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MEMORIU TEHNIC P.U.Z.
1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL in orasul
Sacueni
1.2. Amplasamentul lucrarii:
Terenul luat in studiu cu suprafata de 50.753 mp format din CF54475 de suprafata
9.105mp, CF54476 de suprafata 445mp, CF52744 de suprafata 10.816mp,
CF53920 de suprafata 30.387mp, se afla in zona orasului Sacueni pe strada Letea
Mare (DN19D), la 4km de frontiera cu Ungaria si la 3,5km de Primaria Oras
Sacuieni.

1.3. Beneficiarul investitiei:
S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.
1.4. Elaboratorul PUZ :
S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA
Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor
Contract nr. 26/13.02.2018

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
2.1

OBIECTUL LUCRARII

PRIN PLANUL URBANISTIC GENERAL - PUG (PUG PROPRIU - ZIS) ORASUL
SĂCUENI (UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - UAT ORASUL SĂCUENI) a
tratat principalele elemente rezultate din analiza stadiului actual de dezvoltare cu
evidenţierea principaleor probleme.
Pe fondul analizei posibilităţilor de amenajări funcţionale ca rezultat al
consultărilor locale şi al investigaţiilor specifice s-au stabilit propunerile de organizare
urbanistică :
-Zoni ficări funcţionale
-obiective de utilitate publică pentru care au fost fixate reglementări cu permisiuni şi
restricţii prin modalităţi de intervenţie la nivel de zonă funcţională propusă.
Priorităţile de intervenţie pentru etapa imediată vor urmări nevoile imediate de
amenajare şi dezvoltare în teritoriu prin fonduri proprii I fonduri de la bugetul statului
sau alte fonduri avute la dispoziţie de consiliul local .
Estimarea direcţiillor posibile de evoluţie şi a priorităţilor în dezvoltarea localităţii,
prin valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent pe teritoriul
Orasului SĂCUENI, sunt corelate cu prevederile I propunerile din Secţiunile PATN
(PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL) şi P.A.T.J. Bihor (Planul de
amenajare a teritoriului judeţului Bihor), prin programe pe termen lung şi mediu sau
prin alte studii a căror concluzii prezintă implicaţii directe în aprecierea direcţiilor de
dezvoltare.
Una din priorităţile de intervenţie pentru etapa imediată este infiintarea unui
parc industrial in Orasul Sacueni .
Pornind de la această prioritate strategică a Orasului Sacueni si a judeţului nostru ,
analizând potenţialul economic al acestei zone şi având o locaţie favorabilă pentru
dezvoltarea proiectului de Parc Industrial Săcueni cu acces la drumul E671, punct de
trecere a frontierei cu acces auto şi proximitatea faţă de calea ferata, se desprind
principalele beneficii pentru înfiinţarea parcului industrial:
-Creşterea competitivităţii zonei Săcueni şi a împrejurimilor acesteia prin a tragerea

investitorilor străini şi autohtoni.
-Valorificarea potenţialului uman al oraşului Săcueni prin crearea de noi locuri de
muncă şi implicit scăderea ratei șomajului şi creşterea veniturilor medii pe cap de
locuitor
-Atragerea de noi resurse financiare la bugetul local
-Producerea la nivel local de bunuri şi servicii competitive pe pieţele interne şi
internaţionale
-Atragerea de noi investiții în sfera industrială va determina dezvoltarea comunităţii
locale
In baza acestor prioritati Orasul Sacueni a hotarat prin HCL 122/ 06.09.2017 sa
se asocieze cu UAT Judet Bihor pentru infiintarea pe teritoriul UAT Oras Sacueni a unui
Parc Industrial.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal se intocmeste in scopul amplasarii Parcului
Industrial Sacueni in intravilanul Oras Sacueni, avand propuse un numar de 2 loturi
cu suprafete variabile.
Din cauza amplasarii in intravilanul orasului Sacueni a Parcului Industrial a fost
necesara intocmirea prezentului P.U.Z. si a Regulamentului de Urbanism la PUZ.

2.2

SURSE DE DOCUMENTARE

-evidenta intravilanelor localitatilor judetului Bihor;
-P.A.T.J. Bihor;
-P.U.G. al ORAS SACUENI reaprobat prin HCL Sacueni nr.15/05.02.2016;
-Regulament de urbanism la P.U.G. ORAS SACUENI;
-Studiul topografic
-Studiul geotehnic efectuat de SC GEONOVA SRL., pus la dispozitie de catre beneficiar

2.3 DATE GENERALE DE CUNOAŞTERE
Orașul Săcueni este așezat în partea sudică a Văii Ierului, este un oraș de frontieră (5
km de granița cu Ungaria).
Se afă în Nordul Vestul Județului Bihor, la 46 km distanță de Municipiul Oradea, 20 km
de orașul Valea lui Mihai și 18 km distanță de orașul Marghita.
Este situat pe DN 19, pe calea ferată Oradea- Satu Mare, gara fiind amplasată la 2 km
de centru.

SACUENI

GEOMORFOLOGIC, Câmpia Ierului s-a format în locul unui străvechi sanţ
tectonic care până la începutul holocenului era albia de scurgere a întregului
sistem hidrografic al Tisei superioare. Către sfârşitul terţiarului (leventin),
fundamentul Depresiunii Panonice se compartimentează prin fracturi, iar
blocurile rezultate suferă mişcări de scufundare inegală. Datorită
scufundării mai accentuate a marginii nordice a Depresiunii Panonice,
reţeaua hidrogra fică a Tisei superioare, dar şi a Someşului, părăseşte albia
Ierului şi se îndreaptă spre noul curs.
În timpul pleistocenului, Lacul Panonic se colmatează şi în urma
colmatării ia naştere o regiune de câmpie joasă, strabătută de o reţea
hidrografică instabilă care gravita spre şantul tectonic al Ierului.
GEOLOGIC, caracteristicile mai importante ale regiunii sunt formaţiunile
cuaternare,de origine lacustră,
fluvio-lacustră si
fluviatilă.Pleistocenul este
reprezentat în principal de depozite lacustre loessoide şi de argilă roşcată,
halocenul fiind reprezentat prin depuneri fluviatile (nisipuri, mâluri, pietriş) şi
fluvio-lacustre (formaţiuni argiloase, turboase şi turbo-argiloase). Grosimea
acestor depozite scade pe direcţia NE-SV, acestea devenind din ce în ce mai
fine,
iar pietrişurileşi bolovănişurile fiind tot mai rare. Limita Pliocen/
Cuaternar este dificil de delimiat, deoarece primele sedimente
cuaternare

