. Fl
Proba nr,P!
Adancimea : 1.00 m

Data: 13.04.2020
Confo rm: PO - GTF - 04

CURBA GRANULOMETRICA
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Oeclaram pe proprie raspundere di incercarile nu au fost efectuate sub presiune de niei 0 forma .
S-au utilizat metode de ana liza conform procedurilor tehnice de lucru.

Intocmit: S.c. DROMCONS S.R.l.
Opl.lng. Daniel TOLE

~
SC Dromeons SRL R015624428 J02f912f2003
Sediu : Strada Codrului. nr. 1, 315700 . Sebi~, Jude\ul Arad

.

S.C. OROMeONS S.IIt .L.
LaboratOf d. analize $i ;nc !rc ~/l

Verificat: S.c.

DROMC~
S'R'

Opl.lng. Adrian PRA

av

u

in cor.struC1ii - ! ra.tllI

"'U1orila~e nr. 3JS 1.'21.0&.20 1!

IBAN: R 035RZBR0000060003439383
Banca Raiffeisen Bank - Suc:ursala Arad

10

20

-

-~~0][],
ISQ.~001

I' ROI ECT,Utl:: IJll l:~JlTR I

<)

PRO I£CT.\ ltE ['QOllR] 0 PIWIECT.\RF. CO:"'STRlCTIi CWILE

<)

SC Dromcons SRL
Punet de luau: Ar.Id. SU".

Tel fix: 03 $7.804.071
F3.'i:: 0357.437.554
,,,,vw.drom<:<Jm.ro

CO,"Sl LT.,.',..\ TElI."lC.\ i;-';CO:"OSTRLTCTII

<)

STl'1J1l GEOTEH .... 1CE

Anexa:7.2 Ia raport] deincercare 66-1/2020

G~ C;u~dnl .

num!..rul 3, etllj I. npart:ullrnl 2
~1 obH : 0 743.1 19 .667

<)

Em:til : o ffic.,{i7'drom cons.ro

.\1.\snt-\TOIUTOI·Oc.~\Fr{'t:

Nr. bu letin . 66-1/2020
Sa ntierui: lac. Arad, Str. Cet atii, Nr. 16, nr. CF.

351643

Sondaj nr. Fl

Proba nr.Pl
Adancimea: 1.00 m

Data: 13.04.2020
Conform : PO - GTF - 04

HISTOGRAMA

18.00
16.00
14.00
12 .00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008

0.01

0.05

am

0.1

0.2
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324323041
24.09.2020

Nr. inregistrare 324323041 / 10.09.2020
Arad, Str.Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.65-71
Tel. 0257 205702 Fax. 0372 875274

