ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Proiect

AVIZAT:
SECRETAR
Lilioara STEPĂNESCU

Nr. 546/8.11.2021
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________
privind aprobarea documentației de urbanism
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):
„Întocmire P.U.Z. și R.L.U – Zona de producție și depozitare",
extravilan mun. Arad, C.F. nr. 326999– Arad, jud. Arad
S.C. Accendis Trading S.R.L.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare
nr. 85637/ A5 /08.11.2021,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 82668/A5/28.10.2021, 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. 85636/ A5 / 08.11.2021, a Arhitectului Șef
al Municipiului Arad, Direcția Construcții și Dezvoltare Urbană, Serviciul Dezvoltare Urbană și
Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 23/08.11.2021,
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
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului
de investiție: „Întocmire P.U.Z. și R.L.U – ZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE”, extravilan
mun. Arad, C.F. nr. 326999 – Arad, jud. Arad, conform documentației anexate, care face parte din
prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale :
1. Beneficiar: S.C. ACCENDIS TRADING S.R.L.
2. Elaborator S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh.
Cioară Lucian, pr. nr. 04/2020
3. Parcela propusă pentru reglementare este identificată prin extrasul C.F. nr. 326999-Arad aflată în
extravilan constituie în momentul de față proprietate privată a persoanei juridice S.C. ACCENDIS
TRADING S.R.L şi măsoară o suprafața de 26.947,00 mp.

Art.2. Se aprobă următoarele condiții de construire :
2.1. Funcţiuni propuse prin PUZ :
● Funcțiunea dominantă : industrie – producție si depozitare;
● Funcțiuni secundare :
servicii – administrativ;
● Utilizări permise :
spații producție și depozitare, zona administrativă, zonă comerț propriu
(showroom), utilități și rețele tehnico-edilitare, parcaje, drumuri și platforme, corturi, copertine
provizorii, spații verzi;
● Utilizări permise cu condiții :
● Utilizări interzise :
-

funțiuni rezidențiale.
activități industriale generatoare de poluare si zgomot.
depozite de deșeuri
activități imorale (baruri sau cluburi de noapte, discoteci, case de toleranță).

Zonificare funcțională:
ID – unități industriale (producție si depozitare)
IS – unități administrative aferente
SPv – subzonă spatii veri
Ted – subzonă tehnico-edilitare
Cc 1 – subzonă căi de circulație interioară și platforme
Cc 2 – subzonă acces incintă și rezervă drum colector
2.2 Indicatori urbanistici maximi propuşi:
•
•

POT maxim admis: 70,00%
- 60% - construcții definitive; 10% - construcții provizorii
CUT maxim admis: 1,00

2.3 Regimul de înălțime maxim propus:
Regim maxim de înălțime P+1E, înălțimea maximă a construcţiilor nu va depăşi 15,00 m (126,0 m
NMN), iar înălţimea maximă la cornişă va fi de 10,00 m, conform aviz Autoritatea Aeronautică Civilă
Română nr. 7179/547 din 05.04.2021.
2.4 Retrageri ale construcţiilor faţă de limitele de proprietate:
Avem următoarele retrageri ale construcțiilor cu destinația industrie-producție depozitare față de
limitele de proprietate ale parcelei :
- față de aliniament – minim 30,00m, iar față de DJ 682 – minim 35,00m.
- față de limita posterioară – minim 20,00m, iar pentru dotări tehnico-edilitare – minim
10,00m.
- față de limitele laterale – minim 4,50m spre limita de Vest; – minim 5,00m spre limita de
Est dar nu mai puțin de jumătate din înălțimea maximă admisă prin avizul A.A.C.R nr.
7179/547/05.04.2021.
2.5 Spaţii verzi: minim 24,83 % din suprafața parcelei
2.6 Parcări :
Pentru asigurarea locurilor de parcare necesare, se vor amenaja platforme de parcare în incinta
parcelei.
Se va asigura numărul de parcaje necesar fiecărei funcțiuni prevăzute după cum urmează :
• 34 de locuri pentru autoturisme
- aferente unui număr de 20 de angajați din zona de producție, 10 angajați din zona
administrativă
• 20 de locuri pentru auto-trenuri
2.7 Circulații și accese :
În prezent nu există acces amenajat în incintă. Terenul aferent C.F. 334856 se învecinează pe
latura sudică cu DJ 682, din care se propune realizarea accesului prin intermediul unei intersecții în
”T” conform aviz SADP CJ Arad 5899/02.04.2021, din care ulterior să se poată dezvolta un viitor

drum colector a cărei zonă rezervată va putea trece în proprietatea UAT Municipiul Arad, și care să
deservească și terenurile învecinate.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată vor
respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform
Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția si recepția lucrărilor se
vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice si vor fi executate pe cheltuiala
investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor.
2.8 Utilități :
Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitara aferente
amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de
vânzare cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile si amenajările care se pot racorda la
infrastructura edilitara existenta cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau
realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de
finanțare atrase potrivit legii.
Soluțiile de echipare în sistem individual care respectă normele sanitare și de protecția mediului,
conform condițiilor impuse de avizatori, se vor realiza către investitor sau beneficiar, în întregime.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apa, a rețelei de canalizare
menajera, a rețelei de canalizare pluviala, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționarii
noii zone cu funcțiunea de industrie-producție depozitare, urmând ca după realizarea acestora, acestea
sa fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi si aproba,
cat si lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației in
vigoare.
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 S.C. ACCENDIS TRADING
S.R.L. şi se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr.85637/A5/08.11.2021
REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.):
„Întocmire P.U.Z. și R.L.U – ZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE ",
extravilan mun. Arad, C.F. nr. 326999– Arad, jud. Arad
S.C. ACCENDIS TRADING S.R.L.
- beneficiar: S.C. ACCENDIS TRADING S.R.L.
- elaborator: S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Cioară
Lucian, pr. nr. 04/2020
Parcela propusă pentru reglementare este identificată prin extrasul C.F. nr. 326999-Arad aflată
în extravilan constituie în momentul de față proprietate privată a persoanei juridice S.C. ACCENDIS
TRADING S.R.L şi măsoară o suprafața de 26.947,00 mp.
Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 79179/14.10.2021 de către S.C.
ACCENDIS TRADING S.R.L.
- raportul de specialitate nr. 85636/ A5 / 08.11.2021 întocmit de către Serviciul Dezvoltare
Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Construcții si Dezvoltare Urbană, prin care se
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr. 82668/ A5 / 28.10.2021, conform Ord. MDRT
nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul
Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr. 23/08.11.2021 al Arhitectului-Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite
condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 1109/29.07.2020, se înaintează spre analiză
Consiliului Local al Municipiului Arad.
Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal
reglementând urbanistic obiectivul :
- „Întocmire P.U.Z. și R.L.U – ZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE ", pe parcela
identificată prin extrasul C.F. nr. 326999 – Arad.
Descrierea soluției propuse :
Obiectul lucrării este elaborarea soluției urbanistice de amplasare în incinta reglementată prin
documentaţia P.U.Z., a unei zone de industrie – producție si depozitare, prin reglementarea parcelei
pentru funcțiunea menționată. Prin această documentaţie se stabilesc condiţiile de amplasare, regimul
de înălţime, în condiţiile particulare generate de configuraţia amplasamentului, de natura geotehnică
a terenului şi de vecinătăţile existente.
În incintă se dorește realizarea următoarelor obiective :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

construcții cu destinația de industrie-producție si depozitare
spații verzi amenajate
circulații carosabile
parcaje auto și platforme de andocare
circulații pietonale
construcții și dotări tehnico-edilitare
amenajare accese
sistematizare teren

●
●
●
●
●

Funcţiuni propuse prin PUZ :
Funcțiunea dominantă : industrie – producție si depozitare;
Funcțiuni secundare :
servicii – administrativ;
Utilizări permise :
spații producție și depozitare, zona administrativă, zonă comerț
propriu (showroom), utilități și rețele tehnico-edilitare, parcaje, drumuri și platforme, corturi,
copertine provizorii, spații verzi;
Utilizări permise cu condiții : - ;
Utilizări interzise :
-

funțiuni rezidențiale.
activități industriale generatoare de poluare si zgomot.
depozite de deșeuri
activități imorale (baruri sau cluburi de noapte, discoteci, case de toleranță).