(pleistocene)
litologic.

dispuse

peste

sedimentele pliocene sunt foarte asemănătoare

HIDROGEOLOGIC, apele subterane din aceasta zona de bazin tectonic
colmatat, se constituie intrun mare rezrvor de apă subterană, spre care
gravitează toate pânzele zonei sale de bordură. Depozitele superioare ale
cuverturii sedimentare depuse în zona studiată, au în alcătuirea lor litologică
sedimente care permit acumularea unor însemnate cantităţi de ape subterane.
Apele subterane apropiate de suprafaţă sunt determinate de forma ţiunile noi,
de cele pleistocene şi holocene, care sunt reprezentate printr-o alternanţă de
pietriş, argile, nisipuri argiloase, argile nisipoase, loessuri, mâluri, etc. Cercetările
hid rogeologice de suprafaţă, precum şi forajele executate în zonă, au evidenţiat
existenţa mai multor acvifere, freatice localizate în depozitele holocene şi
pleistocene şi acvifere de ad âncime localizate la nivelul depozitelor pleistocen
inferioare, ponţian inferioare, pannoniene şi sarmaţiene
De remarcat sistemul acvifer termal ponţian inferior identificat la Săcuieni,
localizat la ad âncimi cuprinse între 1250-1700 m. Din punct de vedere litologic
complexul acvifer ponţian inferior este alcătuit dintr-o multitudine de strate
nisipoase cu granulometrie variată, între care se intercalează mame şi argile, în
strate subţiri.
HIDROLOGIC, apele de suprafaţă sunt tributare raului Ier. Culoarul Ierului
corespunde unei câmpii aluviale joase cu caracter de divagare şi subsidenţă,
situată la o altitudine medie de 120 m (100 m - lunca Ierului; 140 m - Câmpia
Cigului) formată peste un vechi şanţ tectonic care până la începutul holocenului
era albia comună de scurgere a întregului sistem hid rografic a Tisei superioare.
Sistemului hid rografic al Ierului sau Eriului (afluent al Barcăului}, este
format dintr-o serie de pârâuri cu lungimi şi suprafeţe reduse, care nu asigură,
alături de condiţiile climatice, caracterul permanent al scurgerii. Principalii
colectori ai apelor de suprafa ţă sunt: Checheţ, Santău, Sărvăzel şi Pir (pe
stânga Ierului); Sânmiclăuş, Pârâul Morii, Zimoiaş, Ierul Rece şi Rât (pe d reapta
Ierului). Talvegurile de d renaj ale acestora, prezintă puternice ramificaţii şi meand
rări, iar în apropiere de confluenţa cu râul colector (Ier), d atorită pantei de
curgere scăzute, apar despletiri ale albiilor. Formarea viiturilor pe Valea Ierului
are loc în perioadele: martie - aprilie, od ată cu topirea zăpezii, aprilie - mai,
noiembrie - decembrie când precipita ţiile cad în cantită ţi mari.
CLIMATOLOGIC, prin poziţia în cadrul geografic al ţării şi in ansamblul circula ţiei
generale atmosferice, amplasamentul se încadrează în sectorul climatic al
Câmpiei de Vest, caracterizat printr-o relativă uniformitate teritorială şi prin dese
schimbări ale mersului vremii în timpul anului şi de la un an la altul.
Conform NP 082-04 Incarcari date de vant: amplasamentul studiat se incadreaza intr-o
zona unde presiunea dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10,00m deasupra
terenului pdim.v = 0,5 kN/m2,la o viteza mediata pe 10 minute v2m=30m/s.

- Zonarea teritoriului Romaniei conform STAS 10101/20-90, „Incarcari date de vant”.
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Conform CR 1-1-3-2005 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor:
amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona unde valoarea caracteristica a
incarcarii din pe sol So,k = 1,5 kN/m2
- Zonarea teritoriului Romaniei conform STAS 10101/21-92, „Incarcari date de
zapa”.
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ADANCIMEA DE INGHET, conform STAS 6054/ 77, este de 70----80cm.
Fenomenul de inghet-dezghet produce degradarea terenului pana la
aceasta adancime cu micsorarea capacitatii portante.
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Aceste schimbări sunt determinate de circulaţia ciclonică atlantică. Climatul
regiunii cercetate prezintă influenţe oceanice. El corespunde tipului de climă
temperat continental moderat, cu regim termic mai cald (veri călduroase şi ierni
mai blânde în comparaţie cu restul ţării), cu desprimăvărări timpurii şi cu
precipitaţii relativ reduse.
SEISMICITATEA,conform codului de proiectare seismica
locale ale terenului studiat este caracterizata prin:

P 100-1/ 2013, conditiile

-zona seismica de calcul C
-valorile perioadei de colt Tc=O, 7sec
-acceleratia terenului pentru proiectare (componenta orizontala a miscarii
terenului) ag=0,20g.
Conform zonarii seismice a Romaniei- STAS 1 1 100/ 1-93, zona este incad rata
la gradul 6.(scara Richter)
-perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7s pentru componentele
orizontale ale miscarii seismice