Spre stiinta UO MT/jt ARAD

CATRE
CHRAPAN MIHAIELA-CLAUDIA
adresa: STRADA 1 DECEMBRIE, Nr. 62, Cod postal 315500,
Loc. NADLAC, Jud. ARAD
Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 324323041 / 10.09.2020 pentru obiectivul PUZANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE de la adresa: STRADA Cetatii, Nr. 16, Loc. ARAD, Jud. ARAD , extras CF
nr.351643;.
In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 324323041 / 24.09.2020
fara / cu urmatoarele conditii:
- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
AVIZ FAVORABIL VALABIL NUMAI pentru faza PUZ cf. CERTIFICATULUI de URBANISM nr. 408/14.02.2020;
A. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI ÎN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT;
B. Terenul pe care se afla instalatiile electrice de distributie ramâne în proprietatea statului, în cf. cu Legea nr.
123/2012;
C. Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice
persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori
prin orce alt mod, accesul la instalatii al operatorului de distributie.
D. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 în ceea
ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, împrejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.),
propuse a se construi;
E. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT în faza DTAC, se va anexa Hotarârea de aprobare în faza PUZ,
plan de situatie VIZAT faza PUZ si copie dupa Avizul de amplasament, faza PUZ;
1. 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) cf. NTE 003/04/00;
2. SE VA EVITA CONSTRUIREA DE PARCARI AUTO SUB LEA 20 kVcf. NTE 003/04/00; Dist. min. de apropiere
între delimitarea care marcheaza parcarea AUTO si proiectia pe orizontala a conductorului extrem al LEA 20 kV
la deviatia maxima, sa fie mai mare de 1m (aproximativ 5m pâna la axul stâlpului) cf. NTE 003/04/00;
3. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la distante mai mici de 1,5m fata de traseul LES ex. dar nu
înainte de determinarea prin sondaje a traseului acestora si 1m fata de fundatiile stâlpilor, ancore, prize de
pamânt, etc.; TOATE SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL PE TRASEUL LES EXISTENT;
4. Dist. de sig. mas. în plan orizontal, la apropieri, între LES 0,4kV si cel mai apropiat element al fundatiilor
propuse, va fi min. 0,6 m, NTE 007/08/00;
5. Dist. min. de apropiere, mas. pe orizontala între planurile verticale determinate de conductorul extrem la
deviatie max. LEA 20 kV ex. si cel mai apropiat element al cladirilor propuse, fara sa constitue traversare, va fi
min. 3m, aprox. 6 m din ax, NTE 003/04/00;
6. Dist. min. admisibila de apropiere, mas. în plan orizontal, între cel mai apropiat element al cladirii : balcon sau
fereastra (DESCHISA), propusa a se construi (cat. C, D, E) si cond. extrem al LEA 0,4 kV ex. (cond. neizolat) va fi
1m, PE 106/2003;
7. Dist. min. mas. pe verticala între conductorul inferior al LEA 20 kV la sageata maxima si partea superioara a
împrejmuirii va fi de 3m, respectiv 1,5m pt. LEA 0,4kV cf. NTE 003/04/00, PE 106/2003;
8. Dist. pe verticala în zona de acces, între cond. inferior al LEA 20 kV si partea carosabila sa fie min. 7m,
respectiv 6 m pt. LEA 0,4 kV, NTE 003/04/00, PE 106//2003;
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
(executant) UO MTJT ARAD MUNICIPAL asigura asistenta tehnica suplimentara nu e cazul la faza PUZ; **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica
suplimentara din partea UO MTJT ARAD MUNICIPAL cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz
contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice
existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si
raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura nu e cazul la faza PUZ; **
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar
putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice
F03/P-01-11 rev 1

2210000032432304110092000000000036

aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in
apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.
Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi
suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct
raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UO
MTJT ARAD MUNICIPAL aviz tehnic de racordare **
Informatii privind alimentarea cu energie electrica:
*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie...........................

DA X
NU

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

DA
NU X

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

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Banat SA, solicitantul
va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 113,05 lei, s-a achitat cu chitanta nr. 30 / 10.09.2020
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 14.02.2022
- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de UO MTJT ARAD MUNICIPAL
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

ISR,

Verificat
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Intocmit,

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

Delgaz Grid SA

Chrapan Mihaiela Claudia

Departament Acces la Rețea Gaz
Timișoara
Independenței 26-28
300207 Timișoara
www.delgaz.ro
Marius Bobic-Dragota
T +40-745-399-425
marius.bobic-dragota@delgazgrid.ro

AVIZ FAVORABIL

Abreviere: EATM

212595226, 9/17/20209/17/2020
Stimate domnule/doamnă Chrapan Mihaiela Claudia,
Urmare a solicitării dumneavoastră 212582612 din 9/10/2020, privind
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea ANSAMBLU LOCUINTE
COLECTIVE din localitatea Arad , strada Cetatii, numarul 16 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.
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
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Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON

sau canale de protecţie şi se vor lua măsuri de etanşare a acestora la
intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate
la gaz. Măsurile de protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor stabili
de către proiectant cu consultarea în prealabil a S.C. Delgaz Grid S.A.,
Centru Operațiuni Rețea Gaz Timişoara, şi vor fi incluse în
documentaţia elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 .
B. Condiţii generale:
1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe
planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita
în scris participarea unui reprezentant al S.C. Delgaz Grid S.A. la
predarea de amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie
pe perioada derulării lucrărilor, din partea S.C. Delgaz Grid S.A.,
Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara. Adâncimea de pozare a
reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât,
au apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de
Urgenţă S.C. Delgaz Grid S.A., la telefon: 0800-800.928 şi 0265200.928, şi vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica
producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea
echipei de intervenţie. Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei
de gaz (atingere izolaţie, rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă
avertizoare etc.), respectiv reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau
orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat lucrarea şi se va solicita
prezenţa reprezentantului S.C. Delgaz Grid S.A., pentru remedierea
defecţiunii provocate şi/sau constatate. Deteriorarea izolaţiei atrage
după sine corodarea materialului tubular şi apariţia defectelor de
coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în
cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză
deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către S.C.
Delgaz Grid S.A. izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că
executantul nu a anunţat reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A.,
beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea
evenimentului. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi
instalaţiilor aflate în exploatarea S.C. Delgaz Grid S.A., Centru
Operațiuni Rețea Gaz Timișoara, beneficiarul va suporta
contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze
naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum
este aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod
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obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular,
sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă
avertizoare etc.).
5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite
cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de
minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a
conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale
conductei.
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu
manual, astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime
de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea
superioară a conductei.
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia
iniţială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de
răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc.
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va
informa în scris S.C. Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz
Timișoara asupra datei la care e programată recepţia.
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 9/17/2021 (12 luni),cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a
certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza
tipul şi natura acestuia). Prelungirea avizului se va solicita cu minim
15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.
În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde
valabilitatea.
Cu respect,
Rădescu Ileana
Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara
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Marius Bobic-Dragota
Manager Racordare

819

Gheorghe
Melenciuc
Sebastia
n-Toma
Mann

Digitally signed by
Sebastian-Toma Mann
DN: c=RO, o=TOPOVAS
PLAN SRL, cn=SebastianToma Mann,
serialNumber=MST6,
givenName=SebastianToma, sn=Mann,
2.5.4.97=RO34670374
Date: 2020.04.16
09:52:05 +03'00'

2020
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE
CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
ARAD, ou=Serviciul Cadastru,
title=Consilier Cadastru, cn=Gheorghe
Melenciuc, 2.5.4.20=0747520861,
serialNumber=MG533,
givenName=Gheorghe, sn=Melenciuc,
2.5.4.97=9700563
Date: 2020.05.08 10:33:35 +03'00'

38784/16.04.2020

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 819 / 2020
Întocmit astăzi, 08/05/2020, privind cererea 38784 din 16/04/2020
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr 688 din 09/04/2020
1. Beneficiar: CHRAPAN MIHAIELA-CLAUDIA
2. Executant: Mann Sebastain Toma
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic
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

408

02.03.2020 act administrativ

Tip act

Emitent
Primaria Municipiului

Aviz 688

09.04.2020 act administrativ

OCPI ARAD

47

16.04.2020 act administrativ

BANCA TRANSILVANIA

fisier 1

16.04.2020 inscris sub semnatura privata

Mann Sebastain Toma

fisier 2

16.04.2020 inscris sub semnatura privata

Mann Sebastain Toma

PLAN SIT

16.04.2020 inscris sub semnatura privata

Mann Sebastain Toma

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 819 au fost recepționate 1 propuneri:

* PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE P.U.Z. – ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE

Imobilul este situat în intravilanul Mun. Arad, str. Cetatii, nr.16, județul Arad, identificat prin nr. cadastral
351643, în suprafață măsurată de 0.85 ha, înscris in cartea funciară 351643 - Arad.
Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi
pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde
pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu documentaţia cadastrală.
Suportul topografic aferent planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial, devine oficial şi
este introdus în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local. În situaţia
în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului
teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita imobilului ce face obiectul P.U.
Z. existentă în baza de date

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

Inginer Șef
-

DanielaMonica
Palade

Semnat digital de Daniela-Monica Palade
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE
CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
ARAD, ou=Serviciul cadastru,
title=Consilier cadastru / Inginer sef,
cn=Daniela-Monica Palade,
2.5.4.20=0731606277,
serialNumber=PDM102,
givenName=Daniela-Monica, sn=Palade,
2.5.4.97=9700563
Data: 2020.05.08 14:05:43 +03'00'

Inspector
GHEORGHE MELENCIUC
Gheorghe Melenciuc
c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul Cadastru, title=Consilier
Cadastru, cn=Gheorghe Melenciuc, 2.5.4.20=0747520861,
serialNumber=MG533, givenName=Gheorghe,
sn=Melenciuc, 2.5.4.97=9700563
2020.05.12 11:03:48 +03'00'

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