Zonificare funcțională:
ID – unități industriale (producție si depozitare)
IS – unități administrative aferente
SPv – subzonă spatii veri
Ted – subzonă tehnico-edilitare
Cc 1 – subzonă căi de circulație interioară și platforme
Cc 2 – subzonă acces incintă și rezervă drum colector
Parcelări:
Nu se propun și nu se admit parcelări.
Indicatori urbanistici maximi propuşi:
•
•

POT maxim admis: 70,00%
- 60% - construcții definitive; 10% - construcții provizorii
CUT maxim admis: 1,00

Regimul de înalţime maxim propus:
Regim maxim de înălțime P+1E, înălțimea maximă a construcţiilor nu va depăşi 15,00 m
(126,0 m NMN), iar înălţimea maximă la cornişă va fi de 10,00 m, conform aviz Autoritatea
Aeronautică Civilă Română nr. 7179/547 din 05.04.2021.
Retrageri ale construcţiilor faţă de limitele de proprietate:
Avem următoarele retrageri ale construcțiilor cu destinația industrie-producție depozitare față
de limitele de proprietate ale parcelei :
- față de aliniament – minim 30,00m, iar față de DJ 682 – minim 35,00m.
- față de limita posterioară – minim 20,00m, iar pentru dotări tehnico-edilitare – minim
10,00m.
- față de limitele laterale – minim 4,50m spre limita de Vest; – minim 5,00m spre limita de
Est dar nu mai puțin de jumătate din înălțimea maximă admisă prin avizul A.A.C.R nr.
7179/547/05.04.2021.
Spaţii verzi: minim 24,83 % din suprafața parcelei.
Parcări :
Pentru asigurarea locurilor de parcare necesare, se vor amenaja platforme de parcare în incinta
parcelei.
Se va asigura numărul de parcaje necesar fiecărei funcțiuni prevăzute după cum urmează :
• 34 de locuri pentru autoturisme
- aferente unui număr de 20 de angajați din zona de producție, 10 angajați din zona
administrativă

• 20 de locuri pentru auto-trenuri
Circulații și accese :
În prezent nu există acces amenajat în incintă. Terenul aferent C.F. 334856 se învecinează pe
latura sudică cu DJ 682, din care se propune realizarea accesului prin intermediul unei intersecții în
”T” conform aviz SADP CJ Arad 5899/02.04.2021, din care ulterior să se poată dezvolta un viitor
drum colector a cărei zonă rezervată va putea trece în proprietatea UAT Municipiul Arad, și care să
deservească și terenurile învecinate.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată vor
respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform
Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția si recepția lucrărilor se
vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice si vor fi executate pe cheltuiala
investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor.
Utilități: Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare
edilitara aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în
contractele de vânzare cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile si amenajările care se pot
racorda la infrastructura edilitara existenta cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere
sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse
de finanțare atrase potrivit legii.
Soluțiile de echipare în sistem individual care respectă normele sanitare și de protecția mediului,
conform condițiilor impuse de avizatori, se vor realiza către investitor sau beneficiar, în întregime.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apa, a rețelei de canalizare
menajera, a rețelei de canalizare pluviala, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționarii
noii zone cu funcțiunea de industrie-producție depozitare, urmând ca după realizarea acestora, acestea
sa fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi si aproba,
cat si lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației in
vigoare.

PRIMAR
Călin Bibarț

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ŞEF
DIRECȚIA CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 85636/08.11.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației de urbanism
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.):
„Întocmire P.U.Z. și R.L.U – ZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE ",
extravilan mun. Arad, C.F. nr. 326999– Arad, jud. Arad
S.C. ACCENDIS TRADING S.R.L.
- beneficiar: S.C. ACCENDIS TRADING S.R.L.
- elaborator: S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. .
Cioară Lucian, pr. nr. 04/2020
Încadrarea în localitate
Amplasamentul este poziționat în extravilan în sud-vestul municipiului Arad, la Vest de zona
industriala sud, accesul făcându-se prin intermediul drumului județean DJ682 aflat la sud de
amplasament.
Situația juridică a terenului
Parcela propusă pentru reglementare este identificată prin extrasul C.F. nr. 326999-Arad aflată
în extravilan constituie în momentul de față proprietate privată a persoanei juridice S.C. ACCENDIS
TRADING S.R.L şi măsoară o suprafața de 26.947,00 mp.
Situația existentă
Amplasamentul studiat este situat în extravilan în sud-vestul municipiului Arad, la Vest de zona
industriala sud.
Conform PUG Arad, această zonă este nereglementată, având destinația de teren arabil.
Funcțiunile identificate în această zonă sunt:
• teren arabil în extravilan (la vest si nord-est)
• zonă industrie-producție și depozitare (la est)
• teren pășune (la nord)
• drum județean DJ682 (la sud)
• rețele edilitare LEA (la sud)
Vecinătățile incintei propuse spre reglementare :
- la nord: TF 2383 – Arad – pășune, terenuri agricole;
- la sud: DJ 682 – drum județean;
- la est: C.F. 341936 – Arad - teren arabil;
C.F. 341935 – Arad - spații prestări servicii auto, depozitare și activități conexe;
- la vest: C.F. nr. 326984 – Arad – sc ACCENDIS TRADING srl - teren arabil;
Descrierea soluției propuse :
Obiectul lucrării este elaborarea soluției urbanistice de amplasare în incinta reglementată prin
documentaţia P.U.Z., a unei zone de industrie – producție si depozitare, prin reglementarea parcelei
pentru funcțiunea menționată. Prin această documentaţie se stabilesc condiţiile de amplasare, regimul
de înălţime, în condiţiile particulare generate de configuraţia amplasamentului, de natura geotehnică
a terenului şi de vecinătăţile existente.
În incintă se dorește realizarea următoarelor obiective :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

construcții cu destinația de industrie-producție si depozitare
spații verzi amenajate
circulații carosabile
parcaje auto și platforme de andocare
circulații pietonale
construcții și dotări tehnico-edilitare

▪
▪

●
●
●
●
●

amenajare accese
sistematizare teren

Funcţiuni propuse prin PUZ :
Funcțiunea dominantă : industrie – producție si depozitare;
Funcțiuni secundare :
servicii – administrativ;
Utilizări permise :
spații producție și depozitare, zonă administrativă, zonă comerț
propriu (showroom), utilități și rețele tehnico-edilitare, parcaje, drumuri și platforme, corturi,
copertine provizorii, spații verzi;
Utilizări permise cu condiții : - ;
Utilizări interzise :
-

funțiuni rezidențiale.
activități industriale generatoare de poluare si zgomot.
depozite de deșeuri
activități imorale (baruri sau cluburi de noapte, discoteci, case de toleranță).

Zonificare funcțională:
ID – unități industriale (producție si depozitare)
IS – unități administrative aferente
SPv – subzonă spatii veri
Ted – subzonă tehnico-edilitare
Cc 1 – subzonă căi de circulație interioară și platforme
Cc 2 – subzonă acces incintă și rezervă drum colector
Parcelări:
Nu se propun și nu se admit parcelări.
Indicatori urbanistici maximi propuşi:
•
•

POT maxim admis: 70,00%
- 60% - construcții definitive; 10% - construcții provizorii
CUT maxim admis: 1,00

Regimul de înălțime maxim propus:
Regim maxim de înălțime P+1E, înălțimea maximă a construcţiilor nu va depăşi 15,00 m
(126,0 m NMN), iar înălţimea maximă la cornişă va fi de 10,00 m, conform aviz Autoritatea
Aeronautică Civilă Română nr. 7179/547 din 05.04.2021.
Retrageri ale construcţiilor faţă de limitele de proprietate:
Avem următoarele retrageri ale construcțiilor cu destinația industrie-producție depozitare față
de limitele de proprietate ale parcelei :
- față de aliniament – minim 30,00m, iar față de DJ 682 – minim 35,00m.
- față de limita posterioară – minim 20,00m, iar pentru dotări tehnico-edilitare – minim
10,00m.
- față de limitele laterale – minim 4,50m spre limita de Vest; – minim 5,00m spre limita de
Est dar nu mai puțin de jumătate din înălțimea maximă admisă prin avizul A.A.C.R nr.
7179/547/05.04.2021.
Spaţii verzi: minim 24,83 % din suprafața parcelei.
Parcări : pentru asigurarea locurilor de parcare necesare, se vor amenaja platforme de parcare
în incinta parcelei.
Se va asigura numărul de parcaje necesar fiecărei funcțiuni prevăzute după cum urmează :
• 34 de locuri pentru autoturisme
- aferente unui număr de 20 de angajați din zona de producție, 10 angajați din zona

administrativă
• 20 de locuri pentru auto-trenuri
Circulații și accese :
În prezent nu există acces amenajat în incintă. Terenul aferent C.F. 334856 se învecinează pe
latura sudică cu DJ 682, din care se propune realizarea accesului prin intermediul unei intersecții în
”T” conform aviz SADP CJ Arad 5899/02.04.2021, din care ulterior să se poată dezvolta un viitor
drum colector a cărei zonă rezervată va putea trece în proprietatea UAT Municipiul Arad, și care să
deservească și terenurile învecinate.
Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată vor respecta
normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței
Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția si recepția lucrărilor se vor realiza cu
respectarea prevederilor legale privind lucrările publice si vor fi executate pe cheltuiala investitorilor,
înaintea autorizării construcțiilor.
Utilități: Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitara
aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele
de vânzare cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile si amenajările care se pot racorda la
infrastructura edilitara existenta cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau
realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse de
finanțare atrase potrivit legii.
Soluțiile de echipare în sistem individual care respectă normele sanitare și de protecția mediului,
conform condițiilor impuse de avizatori, se vor realiza către investitor sau beneficiar, în întregime.
Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apa, a rețelei de canalizare
menajera, a rețelei de canalizare pluviala, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționarii
noii zone cu funcțiunea de industrie-producție depozitare, urmând ca după realizarea acestora, acestea
sa fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi si aproba,
cat si lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației in
vigoare.
Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatului de Urbanism nr. 1109 din
29.07.2020, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic
Zonal, indicativ GM 010-2000, 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. Organisme centrale/teritoriale interesateNr. și data aviz
crt.
1
E-Distribuție Banat
323684141/28.09.2020
2
Agenția pentru Protecția Mediului Arad9957/02.07.2021
cu anexă nr. 16483/03.11.2021
3
A.B.A Mureș – S.G.A Arad
1963/OM/22.04.2021
4
Inspectoratul pentru Situații de Urgență625668/06.07.2021
”Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.S.I.