SACUENI

- valoarea de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20g, pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de
depasire in 50 de ani.
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MEDIU Parcul Industrial Săcueni se află în apropiere de Valea Ierului.
Situată în sectorul nordic al Câmpiei de Vest, valea joasă a Ierului străbate o distanţă de
circa 85 km, având o lăţime ce variază între 5 şi 15 km. Valea Ierului are aspectul unui
culoar mai coborât între câmpia înaltă a Marghitei (180 – 220 m) la est şi Câmpia Careiului
(140 – 160 m) la vest. Câmpia Ierului s-a format în locul unui străvechi şanţ tectonic care
până la începutul holocenului era albia de scurgere a întregului sistem hidrografic al Tisei

superioare. În urma lucrărilor de hidroameliorare efectuate în perioada 1968 - 1980
aspectul regiunii s-a schimbat radical. În locul mlaştinilor şi bălţilor de odinioară au apărut
terenuri agricole întinse. În urma activităţilor antropice s-a modificat mult şi compoziţia
florei şi faunei, nu numai datorită desecărilor ci şi defrişărilor, desţelenirii, chimizării etc.
În prezent vechile habitate caracteristice văii Ierului cu flora şi fauna specifică se
mai întâlnesc numai insular ca de exemplu: staţiunea Lacul Vărgat de la
Săcuieni,mlaştina de la Dindeşti (polderul de la Andrid), sărăturile de la Hotoan,
mlaştinile din zona Sălacea-Galoşpetru - Tarcea, Lacul Fazanului şi aninişurile de la
Diosig, staţiunea de broaşte de mlaştină (Rana arvalis ) de la Andrid etc.
Terenul aferent Parcului Industrial este situat în intravilanul Orașului Săcueni și nu
contravine interdicțiilor impuse de OUG nr. 57 din 20 iunie 2007(actualizată), privind
realizarea oricăror construcții în situri Natura 2000, conform art. 28 alin. 1. ”Sunt interzise
activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să
genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor pentru
care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect
semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi
habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor
migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce
poluarea sau deteriorarea habitatelor.”

2.4 Situatia existenta a obiectivului de investitie

Terenul studiat urmeaza sa fie reglementat, printr-o documentatie de urbanism de tip
P.U.Z., Plan Urbanistic Zonal avand o suprafata totala studiata de 50.753 mp format din
CF54475 de suprafata 9.105mp, CF54476 de suprafata 445mp, CF52744 de suprafata
10.816mp, CF53920 de suprafata 30.387mp, se afla in zona intravilanului orasului
Sacueni pe strada Letea Mare (DN19D), la 4km de frontiera cu Ungaria si la 3,5km de
Primaria Oras Sacuieni.
Accesul la amplasamentul studiat se realizeaza din DN19 prin intermediul unui drum de
pamant existent avand in prezent un profil transversal variabil si nemodernizat de cca
4,50 m.
Conform actelor de proprietate atasate exista urmatoarele date referitoare la teren:
Terenul destinat amenajarii parcului industrial are o suprafata de 50.753,0 mp si este
format din urmatoarele acte de proprietate:
-CF 54475 cu suprafata de 9.105mp formata din teren arabil 2.773mp si curti constr.
6.332mp
-CF 54476 cu suprafata de 445mp formata din teren curti constr. 445mp
-CF 52744 cu suprafata de 10.816mp formata din teren curti constr. 10.816mp
-CF 52920 cu suprafata de 30.387mp formata din teren arabil 28.317mp si curti constr.
2.070mp
Terenul de 50.753mp este format 50.753 intravilan din care categoria de folosinta
urmatoarea: 31.090mp arabil si 19.663mp curti constructii.

Propuneri de dezvoltare urbanistica
Terenul afectat obiectivului este situat in intravilanul Orasul Sacueni, in
partea nord vestica a acestuia. Conform P.U.G. aprobat, zona este situata in
intravilan si este rezervata serviciilor si industriei. Zona studiata este situata
prezentind un teren plat, fara denivelari importante.
Optima pozitionare a parcului industrial in zona de vest industriala a Orasul
Sacueni, duce la realizarea unei retele proprii de drumuri industriale,accesul la
drumul national, facilitatea privind conectatarea la infrastructura publica de
utilitati:apa,canalizare,energie electrica, gaz metan etc.
Relationarea si accesibilitatea sunt rezolvate prin strada Letea Mare (DN
19D). Circulatia majora atat atraficului usor cit si greu se realizeaza spre
granita R.Ungaria pe aceasta strada.
Masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice din
punct de vedere functional: Se vor avea in vedere impunerea de masuri
suplimentare pentru reducerea discomfortului fonic sau estetic in raport cu
vecinatatile directe. Ca masuri suplimentare se vor prevedea zone de
retragere, culoare de protectie prevazute cu perdele verzi plantate si
vegetatie arborescenta.
Prin dezvoltarea zonei industriale vest din orasul Sacuieni si cresterea
implicit a traficului in prezenta faza nu se impune realizarea unor noi artere de
circulatie ,strada Letea Mare (DN 19D) avind capacitatea de a prelua acest
trafic. Deasemenea, amplasamentul beneficiaza accesul la calea ferata
uzinala existenta in proximitate, ceeace constituie un mare avantaj in
transportul marfurilor.
Pentru asigurarea circulatiei autovehiculelor care vor deservi Parcul
Industrial Sacueni se impune realizarea prelungirii drumului de acces si
realizarea unui drum interior.Din punct de vedere a echiparii tehnico edilitare
zona dispune de sursa apa si retea de megie tensiune,ce permite racordarea
la acestea. In zona amplasamentului este o retea electrica de medie
tensiune .Zona nu prezinta fenomene de poluare.
2.4.2. Zona si amplasamentul:
Pozitionarea amplasamentului in raport cu elementele de reper ale
Orasului Sacueni este prezentata in plansa 1/U.
Terenul care urmeaza sa fie reglementat prin P.U.Z., are o suprafata totala
studiata de 50.753 mp format din CF54475 de suprafata 9.105mp, CF54476 de
suprafata 445mp, CF52744 de suprafata 10.816mp, CF53920 de suprafata
30.387mp, se afla in zona intravilanului orasului Sacueni pe strada Letea Mare
(DN19D), la 4km de frontiera cu Ungaria si la 3,5km de Primaria Oras Sacuieni.
Datorita situarii in intravilanul Oras Sacueni zona dispune in prezent de un
Regulament de Urbanism General aprobat prin HCL Sacueni 15/05.02.2016 si

Regulament Local de Urbanistn aferent PUG. Regulamentul nou propus (plansa
3/U) va respecta conditiile de construibilitate pentru zona cu indicativul I UNI
TĂŢI INDUSTRI ALE – MI CĂ I NDUSTRIE -DEPOZITE propuse , retragerile de
la front si de la vecinatati, precum si indicii de POT max: 50% si CUT max: 1,50.
Acest regulament nu va putea fi modificat, numai in baza unei alte documentatii
de urbanism de tip P.U.Z. modificator la minimum 12 luni dupa data obtinerii H.C.L.
2.4.3. Statutul juridic al terenului:
-CF 54475 cu suprafata de 9.105mp formata din teren arabil 2.773mp si curti constr.
6.332mp
-CF 54476 cu suprafata de 445mp formata din teren curti constr. 445mp
-CF 52744 cu suprafata de 10.816mp formata din teren curti constr. 10.816mp
-CF 52920 cu suprafata de 30.387mp formata din teren arabil 28.317mp si curti constr.
2.070mp
apartinand conform Extraselor de Carte Funciara atasat S.C. PARCURI
INDUSTRIALE BIHOR S.R.L.
2.4.4. Situatia ocuparilor de teren:
Optima pozitionare a parcului industrial in zona de vest industriala a Orasul Sacueni,
duce la realizarea retelei proprii de drumuri industriale, accesul la drumul
national,accesul la vama, facilitatea privind conectatarea la infrastructura publica de
utilitati:apa,canalizare,energie electrica, gaz metan etc. Nu s-au identificat deficiente
datorate amplasamentului.
Existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate:
- Retea gaze naturale medie presiune
- Retea electrica de medie tensiune
2.5

Descrierea si concluzii privind starea fizica actuala a terenului.

Suprafata terenul alocat pentru
amenajarea viitorului parc
industrial, are dispunere orizontala si prezinta denivelari frecvente, cu zone
mai joase in care apa balteste timp indelungat, in perioadele cu precipitatii
bogate.
Terenul va fi astfel amenajat incat, folosindu-se si sistemul rutier
interior nou creat, sa se realizeze un sistem de scurgere a apelor de
suprafata in afara perimetrului construit.
Geologic, pamanturile interceptate sunt formatiuni de varsta recenta
pleistocen-cuaternara, reprezentate prin argile prafoase, argile si argile
nisipoase .
Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in cad rul Parcului
Industrial, se vor executa studii geotehnice separate, care vor stabili conditii
individuale pentru fiecare proiect propus.
Functie de caracteristicile constructive si functionale a fiecarui proiect
propus, se vor face recomand ari de amenajare a terenului, a masurilor de

protejare Împotriva factorilor de influenta negativa sau a ad ancimii si tipului de
fund are.
De regula se va folosi stratul(2) ca strat de fund are, considerat un teren
cu caracteristici geotehnice in general bune.
Avand in vedere caracteristicile terenului din cuprinsul zonelor active de
fundare, pentru constructiile tip hala, se recomand a in general executarea
unor fundatii pe stalpi izolati cu cuzineti.
Amenajarea sistemului rutier care va deservi in interior Parcul Industrial, se
va face
cu respectarea normativelor care reglementeaza acest
domeniu.
Conform NP 074/ 2014, terenul alocat pentru amenajarea viitorului
parc industrial se incadreaza in: categoria geotehnica 2, risc geotehnic
moderat. Total puncte= 11 din care:
-conditii de teren - terenuri medii - punctaj(3)
-apa subterana - cu epuizmente normale - punctaj(2)
-clasificarea constructiei dupa clasa de importanta - normala - punctaj(3)
-vecinatati - fara riscuri - punctaj( l)
-pentru zona seismica - punctaj(2)
2.5.1 Descrierea parcelarilor propuse:
Se vor amenaja 2 LOTURI cu destinatie exclusiv industriala sau de productie
nepoluanta, cu regim mic de inaltime D(S)+P+2E max 15m, conform zonei cu
indicativul I UNI TĂŢI I NDUSTRI ALE – MICĂ I NDUSTRI E -DEPOZITE
prezentata in Regulament de Urbanism General aprobat prin HCL Sacueni
15/05.02.2016
LOT nr.1,avand suprafata de 19.850 mp ;
Lot nr.2 , avand suprafata de 21.845 mp ;
Forma si configuratiile geometrice in plan ale noilor parcele propuse sunt simple
pe cat posibil cu unghiuri drepte pentru facilitarea unei mobilari urbanistice cat mai
usor de realizat.
Fiecare lot are prevazut cel putin cate un acces direct atat auto cat si pietonal.
Suprafata totala ocupata de lucrari ce fac obiectul prezentului studiu este de
9058,0 mp din care :
-

2.064,0 mp ocupata de lucrari aferente drumului de incinta trafic greu
278,0 mp ocupata de lucrari aferente drumului de incinta trafic usor
400,0 mp ocupata de lucrari aferente parcarii
978,0 mp ocupata de gospodaria de utilitati
5.338,0 mp zona verde

In zona studiata nu exista riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii ori cutremure)
.

2.5.2. Descrierea investitiei:
Prin tema de proiectare beneficiarul a cerut studierea si evaluarea unor solutii pentru
asigurarea conditiilor tehnice necesare desfasurarii circulatiei rutiere in conditii de
siguranta si confort si asigurarea utilitatilor. Functii comune necesare parcului
industrial: Parcelele din cadrul parcului industrial vor fi deservite de reteaua interioara
de drumuri S-a propus realizarea amenajarea unor locuri de parcare, distribuite
rational. S-a propus amplasarea de statii de transport in comun. Se va asigura
iluminatul public dealungul arterelor.
Prin prezentul studiu sunt propuse lucrari pentru asigurarea utilitatilor, dupa
cum urmeaza:
-necesarului de apa potabila si pentru incendiu.
-instalatii de preluare a apelor uzare menajere
-lucrari de preluare a apelor pluviale de pe parcele
Masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice din punct de
vedere functional sunt prevazute functiuni care nu deranjeaza zona.
Pe noile parcele propuse se vor desfasura activitati cu caracter nepoluant sau
producatoare de zgomote majore.
Terenul actual se va decoperta de stratul vegetal cel putin pe zona noilor parcelari
propuse si a drumurilor, urmand a se imbunatati prin completarea cu balast in straturi
compactate acolo unde exista anumite denivelari sau ravene existente.

2.6.