Termen
valabilitate avize
29.07.2022
-

5

-

6
7
8

Inspectoratul pentru Situații de Urgență625669/06.07.2021
”Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.C.
Direcția de Sănătate Publică a Jud. Arad542/22.12.2020
Compania de Apă Arad S.A.
22580/15.12.2020
O.C.P.I. Arad
PV 1510/2020

9
10
11
12

Autoritatea Aeronautică Civilă Română7179/547/05.04.2021
I.P.J. Arad – Serviciul Rutier
129213/14.06.2021
Delgaz Grid S.A.
212720058/11.18.2020
Telekom Romania Communication S.A.318/09.12.2020

05.04.2022
18.11.2021.
-

22.04.2023
-

-

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

M.A.D.R.
300/15.06.2021
Administrația Bazinală de Apă Mureș 29/22.04.2021
S.G.A.Arad
TRANSELECTRICA
14910/04.12.2020
TRANSGAZ
4797/25.11.2020
Direcția Județeană pentru Cultură Arad318/U/19.10.2021
MAI
613.641/10.12.2020
SRI
280101/02.12.2020
MApN
DT-8423/19.11.2020
ANIF
241/23.11.2020
CJ Arad
17/22.10.2021
CJ Arad - S.A.D.P
5899/02.04.2021
Primaria Mun. Arad – Aviz Oportunitate
26/23.09.2020

25.11.2021
02.12.2021
-

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 26.10.2021 , s-a emis Avizul Tehnic nr. ....................
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

ARHITECT ȘEF
arh. Emilian-Sorin Ciurariu

Director Executiv
arh. Dinulescu Sandra

Consilier,
arh. Ivanov Dan Ervin

VIZA JURIDICA

ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-Șef
Ca urmare a cererii adresate de S.C. ACCENDIS TRADING S.R.L., cu sediul în Mun. Bucuresti ,
str. Izbiceni, nr. 117-119, înregistrată cu nr. 79179 din 14.10.2021, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare, se emite următorul :
AVIZ
Nr. 23 din 08.11.2021
pentru Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent:
„Întocmire P.U.Z. și R.L.U – ZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE ",
extravilan mun. Arad, C.F. nr. 326999 – Arad, jud. Arad
Inițiator : S.C. ACCENDIS TRADING S.R.L.
Proiectant : S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR : arh. Cioară Lucian, pr. nr. 04/2020
Vecinătăţile incintei propuse spre reglementare :
- Nord: TF 2383 – Arad – pășune, terenuri agricole
- Sud: DJ 682 – drum județean
- Est: C.F. 341936 – Arad - teren arabil;
C.F. 341935 – Arad - spații prestări servicii auto, depozitare și activități conexe;
- Vest: C.F. nr. 326984 – Arad – sc ACCENDIS TRADING srl - teren arabil
Prevederile P.U.G şi RLU aprobat anterior:
Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificata prin extrasul C.F. nr. 3326999-Arad
aflată în extravilan, având categorie de folosință arabil, conform PUG-lui aprobat cu HCLM Arad
nr.502/2018.
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:
- UTR. nr. – :
- regim de construire: – ;
- funcțiuni predominante: – ;
- 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. – ;
● Funcțiunea dominantă : industrie – producție și depozitare;
● Utilizări permise :
spații producție și depozitare, zonă administrativă, zonă comerț propriu
(showroom), utilități și rețele tehnico-edilitare, parcaje, drumuri și platforme, corturi, copertine
provizorii, spații verzi;
● Utilizări permise cu condiții : - ;
● Utilizări interzise :
- funcțiuni rezidențiale.
- activități industriale generatoare de poluare si zgomot.
- depozite deșeuri

- activități imorale (baruri sau cluburi de noapte, discoteci, case de toleranță)
Zonificare funcțională:
ID – unități industriale (producție si depozitare)
IS – unități administrative aferente
SPv – subzonă spatii veri
Ted – subzonă tehnico-edilitare
Cc 1 – subzonă căi de circulație interioară și platforme
Cc 2 – subzonă acces incintă și rezervă drum colector
Indicatori urbanistici maximi propuși:
•
POT maxim admis: 70,00%
60% - construcții definitive; 10% - construcții provizorii
•
CUT maxim admis: 1,00
Regimul de înălțime maxim propus:
Regim maxim de înălțime P+1E, înălțimea maximă a construcţiilor nu va depăşi 15,00 m (126,0 m
NMN), iar înălţimea maximă la cornişă va fi de 10,00 m, conform aviz Autoritatea Aeronautică Civilă
Română nr. 7179/547 din 05.04.2021.
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
Avem următoarele retrageri ale construcțiilor cu destinația industrie-producție depozitare față de
limitele de proprietate ale parcelei :
- față de aliniament – minim 30,00m, iar față de DJ 682 – minim 35,00m.
- față de limita posterioară – minim 20,00m, iar pentru dotări tehnico-edilitare – minim 10,00m.
- față de limitele laterale – minim 4,50m spre limita de Vest; – minim 5,00m spre limita de Est dar
nu mai puțin de jumătate din înălțimea maximă admisă prin avizul A.A.C.R nr.
7179/547/05.04.2021.
Spații verzi: minim 24,83 % din suprafața parcelei
Parcări :
Pentru asigurarea locurilor de parcare necesare, se vor amenaja platforme de parcare în incinta
parcelei.
Se va asigura numărul de parcaje necesar fiecărei funcțiuni prevăzute după cum urmează :
• 34 de locuri pentru autoturisme
- aferente unui număr de 20 de angajați din zona de producție, 10 angajați din zona administrativă
• 20 de locuri pentru auto-trenuri
Circulații și accese :
În prezent nu există acces amenajat în incintă. Terenul aferent C.F. 334856 se învecinează pe latura
sudică cu DJ 682, din care se propune realizarea accesului prin intermediul unei intersecții în ”T”
conform aviz SADP CJ Arad 5899/02.04.2021, din care ulterior să se poată dezvolta un viitor drum
colector a cărei zonă rezervată va putea trece în proprietatea UAT Municipiul Arad, și care să
deservească și terenurile învecinate.
Utilități : Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare
edilitara aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în
contractele de vânzare cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile si amenajările care se pot
racorda la infrastructura edilitara existenta cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere
sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitori interesați sau care beneficiază de surse
de finanțare atrase potrivit legii.
Soluțiile de echipare în sistem individual care respectă normele sanitare și de protecția mediului,
conform condițiilor impuse de avizatori, se vor realiza către investitor sau beneficiar, în întregime.

Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apa, a rețelei de canalizare
menajera, a rețelei de canalizare pluviala, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționarii
noii zone cu funcțiunea de industrie-producție depozitare, urmând ca după realizarea acestora, acestea
sa fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi si aproba,
cat si lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației in
vigoare.

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de
26.10.2021 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. 1109 din 29.07.2020, emis de Primarul Municipiului Arad.

Arhitect Șef,
Arh. Emilian-Sorin Ciurariu
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PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA CONSTRUCȚII ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR.82668/A5/28.10.2021

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 -Zonă producție și
depozitare
Iniţiatorii documentaţiei– SC ACCENDIS TRADING SRL
Amplasament - extravilan mun.Arad, DJ 682 Arad-Zădăreni
Proiectant - SC L&c TOTAL PROIECT SRL, arh.RUR Cioară Lucian , proiect nr.04/2020
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. 57137/2020 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 31.08.2020;
- anunţul de intenţie a fost afişat în data de 31.08.2020 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 09.09.2020 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.52065/2021, 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 site-ul www.primariaarad.ro şi afişare la sediu în data de 24.09.2021;
- anunţul privind consultarea documentaţiei a fost afişat în data de 24.09.2021 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 08.10.2021 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 3 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, proprietarii parcelelor
învecinate identificate prin CF 341935, CF 341936 Arad, 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
Director executiv

Nume prenume
arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

Angelica Giura
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Semnatura

Data
18.10.2021
18.10.2021

Nr. inregistrare 323684141 / 04.09.2020
Arad, Str.Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.65-71
Tel. 0257 205702 Fax. 0372 875274