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Pentru amenajarea Parcului Industrial Sacueni s-a solicitat catre Agentia de
Protectie a Mediului Bihor un punct de vedere prin care se va stabili necesitatea
sau nu a evaluarii impactului asupra mediului sau a evaluarii adecvate. In acest
scop va emite un punct de vedere final iar solicitantul va avea obligatia de a notifica
autoritatilor Administratiei Publice competente cu privire la mentinerea cererii
pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Terenul aferent Parcului Industrial este situat în intravilanul Orașului Săcueni și
nu contravine interdicțiilor impuse de OUG nr. 57 din 20 iunie 2007(actualizată),
privind realizarea oricăror construcții în situri Natura 2000, conform art. 28 alin. 1.
”Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi
perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când
aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi
conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea păsărilor
sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor
naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor.”

2.7.

Propuneri de reparatii si consolidari structura

Terenul actual se va decoperta de stratul vegetal cel putin pe zona parcelelor
propuse, urmand a se imbunatati caracteristicile terenului prin completarea cu
balast in straturi bine compactate acolo unde exista anumite denivelari sau ravene
existente si cu precadere in zona drumului de acces si a drumurilor interioare.

3.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
3.1 Descrierea lucrarilor de baza propuse
Pentru o buna functionare a parcului trebuie asigurate urmatoarele utilitati:
- asigurarea alimentării cu apa pentru incendiu si consum curent, prin
prevederea unei singure reţele de distribuţie a apei
- asigurarea preluarii apelor menajere si meteorice intr-un sistem de canalizare
menajer,
- extinderea retelelor gaz,
- alimentarea cu energie electrica

Pentru asigurarea condiţiilor tehnice corespunzătoare desfăşurării circulaţiei rutiere în
condiţii de siguranţă şi confort şi pentru eliminarea punctelor periculoase se impun
următoarele măsuri:
Realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:
-carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;
-structura rutieră se va proiecta pentru un trafic greu;
-partea carosabilă se va încadra cu borduri;
-se va asigura accesul la parcele, prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu
cotele către acestea;
-se vor proiecta trotuare noi pe ambele parti ale strazii,
-se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală şi pe orizontală, conform standardelor
în vigoare.
S-a propus realizarea amenajarea unor locuri de parcare, distribuite rational. S-a
propus amplasarea de statii de transport in comun.

Categoriile prioritare de interventie vor fi:
- construirea noului obiectiv, drumuri si terasamente;
- trasarea tuturor utilitatilor pentru fiecare unitate propusa;
- agrementarea amenajarii prin realizarea spatiilor verzi si protejarea mediului
inconjurator;
- trasarea si asigurarea infrastructurii de acces rutier si pietonal la fiecare
unitate;
- respectarea retragerilor minime obligatorii si a aliniamentelor fondului construit
propus;
- evitarea discomfortului fonic si estetic fata de vecinatatile directe;
- amplasarea de panouri fonoabsorbante daca e cazul pentru evitarea
propagarii zgomotului in plan orizontal;
-respectarea limitelor si a trasarilor noilor parcele propuse;
-realizarea imprejmuirilor conform Codului Civil in vigoare;

Conditii generale impuse :
1. Efectuarea studiilor si avizarea documentatiei conform C.U. nr. 80 din
02.02.2018 ;
2. Atribuirea loturilor avand configuratiile din plansa 3U, prin incheierea de
contracte nominale intre administratorul parcului industrial si viitorii investitori
economici ;

3. Respectarea prevederilor stipulate in contractele individuale ;
4. Respectarea normelor avizatorilor conform fiecarui tip de activitate
economica care se va desfasura pe noile unitati ;

Conditii urbanistice impuse in prezent de Regulamentul de Urbanism General
aprobat prin HCL Sacueni 15/05.02.2016 si Regulament Local de Urbanistn aferent
PUG. va respecta conditiile de construibilitate pentru zona cu indicativul I UNITĂŢI
INDUSTRI ALE – MI CĂ I NDUSTRIE -DEPOZITE propuse
Se recomandă retragerea faţă de axul drumului cu minim 25m pentru
asigurarea unei perdele de protecţie.
Pentru toate clădirile din zona I se impune o distanţă minimă obligatorie faţă
de limita parcelei egală cu H/2 dar nu mai puţin de 4.0 m, în afara cazului în care
parcela învecinată este ocupată cu locuinţe, caz în care distanţa se majorează la
6.0 m;
Se interzice cuplarea clădirilor de producţie cu clădiri de locuit, chiar dacă
acestea prezintă calcane spre parcela unităţii de producţie.
Distanţa minimă obligatorie între corpurile distincte de clădiri de pe aceeaşi
parcelă va fi H/2 ( jumătate din înălţimea la cornişă ) dar nu mai puţin de 4.0 m .
Distanţele dintre clădirile nealăturate de pe aceeaşi parcelă trebuie să
fie suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor, precum şi accesul mijloacelor de salvare, asfel încât
să nu rezulte nici un inconvenient în utilizarea construcţiilor : iluminare
naturală, însorire, salubritate, securitate etc.
Înălţimea maximă la cornişă, de încadrare în zona I este stabilită după
caz, în funcţie de caracteristicile zonei, recomandabil maxim 15m.
Pentru construcţii cu vecinătăţi imediate în zona de locuinţe LM,
înălţimea construcţiilor la cornişă nu va depăşi 10m.
Procentul de ocupare a terenului (POT) va fi max. 50%
Coeficientul de utilizare al terenului maxim (C.U.T.) = 1,5
Regimul mediu de inaltime R.M.H care reprezinta raportu dintre CUT/POT este
de max 3
NOTA: Loturile nou propuse vor avea asigurate accese atat auto cat si carosabile
adecvate, suprafete plane pe toata aria si utilitati si bransamente subterane pana la
limita cu drumul de acces.
3.2.

Dotari/utilitati

Destinatia industriala si de productie a parcelelor amenajate vor impune dotari
specifice conforme normativelor dimensionale si spatiale ale programului industrial.
La proiectarea acestor drumuri se vor respecta prevederile urmatoarelor reglementari
tehnice in vigoare.