Spre stiinta UO MT-jt ARAD

CATRE
ACCENDIS TRADING SRL
adresa: STRADA Izbiceni, Nr. 117-119, Bl. Birou 2, Et. 2,
Loc. SECTOR 1, Jud. BUCURESTI
Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 323684141 / 04.09.2020 pentru obiectivul P.U.Z
SI R.L.U-ZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE de la adresa: DRUMUL DJ682 ARAD-ZADARENI, Nr. FN, Loc.
ZADARENI, Jud. ARAD , extras CF nr. 326999;.
In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 323684141 / 28.09.2020
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. 1109/29.07.2020;
A. Avizul de amplasament favorabil emis isi inceteaza valabilitatea daca solicitantul nu-si indeplineste
obligatiile si termenele asumate prin contractul de angajament nr. 129844/17.09.2020 anexat;
B. LEA 20kV, CE TRAVERSEAZA PROPRIETATEA, ESTE ECHIPATA ÎN PREZENT CU LEGATURI SIMPLE SI
ESTE AMPLASATA ÎNTR-O ZONA CARE VA DEVENI ,,ZONA CU CIRCULATIE FRECVENTA&quot;. Conform NTE
003/04/00, ESTE NECESARA REGLEMENTAREA LEA 20 kV ÎNCLUSIV STÂLPII ADIACENTI
C. PENTRU OBTINEREA AVIZULUI ÎN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT;
D. Se va respecta culoarul de trecere, functionare pentru LEA 20kV minim 24m ( 12 metri, distanta masurata din
axul LEA 20 kV ex. de o parte si de cealalta), conform NTE 003/04/00;
E. Terenul pe care se afla instalatiile electrice de distributie ramâne în proprietatea statului, în cf. cu Legea nr.
123/2012;
F. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101/85, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE
106/2003 în ceea ce priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, împrejmiuiri, utilitati (gaz, apa,
canalizare, etc.), propuse a se construi;
G. Pentru obtinerea AVIZULUI DE AMPLASAMENT în faza DTAC, se va anexa Hotarârea de aprobare în faza
PUZ, plan aprobat PUZ (vizat) si copie Aviz de amplasament(PUZ);
H. Se interzice executarea sapaturilor la distante mai mici de 1m fata de fundatiile stâlpilor, ancore, prize de
pamânt sau alte elemente constructive ale instalatiilor electroenergetice;
I. Distanta minima de apropiere, masurata pe orizontala între planurile verticale determinate de conductorul
extrem la deviatie maxima a LEA 20 kV existenta si cel mai apropiat element al cladirilor propuse, fara sa
constitue traversare, va fi de minim 3m sau 6 m masurati din axul LEA 20 kV, conform NTE 003/04/00;
J. Distanta minima masurata pe verticala între conductorul inferior al LEA 20 kV la sageata maxima si partea
superioara a împrejmuirii va fi de 3m, cf. NTE 003/04/00;
K. Dist. min. de apropiere mas. pe oriz. între axul LEA 20 kV ex. si cel mai apropiat element al constructiei cu
pericol de incendiu, va fi de 1,5 ori înaltimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere, cf.
NTE 003/04/00;
L. SE VA EVITA CONSTRUIREA DE PARCARI AUTO SUB LEA 20 kVcf. NTE 003/04/00;
M. 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;
N. La modernizarea drumului, stâlpii LEA 20 kV în dreptul traversarilor sau apropierilor sa ramâna în afara zonei
de siguranta a drumului (NTE 003/04/00);
O. Distanta masurata pe verticala în zona de acces, între conductorul inferior al LEA 20 kV si partea carosabila
sa fie de minim 7m cf. NTE 003/04/00;
- 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
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putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice
aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in
apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.
Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi
suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct
raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UO
MTJT ARAD MUNICIPAL aviz tehnic de racordare **
Informatii privind alimentarea cu energie electrica:
*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie...........................

DA X
NU

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

DA
NU X

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

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Banat SA, solicitantul
va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA,
HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de 113,05 lei, s-a achitat cu chitanta nr. 1 / 04.09.2020
- Prezentul aviz este valabil pana la data de 29.07.2022
- 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,

Signed by Gabriela Maria

Verificat

Stanca\

Data: 28/10/2020 13:11:22 CET

Approved by ILARIE GABRIEL BORA
on 28/10/2020 at 12:55:25 CET

F03/P-01-11 rev 1

2210000032368414104092000000000070

Intocmit,

Approved by PETRICA DORU HURUBA
on 28/10/2020 at 12:31:04 CET

323684141
28.10.2020

Approved by PETRICA DORU HURUBA
on 28/10/2020 at 12:31:04 CET

retea gaz

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

Delgaz Grid SA

ACCENDIS TRADING SRL

Departament Acces la Rețea Gaz
Timișoara
Independenței 26-28
300207 Timișoara
www.delgaz.ro
Marius Bobic-Dragota

AVIZ FAVORABIL
212720058, 11/18/2020
Stimate domnule/doamnă ACCENDIS TRADING SRL,

T +40-745-399-425
marius.bobic-dragota@delgazgrid.ro

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de
amplasament pentru lucrarea INTOCMIRE PUZ SI RLU - ZONA
PRODUCTIE SI DEPOZITARE, din localitateaArad, strada DJ 682 Arad
Zadareni, numarul cf. 326999 judeţ AR, în urma analizării documentaţiei
depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus
nu afectează sistemul de distribuţie gaze naturale. La toate clădirile
amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale, indiferent dacă
clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea pătrunderii în clădiri
a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile
instalaţiilor de orice utilitate (încalzire, apă, canalizare,cabluri electrice,
telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor
clădirilor, conform art. 93 alin. (1) din N.T.P.E.E. 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. Prezentul aviz este valabil până
la data de 11/18/2021 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe
perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se
va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.

Abreviere: EATM

Cu respect,
Rădescu Ileana
Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timișoara

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Marius Bobic-Dragota
Manager Racordare

Președintele Consiliului de
Administrație
Manfred Paasch
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
773.257.777,5 RON
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Semnat digital de Gheorghe Melenciuc
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul
Cadastru, title=Consilier Cadastru, cn=Gheorghe
Melenciuc, 2.5.4.20=0747520861,
serialNumber=MG533, givenName=Gheorghe,
sn=Melenciuc, 2.5.4.97=9700563
Data: 2020.09.21 10:35:39 +03'00'

Linie electrica de medie tensiune

A 2388/27/1

Limita intravilan Mun. Arad

A 2388/26
EXECUTAT DE :

BENEFICIARA:

CHIRIAC MADALINA MANUELA
"Topografie Cadastru"
Nr.cadastral

326999

26947
Cartea funciara nr.
326999 - ARAD

Loc. ARAD, str.N. Grigorescu, nr. 9, ap.5 tel. 0257 255316; 0746056765

extrav ARAD

UAT

ZIMANDU NOU

A. Date referitoare la teren
Nr.
parcela

1

Categoria
de folosinta

A

S.C. ACCENDIS TRANDING S.R.L.

Adresa imobilului

Suprafata masurata (mp)

Suprafata
(mp)

26947

Mentiuni

imobil imprejmuit partial

Madalina
RELEVAT
ing.CHIRIAC M.
ing.CHIRIAC M.
DESENAT
-Manuela
ing.CHIRIAC M.
VERIFICAT
Chiriac
MASURAT

Semnat
ing.CHIRIAC
M.digital de Madalina-Manuela SCARA
Chiriac
DN: cn=Madalina-Manuela Chiriac,
sn=Chiriac, givenName=MadalinaManuela,
serialNumber=201104209MMC19,
email=chiriacmadalina.cadastru@ya
hoo.com, ou=ANCPI Seria RO-AR-F,
Nr. 0061, o=Chiriac MadalinaManuela - Topografie Cadastru,
l=Livada, st=Arad, c=RO
Data: 2020.09.09 14:15:32 +03'00'

1:2000
1:20000

PLAN TOPOGRAFIC ANALOGIC
PENTRU P.U.Z.
PRIVIND IMOBILUL SITUAT IN
EXTRAVILAN MUN. ARAD
C.F. NR. 326999 - ARAD

iulie
2020

NR. CAD. 326999

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 1510 / 2020
Întocmit astăzi, 21/09/2020, privind cererea 73713 din 03/08/2020
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........
1. Beneficiar: ACCENDIS TRADING SRL
2. Executant: Chiriac Madalina Manuela
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

plan

09.09.2020 inscris sub semnatura privata

Tip act

Emitent
Chiriac Madalina Manuela

fisier 3

09.09.2020 inscris sub semnatura privata

Chiriac Madalina Manuela

fisier 3

30.07.2020 inscris sub semnatura privata

Chiriac Madalina Manuela

fisier 1

03.08.2020 inscris sub semnatura privata

Chiriac Madalina Manuela

1330

21.07.2020 act administrativ

OCPI ARAD

1109

29.07.2020 act administrativ

PRIMARIA MUNICIPIULUI

1

30.07.2020 inscris sub semnatura privata

ACCENDIS TRADING SRL

Așa cum sunt atașate la cerere.
5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 1510 au fost recepționate 1 propuneri:

* PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE P.U.Z. SI R.L.U
Imobilul este situat în extravilanul, localitatii Arad, UAT Arad, județul Arad, identificat prin nr. cadastral
326999, în suprafață măsurată de 26947mp, înscris in cartea funciară 326999 UAT 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

Inspector
GHEORGHE MELENCIUC

Gheorghe
Melenciuc

Semnat digital de Gheorghe Melenciuc
DN: c=RO, l=Arad, o=OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD, ou=Serviciul Cadastru,
title=Consilier Cadastru, cn=Gheorghe Melenciuc,
2.5.4.20=0747520861, serialNumber=MG533,
givenName=Gheorghe, sn=Melenciuc, 2.5.4.97=9700563
Data: 2020.09.21 10:33:25 +03'00'

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

64888
13
07
2020

Cod verificare

PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 326999 Arad

Imobil aflat sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:71727
Nr. cadastral vechi:8543
Nr. topografic:298.2374/8

TEREN Extravilan
Adresa: Jud. Arad
Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp)
Crt Nr. topografic
A1

326999

26.947

Observaţii / Referinţe
imprejmuit partial

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

Referinţe

68345 / 03/07/2019
Act Normativ nr. 17, din 07/03/2014 emis de Parlamentul Romaniei;
se noteaza din oficiu faptul ca imobilul se afla sub incidenta art.3 alin
B5
(1) din Legea nr.17/2014

A1

102454 / 19/09/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2356, din 17/09/2019 emis de Lang Norbert Alex;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie,
B6
cota actuala 1/1
1) SC ACCENDIS TRADING SRL, CIF:20631332

A1

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

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

Referinţe
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Carte Funciară Nr. 326999 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral

Suprafaţa (mp)*

326999

26.947

Observaţii / Referinţe
imprejmuit partial

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

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

1

arabil

NU

26.947

-

-

298.2374/8

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
6

2
3
4
5
6
7

10.557
116.512
201.074
11.83
22.061
23.845

(**

(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. 326999 Comuna/Oraş/Municipiu: Arad
Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment

7
8
9

8
9
1

70.169
100.0
123.175

(**

(m)

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

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.
Data și ora generării,
13/07/2020, 12:21

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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Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

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

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL
pentru imobilul cu IE 326999, UAT Arad / ARAD, -

Nr.cerere

37267

Ziua

19

Luna

03

Anul

2021

Teren: 26.947 mp
Intravilan - NU; Extravilan - DA;
Categoria de folosinta(mp): Arabil 26947mp

Plan detaliu

Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare
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Plan de ansamblu

Sarcini tehnice (intersectii cu limitele legilor speciale)
Legea 17, Art. 3 ☑

Semnat electronic

Ultima actualizare a geometriei: 12-07-2019
Data și ora generării: 19-03-2021 11:08
Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentului la adresa http://www.ancpi.ro/verificare
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SC L&C TOTAL PROIECT SRL
ARAD Cod Fiscal 17446955
Str.Muncii nr.34 Tel.0257/245245

MEMORIU DE PREZENTARE

1 INTRODUCERE:
1.1.Date de recunoaştere a documentaţiei:
Denumire Proiect :ZONĂ PRODUCTIE SI DEPOZITARE
Faza proiect

:PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament

:ARAD, DJ 682, jud.ARAD

Beneficiar

: SC ACCENDIS TRADING SRL

Proiectant general :SC L&C TOTAL PROIECT SRL
Adresă sediu

:ARAD, str.Muncii nr.34; tel.0724661955

Număr proiect

:02/2020

Colaboratori

:edilitare

SC SMART HOUSE COLOR SRL
Ing.Nicoraș Ionuț

Topo

ing. Chiriac Mădălina Manuela

Drumuri

SC DROMCONS SRL
Ing.Prahoveanu Adrian

Perioada elaborării : august – decembrie 2020

Pagina |5
SC L&C TOTAL PROIECT SRL
ARAD Cod Fiscal 17446955
Str.Muncii nr.34 Tel.0257/245245

1.2.Obiectul lucrării:
Prezenta documentaţie se întocmeşte la solicitarea beneficiarului
SC ACCENDIS TRADING SRL, ca urmare a condiţiei impuse prin
Certificatul de Urbanism nr.1109 din 29.07.2020, de către Primăria
Municipiului Arad, legat de realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în
vederea dezvoltării unei zone de producţie şi depozitare, pe terenul înscris
în C.F. nr. 326999 – Arad, un număr de 1 parcelă, arabil în extravilan, în
suprafaţă de 26.947 mp, teren nereglementat. Terenul este la un drum
public, DJ 682 Arad-Zădăreni. Studiul cuprinde şi zona limitrofă, adică
terenurile învecinate stânga, dreapta, nord şi sud, iar incinta propuneri
doar parcela beneficiarului.
Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile legii
350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare, Normele de aplicare a legii 50/1991 conform
Ordinului nr. 839/2009, precum şi în conformitate cu H.G.525/1996
republicată în 2014 privind Regulamentul General de Urbanism, ordinul
119/2014 al Ministerului Sănătăţii privind Normele de Igienă şi
indicativul GM 010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 –
Ghid privind Metodologia de Elaborare şi Conţinutul Cadru al Planului
Urbanistic Zonal.
De asemenea s-a avut în vedere PUG ARAD.
În cadrul acestor studii pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului,
propunerea de urbanism a prevăzut:
- reglementarea unei zone industriale noi în municipiul Arad;
- extinderea reţelei de echipare tehnico-edilitară a zonei;
- realizarea unui cadru suburban de tip industrial;
Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările
necesare rezolvării problemelor de ordin funcţianal, tehnic şi estetic din
cadrul zonei studiate.
Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme:
- amenajarea urbanistică a teritoriului considerat
- zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul
obiectivelor propuse, folosirea optimă a terenului
- asigurarea unor relaţii avantajoase în cadrul zonei studiate,
având în vedere amenajarea completă a zonei limitrofe
- relaţionarea teritoriului studiat cu reţeaua urbană a oraşului
- asigurarea echipării tehnico-edilitară a zonei: alimentarea cu
apă, canalizare, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu
gaze şi racordul la reţeaua de telefonie (voce şi date)
- reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.
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1.3.Surse de documentare:
- P.U.G.-ul municipiului ARAD
- P.U.Z.-uri aprobate în zonă (HCLM 315/2016)
- planuri topografice întocmite în vederea realizării P.U.Z.-ului şi a
stabilirii limitei de proprietate
- planurile cu utilităţi sau potenţiale zone de restricţie emise de
regiile proprietare.
2