Pentru o buna functionare a parcului trebuie asigurate urmatoarele utilitati:
- asigurarea alimentării cu apa pentru incendiu si consum curent, prin prevederea
unei singure reţele de distribuţie a apei
- asigurarea preluarii apelor menajere si meteorice intr-un sistem de canalizare
menajer,
- extinderea retelelor gaz,
- alimentarea cu energie electrica
Drum incinta
Pentru a asigura accesul autovehiculelor din Parcul Industrial Sacuieni se propune
realizarea unui drum interior cu 2 benzi de circulatie care să deservească
parcelele nou create pentru constructii.Drumul interior al zonei industriale se
racordeză la drumul de acces din strada Letea Mare (DN 19D)..Drumul interior care
face obiectul studiului de fezabilitate va permite racordarea parcelelor din Parcul
Industrial, prin accese individuale.
La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului
- respectarea normelor tehnice in vigoare.
Realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:
-carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;
-structura rutieră se va proiecta pentru un trafic greu;
-partea carosabilă se va încadra cu borduri;
-se va asigura accesul la parcele, prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu
cotele către acestea;
-se vor proiecta trotuare noi pe ambele parti ale strazii,
-se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală şi pe orizontală, conform standardelor
în vigoare.
Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 10144-3/91 Strazi. Elemente
geometrice, STAS 10144-1/90 Strazi. Profiluri transversale si Ordinul MT nr.49/98,
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.
Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea
de 40km/h. Lungimea arterei rutiere din incinta este de 388,0 m.din care:
196,0 m drum cu doua benzi latime carosabil de 7,0 m
141,0 m drum cu o banda latime carosabil de 3,50 m
51,0 m alee acces parcare latime carosabil de 5,50 m
Pentru situatii neprevazute, inainte de executia fundatiilor drumului se vor monta
conducte din PVC Dn 200 mm SN8 de subtraversare altele decat cele necesare
utilitatilor proiectate.
Statie de autobus
La executia statiei de autobus se va utiliza aceasi structura rutiera adoptata la
carosabil. Dimensiunea in plan a peronului va fi 20,0 x 1,50 m.

Accese
Accesele la parcele cu latimea de 7,0 m se vor realiza prin intermediul unor suprafete
de legatura intre partea carosabila a drumului interior al parcului si platforma
carosabila din incinta acestora, prin grija beneficiarilor. La executia acceselor se va
utiliza aceasi structura rutiera adoptata la carosabil.
Semnalizarea verticala si orizontala
Se vor monta indicatoare rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de
Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, lateral, de
presemnalizare si orientare).
Toate indicatoarele, precum si marcajele rutiere longitudinale si transversale,
respecta indicatiile din STAS 1848/1-3 -11, 1848/4 – 7 – 06.
Parcari
Se vor realize 32 locuri de parcare longitudinale pentru autoturisme Complexul rutier
proiectat este:
- Imbracaminte din dale de beton traforate de 10 cm grosime
- Strat de poza din nisip concasat 0-4 mm de 3-5 cm grosime
- Strat fundatie din balast
- Umplutura de pamant/balast grosime variabila
Spatii verzi
Pe spatiile verzi existente si nou create se vor indeparta corpurile straine se va
asterne pamantul vegetal in grosime uniforma de 10cm, se va efectua sfaramarea
sumara a bulgarilor si compactarea usoara si nivela suprafetei. Se va trece la
semanarea gazonului prin imprastierea cu mana, ingropatul acestuia cu grebla,
tasarea solului semanat cu tavalugul de mana si udarea periodica a suprafetei cu
furtunul.
Lucrari de colectare si evacuare a apelor
Lucrarile de scurgere a apelor constau in principal din urmatoarele:
-Santuri
-Podete
- Santuri:
Santurile adiacente drumului vor avea adancimea minima de 50 cm si panta
taluzului spre acostamentul drumului de 2 : 3, iar spre terenul natural de 1:1.
Pentru realizarea acostamentelor si santurilor de scurgere a apelor pluviale se vor
executa lucrari de terasamente necesare, respectiv sapaturi conform partii desenate
a proiectului. In acest scop se vor respecta cerintele cuprinse in caietele de sarcini,
precum si cotele proiectate. Este strict necesara respectarea cotelor proiectate pentru

asigurarea scurgerii apelor pluviale catre podetele transversale existente sau
proiectate.
Deversarea apelor pluviale din santurile propuse se va face prin podetele .
Evacuarea apelor pluviale din santurile si rigolele drumului, s-a prevazut a se face in
emisarul existent(canal desecare).
Descarcarea apelor meteorice colectate din incinta parcelelor se va face prin
racorduri la santul colectorul realizat la limita parcelelor, descărcate în canalul
colector existent, din apropierea amplasamentului. Apele colectate vor fi evacuate
gravitational prin rigole. Panta canalului se va alege astfel încât la debitele minime să
se realizeze viteza de autocurătire de 0,7 m/s, iar la debitele maxime să nu depăşească
viteza maximă admisă de 5 m/s, conform STAS 3051-91.
-Podete
S-a proiectat realizarea in incinta a unui numar de 4 podete transversale
traseul drumului din incinta si un podet pe santul colector Dn800 mm.
Podetele tubulare transversale, se vor realiza din tuburi de PEID SN 8, cu
timpane din beton simplu de clasa C35/45.
Prin executarea noilor podete proiectate si a rigolelor la cotele stabilite prin
proiect se va asigura preluarea tuturor apelor pluviale de pe drum si dirijarea lor spre
valea existenta in preajma amplasamentului.
Retele apa-canal
Tehnologic sistemul de alimentare cu apa se compune din:
-sursa
-gospodarie de apa
-retea distributie
- Sursa
Alimentarea cu apa potabila se va asigura de la un foraj de medie
adancime existent. Deasupra forajului se va construi o cabină din beton, care va
adăposti capătul superior al puţului şi instalaţiile aferente.
-Gospodaria de apa
Pentru asigurarea necesarului de debit pentru consum curent si a debitului
necesar pentru stingerea incendiilor se propune realizarea unei gospodarii de apa.
Alimentarea cu apa a gospodariei de apa se va face printr-o conducta , de
la puţul forat până la instalaţia de dezinfecţie şi apoi la rezervorul de înmagazinare,
va funcţiona sub presiune, va avea diametrul Dn 75 mm şi va fi realizată din PEHD,
PN 6, montată subteran, cu o acoperire de minim 80 cm.cu lungimea de 165,0m.
Gospodaria de apa va avea trei obiecte, un rezervor cu capacitatea de 200
mc , o statie de pompare si dezinfectie si un grup electrogen.
-Retea de distributie