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.Evoluţia Zonei:
Până în acest moment, zona luată în studiu este compusă din
parcela proprietatea beneficiarului, menţionată în C.F. ca şi arabil în
extravilan, amplasată în S-V-ul municipiului Arad şi amorsa dealungul
drumului, compusă din vecinătăţile situate imediat lângă parcela studiată.
În urma extinderii intravilanului oraşului Arad, zona a evoluat urbanistic.
De menţionat faptul că până în prezent, în zonă s-au întocmit şi alte
Documentaţii de Urbanism cu funcţiune de zone servicii/depozitare. Zona
este una de interes în momentul de faţă, fiind cu utilităţi şi uşor accesibilă
rutier.
2.2.Incadrarea în localitate:
Zona luată în studiu este în S-V-ul municipiului Arad şi este
limitrofă cu:
- pașune/fâneață la nord - (UAT Municipiul Arad)
- curţi construcţii, zonă servicii şi depozitare la est – (Peter
Norbert)
- extravilan arabil la vest - (fost Telean Viorel, în prezent SC
ACCENDIS TRADING SRL)
- DJ 682 la sud
Accesul la incintă se face direct din DJ 682, printr-o intersecţie
simplă, cu gabarit de 7,0 m pentru trafic greu.
Terenul este neconstruit actualmente, este de formă regulată, arabil
în extravilan, nereglementat. Suprafaţa parcelei este de 26.947 mp.
Suprafaţa totală luată în studiu – suprafeţe proprietatea beneficiarului plus
amorsa este de 77.530 mp.
2.3.Elemente ale cadrului natural:
Zona studiată este situată la şes, altitudinile fiind cuprinse în
intervalul 110-112 metri faţă de cota Mării Negre.
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Amplasamentul studiat se află în extravilanul municipiului Arad,
DJ 682 Arad-Zădăreni.
Terenul are o suprafaţă relativ plană, amplasamentul nu prezintă
potenţial de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generală.
Platforma menţionată face parte din punctual de vedere
geomorfologic din Câmpia de vest, denumită Câmpia Mureşului. Astfel
zona menţionată se încadrează în complexul aluvionar a cărui
geomorfologie se datorează influenţei apelor curgătoare, care au adus la
transportarea şi depunerea de particule fine (din diverse roci), provenite
prin dezagregarea rocilor de bază.
2.3.1.Caracteristici climatici:
Din punct de vedere a climei, zona oraşului se încadrează în zona
Mureşului, caracterizată printr-o climă continentală moderată, cu
influenţe mediteraneene şi oceanice, cu temperature medii anuale ridicate,
de 10-11°C.
Precipitaţiile medii anuale – 600-650 mm
Vânturile dominante sunt de est şi nord, apoi de cele de nord-vest.
Anotimpurile sunt bine conturate şi caracterizate astfel:
- primăveri timpurii şi adesea capricioase
- veri uscate şi lungi
- toamne lungi şi temperaturi relativ constante
- ierni blânde şi scurte
Corespunzător latitudinii la care se studiază zona studiată, se
înregistrează radiaţie solară medie de 736 cal/m² la 21.06 şi 118 cal/m² la
22.12 cu coeficient de transparenţă a norilor de 0,342. Numărul mediu
annual de zile acoperite de nori este de 160-180 zile/an.
Din punct de vedere al particularităţilor topoclimatice se remarcă o
reparaţie relativ uniformă în suprafaţă a unora dintre elementele
meteorologice.
2.4.Circulaţia rutieră şi pietonală:
La această oră, accesul la parcelă, se realizează din DJ 682 AradZădăreni, care este un drum judeţean modernizat. Ca urmare a
propunerilor din prezentul studiu, urmează să se realizeze un acces
corespunzător pentru funcţiunea şi tema dorită de investitor.
2.5.Ocuparea terenurilor:
Zona studiată (incinta propuneri) are suprafaţa totală de 26.947 mp
şi este teren liber de construcţii:
- zona nu dispune de spaţii verzi amenajate
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- sub aspect juridic, terenul este proprietate privată
În zonă, la est, au început să se realizeze construcţii industriale
(staţie ITP, service auto, depozitare), fiind în curs de finalizare.
2.6.Echiparea edilitară:
Pe amplasament nu există utilităţi. Zona luată în studiu este
traversată de următoarele utilităţi, amplasate de domeniul public DJ 682:
- reţea de gaze naturale de presiune medie;
- reţea de apă potabilă;
- reţea de canalizare menajeră, colector Zădăreni, în execuție;
- reţea de energie electrică, care traversează terenul de la est la
vest, linie de medie tensiune 20 kV.
2.7.Probleme de mediu:
Nu se impun probleme deosebite de protecţia mediului, altele decât
cele ce se impun în mod curent conform legislaţiei în vigoare. De
asemenea nu se constată în acest moment în zonă activităţi poluante care
să impună luarea de măsuri speciale.
2.7.1. Probleme referitor la canale ale A.N.I.F.
În zona luată în studiu pentru P.U.Z. nu se găsesc amplasate canale
ANIF, care să constituie capacitate de desecare a apei pluviale.
2.8.Opţiuni ale populaţiei:
În situaţia de faţă nu este cazul. Proprietatea este privată,
construcţiile ce urmează a se realiza vor fi industriale, amplasate pe lot
privat. Funcţiunile şi activităţile din zonă vor avea un caracter nepoluant.
S-a parcurs toate etapele privind consultarea şi informarea populaţiei
conform MDRT – Ord.2701/2010.
3