Distribuţia apei pentru consumatorii Parcului Industrial se va realiza printr-o retea de
distributie ramificata, executată din polietilenă de înaltă densitate, PEHD, cu Dn 160 mm
in lungime de 138,0 m. Pe reteaua de distributie se vor monta 2 hidranti supraterani
Dn.100 mm.
Retea canalizare menajera
Descarcarea apelor uzate colectate din incinta parcelelor se va face prin
racorduri la colectorul realizate din conducte PVC SN8 cu diametrul de 200 mm.
Apele colectate vor fi evacuate gravitational intr-un rezervor cu vidanjare ,constructie
care permite transformarea constructiei in statie de pompare ape uzate.
Alimentare cu energie electrica
Pentru alimentarea cu energie electrica a Parcului Industrial Sacuieni sunt necesare
lucrări pentru asigurarea necesarului de energie electrica necesara consumatorilor
din parc. Realizarea alimentarii cu energie electrica a incintei se va face de SDEE
Oradea . Lucrările mai sus amintite nu fac parte din prezenta lucrare, ci vor fi tratate
într-un contract separat cu SDEE Oradea.
Lucrarea prezenta trateaza :
-alimentarea cu energie electrică şi comanda instalatie de iluminat public se va mota
un Bloc de Măsură şi Protecţie Iluminat Public (BMPIP).
- Staţia de pompare şi dezinfecţie
– Grupul electrogen va fi complet pregătit pentru intervenţie: cu rezervor de
combustibil înglobat, exhaustor pentru ventilaţia grupului, încărcător pentru baterie,
baterie de acumulatori, cablurile de legătura necesare, ţeavă de eşapament, tabloul
grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornire automată în caz da
cădere de tensiune de la reţea (AAR reversibil), supraveghere, comandă şi
întreruptor automat de linie. Se asigură trecerea automată (dublată de acţionare
manuală) de pe alimentarea de bază pe cea de rezervă la nefuncţionarea sursei de
bază.

BILANT TERITORIAL
Suprafata teren studiat (din acte, conf. CF)

50.753 mp. =5,0753ha = 100%

LOT nr. 1 = 19.850mp
LOT nr.2 = 21.845mp
Suprafata teren unitati productie si logistica 4.1695mp = 6,510 ha = 82,15%
Suprafata carosabil, trotuare, statii de autobuz
si parcari

2.742mp = 0,2742 ha = 5,40 %

Suprafata parcela utilitati
Suprafata spatii verzi

978mp = 0,0978ha = 1,93 %
5.338mp = 0,5338 ha = 10,52 %

POT maxim admis = 50 %
CUT maxim = 1,50

4.

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Certificat de Urbanism pentru intocmire PUZ nr. 80 din 02.02.2018;
Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura, conf. C.U;
- Alimentare cu energie electrica
- A.N.I.F.;
- H. C.L. SACUENI pentru drum acces.;
Avize si acorduri privind:
- Sanatatea populatiei
Avize/ acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora;
- C.N.A.I.R,
Studii de specialitate
- Studiu de oportunitate
- Masuratoti topografice
- Studiu geotehnic
- Documentatie P.U.Z

- Aviz de oportunitate arhitect sef
- Studii conf. HG 28/2008;
- Dovada inregistrare proiect la Registrul Urbanistilor din Romania;

5.

CONCLUZII

Principalele categorii de interventii Propuse prin prezentul P.U.Z. care sustin
materializarea – programului de dezvoltare apartin intr-o prima etapa lucrarilor de
infrastructura; realizarea retelei de drumuri in paralel cu realizarea retelelor
tehnicoedilitare. In etapa ulterioara urmeaza implantarea cladirilor unitatilor
apartinand rezidentilor parcului industrial .

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA

DIRECTOR GENERAL

ing. Unita Petru - Sef Proiect

S. C. AQUACONS S. R. L.
Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993
Cod unic de inregistrare : R 3458780
Adresa sediului central:
Bihor

str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud.

Lucrarea:

CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL in orasul Sacueni

Amplasament:

Oras Sacueni,str. Letea Mare CF54475, CF54476, CF52744,
CF 53920, jud. BIHOR jud. BIHOR

Beneficiar:

S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A

Proiectant:

S.C. AQUACONS S.R.L. ORADEA
Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor

Faza:

P.U.Z .
Contract nr. 26/13.02.2018

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENT P.U.Z.- CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL in orasul
Sacueni
I. DISPOZITII GENERALE
1.ROLUL R.L.U.

Regulamentul local de urbanism aferent, reprezinta o piesa de baza in
aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementarile din PUG. Prescriptiile cuprinse in
Regulamentul local de urbanism sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul
PUZ. Odata aprobat, impreuna cu PUZ, Regulamentul local de urbanism aferent
acestuia, constituie act de autoritate al Administratiei publice locale.
Regulamentul de urbanism, stabileste regulile de ocupare a terenurilor si de
amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora. Planurile urbanistice
locale si regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru
autorizarea executarii constructiilor.
Regulamentul constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un caracter de
larga generalitate, prin care se stabileste modul in care pot fi ocupate terenurile,
precum si amplasarea si conformarea constructiilor si amenajarilor, in acord cu
prevederile locale.
Prin aplicarea acestora trebuie sa se asigure concilierea intereselor
cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv protectia proprietatii private si
apararea interesului public.
pe teritoriul ce face obiectul P.U.Z.
2.BAZA LEGALA
La baza elaborarii RLU aferent PUZ, stau:
- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G.R. 525/1996
- Ghidul de aplicare al RLU, aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr 21/N/10.04.2000.
Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei
cu caracter general, precum si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru
activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului.
3.DOMENIUL DE APLICARE
-R.L.U. se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si
amenajarilor amplasate pe teritoriul considerat in P.U.Z.
- La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere
prevederile prezentului RLU si se va impune respectarea acestora.
II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

MEDIULUI

a. Zona unitatilor de productie industriala si de depozitare reprezinta
terenurile parcelate rezervate viitoarelor unitati productive industriale sau
depozite.
b. Functiunea dominanta : activitati economice cu caracter industrial,
servicii productive, de depozitare.
c. Functiunile complementare admise sunt: circulatie carosabila si