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare:
3.1.1.Ridicarea topo:
În vederea realizării şi amplasării unor construcţii, a fost realizată o
ridicare topografică care să determine delimitarea exactă a
amplasamentului cât şi poziţia drumurilor şi a drumurilor de exploatare
existente în raport cu lotul studiat. Suportul pentru partea desenată a
prezentului P.U.Z. are la bază ridicarea topografică vizată OCPI.
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3.1.2.Referat Geotehnic:
Concluziile sunt urmare a unui studiu geotehnic efectuat în zonă de
către S.C. DROMCONS S.R.L, care stabileşte datele necesare.
Geologic, zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară
a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile,
prafuri, nisipuri şi pietrişuri, cu extindere la peste 100 m adâncine.
Fundamentul cristalin granitic se află la circa 1.400-1.700 m adâncime şi
este străbătut de o reţea densă de microfalii (fracturi), dintre care prezintă
interes “Falia Timişoara Vest” (dar nu în cazul de faţă).
Din punct de vedere seismic, normativul P 100/’92 încadrează
amplasamentul studiat în zona “D” cu o perioadă de colţ Tc = 0.7 sec şi
un coeficient seismic ks = 0.20, echivalentul gradului de intensitate
seismică 7,5 MSK faţă de care se va aplica sporul corespunzător clasei de
importantă a construcţiei în cauză.
Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS
6054/’77 de 0,70 m.
Sistemul de fundare va fi format din fundaţii direct din beton,
urmând ca definitivarea cotelor de fundare, dimensiunile fundaţiilor
inclusiv structura să fie stabilite în urma şi a celor ce se prezintă în studiul
geotehnic de faţă.
Cu ocazia realizării forajului de adâncime, s-a constatat că nivelul
apelor subterane apare la cota de -4,00 m (foraj F1). Variația nivelului
apei subterane este legată de cantitățile de precipitații cazute în zonă,
precum și de topirea zăpezii.
În forajul F1 (CF 326999 Mun Arad) a fost identificată următoarea
succesiune stratigrafică cota 0,00m fiind cota terenului natural din
punctul de execuție al forajului
- 0,00÷0,50 m – strat vegetal
- 0,50 m ÷ -1,10 m – argilă cafenie, plastic vârtoasă
- -1,10 m ÷ -2,20 m – argilă cafenie cu concrețiuni calcaroase,
plastic vârtoase
- -2,20 m ÷ -3,00 m – praf argilos nisipos gălbui cu concrețiuni
calcaroase, plastic vârtos
- -3,00 m ÷ -4,00 m – praf nisipos cu concrețiuni feruginoase și
calcaroase, plastic vârtos
Având în vedere cele de mai sus, rezultă că stabilitatea terenului
este asigurată iar terenurile de prospectare au semnalat că stratificaţia
terenului este relativ bună.
Se recomandă ca adâncimea de fundare să se realizeze la cota
minimă D = -1,00 m față de terenul natural.
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Pentru calculul terenului de fundare, în grupa fundamentată de
încărcări, conform Stas 3300/1-’85, anexa B, se poate adapta o presiune
convenţională de bază ( pt.B = 1,0 m şi D = 2,0 m) Ps = 280 kPa.
3.1.3.Studiu asupra problemelor de mediu:
Din studiul întocmit în raport cu amplasarea funcţiunii de producţie
(nepoluantă) şi depozitare, rezultă că nu se pune probleme deosebite din
punct de vedere al emiterii de noxe, respectiv a protecţiei mediului. În
zona studiată nu se vor amplasa obiective industriale, activităţi sau
funcţiuni poluante. Pentru emiterea avizului de mediu s-a parcurs
procedura privind informarea şi consultarea populaţiei conform HG
1076/2010.
3.2.Prevederi ale PUG
Terenul studiat nu este inclus în PUG ul Municipiului Arad.
Terenul este nereglementat urbanistic.
3.2.1.Elemente de temă:
Documentaţia prezentă se întocmeşte la solicitarea beneficiarului în
vederea amplasării unei construcţii industriale P+1Eparţial, compusă din
2 zone: una de producţie şi una de depozitare. Terenul va fi împrejmuit.
Retragerea construcţiei de la frontul stradal va fi de 30.0 m. Accesul se
doreşte poziționat lateral stânga frontului stradal, cu circulaţii perimetrale
lotului pentru degajarea carosabilului (DJ 682) de automarfare care să
aştepte la încărcare-descărcare, cu zonă de parcare/andocare atât la partea
frontală cât şi posterioară.
La partea frontală, se va realiza şi o zonă administrativă în corpul
de clădire al halei propriu-zise, zonă cu etaj parţial. Zona de depozitare va
fi parţial deschisă, doar acoperită. Echiparea tehnico edilitară se va realiza
la partea posterioară a terenului, pe zona verde.
Se estimează un număr de maxim 20 persoane pentru zona de
producție și 10 persoane pentru zona de birouri, numărul redus de
persoane este și datorită liniei total automatizate de extrudare a
polistirenului extrudat, acesta fiind specificul de activitate al societății.
3.2.2.Prevederi ale PUG-Arad:
PUG-ul municipiului Arad nu prevede reglementări în zonă, decât
cele implementate prin PUZ, aprobat cu HCLM 315/2016 – zonă servicii,
depozitare şi activităţi conexe.
3.3.Valorificarea cadrului natural:
Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil, terenul
fiind plat şi fără reţele electrice aeriene pe el (excepție frontul stradal).
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În aceste condiţii propunerile de urbanism pot asigura o utilizare
optimă a terenului cu un grad maxim de ocupare a terenului redus, în
condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.
Realizarea construcţiilor se vor face în limita regimului de înălţime
P+1Eparţial, acoperite cu acoperişuri terasă sau şarpantă şi învelitoare din
tablă sau membrane PVC. Orientarea clădirilor se vor realiza în aşa fel
încât funcţiunile să fie însorite corespunzător normelor în vigoare.
3.4.Modernizarea circulaţiei:
Se impul lucrări rutiere pentru realizarea accesului la incintă.
3.4.1.Organizarea circulaţiei pietonale şi acces auto
În incintă se va putea circula pietonal și auto. Circulațiile pitonale
vor face accesul facil între zona de parcaje auto cu zona administrativă.
Circulațiile auto sunt dispuse de jur împrejurul zonei construite pentru o
mai bună accesibilitate și deservire a zonei de producție și depozitare
pentru traficul greu. Astfel sunt propuse un număr de 34 locuri de parcare
pentru autoturisme dispuse în 2 zone: față și spate. Pentru numărul de
persoane, inclusiv vizitatori, numărul de locuri de parcare este mai mult
decât suficient, în plus, se încurajează transportul la locul de muncă în
sistem organizat, de cre un operator licențiat, ceea ce va face ca practic
parcarea să fie folosită foarte puțin. Pentru automarfare sunt propuse un
număr de 20 locuri de parcare/andocare. Astfel, pentru fiecare angajat
revine un număr de 1,13 locuri de parcare, iar ținând cont ca personalul
din zona de protecție vine în schimburi și în sistem organizat prin
operatori licențiați de transport persoane, considerăm că pentru fiecare
angajat revine un număr de 2,83 locuri de parcare.
Nu există piste pentru ciclişti la acest moment, dar în cazul în care
se va realiza un plan de dezvoltare zonală a acestui tip de mişcare, zona
permite amplasarea unor piste de ciclişti spre frontul stradal, paralel cu
drumul colector viitor.
Accesul auto pe parcelă este propus printr-o intersecție în „T”, care
va fi executată pe cheltuiala beneficiarului, racordată la DJ 682 cu pane
de virare la dreapta/stânga de 35 m, conform planșei anexă la acord
SADP 5899/02.04.2021. Pentru acest acces se propune realizarea unui
sistem rutier pentru trafic greu.
Se va asigura culoarul necesar pentru realizarea unui drum colector
pentru investițiile viitoare dreapta/stânga incintei propuneri, cu lățimea
minimă de 7,0 m, drum care va putea fi donat ulterior UAT Arad.
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3.5.Zonificarea funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici
urbanistici
3.5.1.Criteriile principale de organizare urbanistică
Criteriile principale de organizare urbanistică a zonei studiate au
fost următoarele
- asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru
funcţiunile şi obiectivele prevăzute în temă–zonă producţie
(nepoluantă) şi depozitare, inclusiv administrativă;
- integrarea corespunzătoare a elementelor existente în soluţia
propusă, inclusiv amenajări de spaţii verzi/sistematizări
- asigurarea acceselor carosabile şi pietonale la parcela
reglementată.
Terenul studiat face parte dintr-o zonă cu un potenţial deosebit de
dezvoltare urbană.
Funcţional, parcela luată în studiu se înparte în următoarele subzone:
- subzonă destinată construcţiilor;
- subzonă circulaţii şi platforme;
- subzonă spaţii verzi amenajate;
tehnico-edilitară
(paltforme
deşeuri
- subzonă
menajere/reciclabile, bazine incendiu, etc )
3.5.2.Funcţiuni:
Funcţiunea interioară va fi ceea tipică zonelor industriale. Astfel,
zona reglementată nu este împărţită în unităţi funcţionale ci doar subzone
în unitatea funcţională principală:
1. Subzonă construcţii industriale:
Se permit un număr de maxim 2 construcţii industriale pe teren,
astfel că se va putea opta pentru zona de producţie separat de zona de
depozitare, funcţie de necesităţi. Regimul de înălţime maxim admis va fi
P+1E parţial, cu Hmax = 15,0 m (NMN = +126,0 m). Aspectul
construciilor va fi unul modern, specific zonelor industriale, cu iluminare
perimetrală şi împrejmuire vitrată. Se vor planta perdele forestiere de
protecţie de jur împrejurul terenului, cu lăţimea de minim 4,5 m, adică cel
puţin 2 rânduri de copaci, talie înaltă.
Construcţiile industriale vor respecta toate reglementările în
vigoare în domeniul industrial. Acestea pot fi deservite de alte construcţii
anexe amplasate independent sau alipite, funcţie de necesităţile de
funcţionare. La frontul stradal se va putea amplasa o cabină poartă
(construcţie anexă). Terenul va fi împrejmuit cu gard vitrat.
Conform specificului de activitate, aici se va produce polistiren
extrudat, pe o linie complet automatizată, cu un necesar de aprox.20
persoane în zona de producție-logistică și 10 la zona de birouri.
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2. Subzonă circulaţii auto, pietonale, parcaje:
Accesul din DJ 682 se va realiza printr-un punct de racord,
individual, betonat şi prin care se rezolvă accesul în interiorul parcelei. La
interior se vor realiza platforme pentru gararea maşinilor şi alei pietonale
de legătură între acestea şi obiectivele propuse. Locul de trecere spre
partea posterioară va fi de 7,0 m, realizat din beton rutier, inclusiv sistem
pluvial de dirijare a apelor pluviale către reţeaua propusă din incintă. Se
prevăd un număr de 34 locuri parcare mașini și 20 autotrenuri.
3. Subzonă spaţii verzi, plantaţii de protecţie
Spaţiul verde este disersat la partea principală şi posterioară a
lotului, datorită amplasării construcţiilor propuse. Datorită procentului
maxim de ocupare a terenurilor, zona va dispune de spaţii verzi amenajate
mai mari, astfel spaţiul verde amenajat va fi de min.24 %.
4. Subzonă platforme tehnico-edilitară şi echiparea edilitară:
Se va respecta OMS 119/2014, actualizat, privind normele de
igienă şi sănătate publică. Astfel, incinta propuneri va dispune de o
platformă împrejmuită pentru colectarea selectivă şi depozitarea
deşeurilor, în pubele speciale, în vederea ridicării deşeurilor de către
operatorul licenţiat în acest domeniu, regulat.
Reţelele edilitare vor fi extinse din DJ 682, prin grija şi pe
cheltuiala investitorului, conform planşei de Reglementări edilitare
propusă, subteran, prin branşamente individuale.
3.5.3.Regimul de aliniere şi amplasare al clădirilor:
Construcţiile vor fi amplasate cu retragere minimă de 30,0 m faţă
de frontul stradal sau 35,0 m faţă de DJ 682 Arad-Zădăreni, aceasta fiind
zona nonedificabilă.
Retragerea faţă de limita posterioară va fi de minim 10,0 m (zona
echipării tehnico-edilitare) sau 20,0 m zona construibilă.
Retragerea faţă de limita lateral stânga va fi de minim 4,5 m, iar
față de limita lateral dreapta de minim 5,0 m, dar nu mai puțin de
jumătate din înălțimea construcției.
3.5.4.Regimul de înălţime:
Regimul de înălţime a construcţiilor propuse este condiţionat de
raţiuni funcţionale, de încadrare urbanistică în zonă, astfel că înălţimea
maximă a construcţiilor nu va depăşi 15,0 m (+126,0 m NMN) conform
aviz AACR nr.7179/547 din 05.04.2021, iar înălţimea la cornişă nu va
depăşi 10,0 m.
Se vor respecta prevederile pentru zone industriale în limita max.
P+1Eparţial.
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3.5.5.Frontul stradal:
În cazul zonei studiate, frontul stradal al lotului este de 127,9 m, lotul
fiind deja parcelat, determinând dimensiunea, forma şi suprafaţa lotului.
3.5.6.Bilanţul teritorial şi indici maximi admisibili
Zona Studiată:
EXISTENT
PROPUS
S (mp)
%
S (mp)
%
1 ZONA SERVICII-PRODUCTIE
6.230
8,03
17.363 22,40
2 ZONA TERENURI AGRICOLE
67.556 87,14 40.503 52,24
3 ZONA DRUMURI
3.744
4,83
3.744
4,83
4 ZONA PLATFORME-PARCAJE
0
0
9.080
11,71
5 ZONA SPATII VERZI AMEN.
0
0
6.690
8,63
6 ZONA DOTARI
0
0
150
0,19
TOTAL
77.530
100
77.530
100
Incintă Propuneri
EXISTENT
PROPUS
S (mp)
%
S (mp)
%
1 ZONA PRODUCTIE/DEPOZ.
0
0.00
11.133 41,31
2 ZONA TERENURI AGRICOLE
26.947
100
0
0
3 ZONA DRUMURI
0
0.00
0
0
4 ZONA PLATFORME-PARCAJE
0
0.00
8.974
33,30
5 ZONA SPATII VERZI AMEN.
0
0.00
6.690
24,83
6 ZONA DOTARI
0
0.00
150
0,56
TOTAL
26.947
100
26.947
100
Se consideră POT max. = 70 % compus din 2 componente:
P.O.T. maxim = 60 % - construcții definitive, care vor deservii
funcțiunile principale (producție, depozitare, administrative)
P.O.T. maxim = 10 % - construcții provizorii (corturi, copertine
ocazionale).
CUT max. = 1,0.
3.6.Dezvoltarea echipării edilitare:
Alimentarea cu apă:
Alimentarea cu apa potabila se va asigura de la reteaua stradala de
apa existenta pe langa DJ 682, printr-un bransament realizat din teava
din polietilena PEID, PE80 De. 63 mm. Caminul de apometru va fi
amplasat pe spatiul verde din fata amplasamentului si va cuprinde un
filtru mecanic de impuritati si contorul de apa incadrat de doi robineti
sferici de inchidere.
Lungimea bransamentului de apa va fi de 10 m, iar in incinta se vor
executa conducte de distributie cu lungimea de aproximativ 275 m.
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Pentru stingerea din interior si exterior a incendiului se va executa
o gospodarie subterana de apa, compusa din rezervor de inmagazinare si
statie de pompare, dimensionata in functie de caracteristicile cladirilor.
Canalizarea menajeră:
Pentru rezolvarea evacuării apelor menajere uzate din incinta
propuneri, se propune o soluție în 2 etape:
Etapa 1: în etapa 1, se propune colectarea apelor uzate menajere într-un
bazin vidanjabil subteran, etanș și provizoriu, de 10,5 mc, amplasat spre
frontul stradal, în imediata vecinătate a viitorului cămin de racord la
rețeaua stradală existente, dar încă nefuncțională, colectorul ZădăreniArad, colector sub presiune.
Etapa 2: în etapa 2, se va racorda rețeaua interioară de canalizare
menajeră la căminul vizitabil propus pentru racordul la rețeaua stradală.
Apele pluviale de pe cladiri si drumuri vor fi colectate printr-un
sistem de canalizare realizat din tuburi din PVC SN 4, Dn. 160-250 mm
si evacuate in bazinul de retentie pentru ape pluviale, amplasat in spatiul
verde din partea de nord a amplasamentului.
Apele pluviale de pe spatiile de parcare vor fi colectate prin rigole
carosabile, vor fi trecute prin separator de hidrocarburi si namol
carosabile si evacuate in sistemul decanalizarepluviala propus in incinta.
Pentru spatiul de parcare 1, se propune un separator de
hidrocarburi pentru debit de 20 l/s, iar pentru spatiul de parcare nr. 2, se
propune un separator de hidrocarburi pentru debit de 10 l/s.
Bazinul de retentie pentru ape pluviale va fi prevazul cu un racord
preaplin, Dn. 250 mm, prin care surplusul de apa din bazin va fi evacuat
intr-un put absorbant amplsat langa bazinul de retentie.
Lungimea rigolelor va fi de 110 m, conductele de canalizare
pluviala din incinta va fi de aproximativ 450 m.
Alimentarea cu energie electrică:
Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse a se
construi în zona studiată distributia energiei electrice se va realiza de la
rețeaua existentă pe frontul opus al DJ 682, pe joasa tensiune cu cabluri
subterane LES 0,4kV. In acest fel se da posibilitatea consumatorului de a
incheia contracte de furnizare individuale.
Caracteristicile energetice ale obiectivului sunt: Pi = 80,30 kW; Psa
= 64,24 kW; U = 400 / 230 V; cos φ = 0,92; f = 50 Hz.
Racordarea tabloului electric afferent salii de evenimente se va
realiza cu cablu tip CYAbY – F 3X95+50+1X70 mm2.
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Din tablol electric prin circuite monofazate, cu cabluri tip CYY – F
1 kV - 3 × 2,5 mm2, şi conductoare CYY – F 1 kV - 3 x 1,5 mm2 se vor
alimenta receptoarele existente, prize şi iluminat.
Distribuția în interiorul tablourilor electrice se va realiza prin
intermediul unor echipamente de distribuție, tip distribuitor, cu montaj pe
șină.
Sistemul de distribuție în interiorul obiectivului, va fi reprezentat
de cabluri pozate în tuburi de protecție din PVC rezistent la fac montate
în structura pereților obiectivului sau pe jgheab metalic.
Tablourile electrice se echipează cu aparatură şi echipamente
performante, cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi
fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară.
INSTALATII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL
Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi
stabilite conform reglementărilor în vigoare.
Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY - F 1
kV – 3 x 1,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu
întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi de protecţie, pozate
îngropat în structura pereţilor.
Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de
iluminat cu lămpi cu consum redus de energie şi randament ridicat, tip
LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare şi a spaţiilor convenţional
umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanşe, cu grad de protecţie
minim IP 54.
Corpurile de iluminat prevăzute sunt executate din materiale
incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării, fiind montate
prin elemente de prindere omologate.
Comanda funcționării iluminatului din zona grupurilor sanitare și
zonele comune, se va realiza prin intermediul unor senzori de mișcare.
Comanda iluminatului se face local de la întrerupătoare simple,
duble 10A/250V cu montaj aparent şi grad de protecţie specific categoriei
de mediu a spaţiului în care sunt montate. Toate întrerupătoarele se vor
monta la minim 1,10 m de la pardoseala finită.
Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul
vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO
INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT DE SECURITATE
Având în vedere specificul obiectivului s-a prevăzut instalaţie de
iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, iluminat de
securitate antipanică, iluminat de securitate pentru continuarea lucrului.
Iluminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se
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va realiza utilizând corpuri de iluminat tip luminobloc, echipate cu bandă
LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme standardizate (ex.
IESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1
(simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanțele de identificare,
luminanță și iluminarea panourilor de securitate, prevăzute cu baterie de
acumulatori, care în cazul căderii alimentării de bază se va alimenta de la
bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, în
casele de scări, toalete cu suprafața >8 mp, la schimbări de direcție, pe
coridoare, sau cu marcaj de indicatoare a traseului pe caile de evacuare,
fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din Normativul privind
proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente
clădirilor Indicativ I7- 2011.
S-a prevăzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru
evacuare tip luminobloc, în exteriorul ușilor de evacuare, pentru
iluminarea exterioară a zonelor de evacuare.
Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare, montate în
exteriorul obiectivului, vor fi prevăzute sau vor avea încorporate
rezistențe electrice pentru menținerea unei temperaturi de gardă, în
conformitate cu specificațiile producătorului, pentru asigurarea
funcționării acumulatorului component.
Iluminatul de securitate pentru evacuare va intra în funcțiune în
intervalul cuprins de la 1 – la 5 secunde conform prevederilor
normativului mai sus menționat și va avea o autonomie de minim 2,0 h
(acumulator) la căderea sursei principale de alimentare.
Realizarea practică a acestor circuite se face similar ca şi pentru
instalaţiile de iluminat normal, prin tuburi de protecţie montate îngropat
până la locul de montare al corpurilor, respectându-se reglementările
tehnice în vigoare.
Pentru funcționarea instalațiilor de securitate, a corpurilor de
iluminat echipate cu kit de siguranță, alimentarea acestora se va realiza
prin cabluri cu 4 conductoare, realizându-se o legătură la fază pentru
funcționarea acestora numai în situația în care este necesară
Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate
bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială 30mA,
montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie,
corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform
normelor CE şi ISO.
INSTALATII ELECTRICE DE PRIZA SI FORTA
Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip CYY
– F 1 kV – 3x2,5 mm2, cabluri cu rezistență mărită la acțiunea focului, cu