SI

pietonala, spatii verzi de protectie, sedii de firma, comert, echipare
edilitara.
d. Utilizari permise: toate tipurile de constructii si amenajari care
corespund functiunii si indeplinesc conditiile specificate in regulament.
Pentru toate utilizarile se va obtine acordul de mediu.
2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA
APARAREA INTERESULUI PUBLIC
a. Utilizari interzise:
Este interzisa amplasarea de unitati industriale cu risc tehnologic sau un potential
ridicat de declansare de incendii, explozii mari, radiatii, surpari de teren, accidente
chimice, sau alte dezastre care conduc la pierderi de vieti omenesti, pagube mari
materiale si la poluarea aerului, apei sau solului.
Sunt interzise constructiile provizorii, depozitarea de deseuri industriale inafara
spatiilor special amenajate.
Deasemenea, este interzisa amplasarea de locuinte sau dotari social culturale.
b. Interdictii temporare de construire:
In cazul descoperirii de vestigii arheologice, pina la descarcarea terenului de sarcina
istorica.
3. REGULI DE AMPLASARE PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI
Conditii urbanistice impuse in prezent de Regulamentul de Urbanism General
aprobat prin HCL Sacueni 15/05.02.2016 si Regulament Local de Urbanistn aferent
PUG. va respecta conditiile de construibilitate pentru zona cu indicativul I UNITĂŢI
IINDUSTRI ALE – MI CĂ I NDUSTRIE -DEPOZITE propuse
Se recomandă retragerea faţă de axul drumului cu minim 25m pentru
asigurarea unei perdele de protecţie.
Pentru toate clădirile din zona I se impune o distanţă minimă obligatorie faţă
de limita parcelei egală cu H/2 dar nu mai puţin de 4.0 m, în afara cazului în care
parcela învecinată este ocupată cu locuinţe, caz în care distanţa se majorează la
6.0 m;
Se interzice cuplarea clădirilor de producţie cu clădiri de locuit, chiar dacă
acestea prezintă calcane spre parcela unităţii de producţie.
Distanţa minimă obligatorie între corpurile distincte de clădiri de pe aceeaşi
parcelă va fi H/2 ( jumătate din înălţimea la cornişă ) dar nu mai puţin de 4.0 m .
Distanţele dintre clădirile nealăturate de pe aceeaşi parcelă trebuie să
fie suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor, precum şi accesul mijloacelor de salvare, asfel încât
să nu rezulte nici un inconvenient în utilizarea construcţiilor : iluminare
naturală, însorire, salubritate, securitate etc.
Înălţimea maximă la cornişă, de încadrare în zona I este stabilită după
caz, în funcţie de caracteristicile zonei, recomandabil maxim 15m.
Pentru construcţii cu vecinătăţi imediate în zona de locuinţe LM,

înălţimea construcţiilor la cornişă nu va depăşi 10m.
Procentul de ocupare a terenului (POT) va fi max. 50%
Coeficientul de utilizare al terenului maxim (C.U.T.) = 1,5
Regimul mediu de inaltime R.M.H care reprezinta raportu dintre CUT/POT
este de max 3 D(S)+P+2E
- plantari arbori ori spatii verzi obligatorii : cca20% din suprafata lotului
NOTA: Loturile nou propuse vor avea asigurate accese atat auto cat si carosabile
adecvate, suprafete plane pe toata aria si utilitati si bransamente subterane pana la
limita cu drumul de acces.
4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII
a. Circulatii si accese carosabile:
Accesul direct la parcele se poate face numai din artere de
circulatie de rang inferior.
b. Constructiile de productie sau de depozitare trebuie sa fie accesibile
autospecialelor pentru stingerea incendiilor pe cel putin doua laturi;
Fac exceptie cele cu aria desfasurata de maximum 2000 mp, la
care accesul de interventie poate fi pe o singura latura.
c. Necesarul de parcaje:
Realizarea parcajelor proprii necesare se va face fara ocuparea
spatiilor publice.
Unitatile de productie vor fi prevazute cu platforme carosabile si
parcaje. Se vor prevedea locuri de parcare in funtie de profilul activitatii.
Pentru calculul locurilor de parcare in interiorul parcului industrial se tine cont
de prevederile HG 525/1996 actualizat;

5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA
Zona e echipata complet din punct de vedere edilitar.
Toate parcelele vor avea asigurata racordarea la retelele edilitare ale
parcului, care se vor realiza subteran.
Se interzice conducerea apelor pluviale spre domeniul public, sau spre
parcelele vecine.
Bransamentele si contorizarea se integreaza in imprejmuiri sau cladiri
aflate in interiorul limitei de proprietate.
Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice tip.
Fiecare unitate va dispune de spatiu amenajat de colectare a
deseurilor, accesibil din spatiu public, pentru evacuare.

6. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI
IMPREJMUIRI
Pe o parcela, spatiile verzi pe sol natural vor ocupa min. 20% din suprafata totala. Se
vor planta numai cu vegetatie, joasa, medie si inalta.
Alte suprafete, daca au o acoperire de orice fel, intra in categoria spatiilor libere.
III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE
I- Zona unitati industriale si de depozitare
S-au propus in 2 Loturi cu suprafete diferite. Numarul si suprafata parcelelor se va
stabili ulterior, parcelele putind fi comasate sau divizate, cu conditia sa ramina cu
acces la carosabil si la retelele edilitare.
-Inaltimea totala maxima a constructiilor nu va depasi max 15 m.
- La amplasarea constructiilor pe parcela se vor respecta O.M.S. NR. 536/97si
Normativul P118/98.
- Aspectul exterior al cladirilor:
Se admite autorizarea cladirilor numai daca au un aspect care nu contravine functiunii
si se incadreaza in aspectul general al zonei.
Se vor promova tehnologii si materiale moderne.
Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului.
Procentul de ocupare a terenului (POT) va fi max. 50%, iar coeficientul de ocupare a
terenului (CUT) maxim 1,5.
Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie va respecta profilurile
caracteristice ale acestora si regimul de aliniere propus.
Lucrarile la sistemul carosabil se vor executa dupa incheierea lucrarilor tehnicoedilitare, desfacerea ulterioara fiind interzisa.

INTOCMIT,
arh. Mihaela Unita