P a g i n a | 18
SC L&C TOTAL PROIECT SRL
ARAD Cod Fiscal 17446955
Str.Muncii nr.34 Tel.0257/245245

întârziere la propagarea flăcărilor, montate în tuburi de protecţie flexibile,
pozate îngropat în structura pereţilor. Vom avea si grupuri de prize
trifazice montate in zona halei.
Toate prizele vor avea contact de protecţie legat la priza de pământ
prin intermediul tabloului electric.
Prizele utilizate vor fi montate la o înălţime de minim 0,40 m de la
nivelul pardoselii finite iar cele trifazice la 1,10 m , fiind de asemenea
echipate sau vor avea încorporate dispozitive de obturare
Alimentarea echipamentelor şi utilajelor de forţă se va realiza prin
circuite independente dimensionate în conformitate cu încărcările
existente.
În tablourile electrice s-au prevăzut circuite de rezervă pentru
apariţia de noi consumatori în viitor.
Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare
automate bipolare, cu protecţie magnetotermică şi protecţie diferenţială
30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie
şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO.
INSTALATII DE PROTECTIE
Instalaţiile de protecţie constau în legarea la pământ a instalaţiilor,
a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv ai
cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.
Tablourile electrice ale obiectivului, se vor lega la priza de
pământare naturala a fundatiei, aceasta va asigura o rezistență de
dispersie cu valoarea < 1 Ω , la care se vor conecta tablourile electrice
propuse.
Cladirea se va dota cu un system de captare al trasnetelor,PDA, cu
o raza minima de 57m.
În cazul în care prin măsurători, nu este satisfăcută valoarea
minimă necesară a rezistenței de dispersie, priza de pământare se va
completa cu o priză de pământare artificială, utilizând electrozi verticali
profilați și electrozi orizontali tip platbandă Ol – Zn 40 x 4 mm, până la
corectarea valorii.
Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in
prezentul proiect s-a prevăzut:
- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de
protectie;
- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie.
În tablourile electrice s-au prevăzut dispozitive de protecție la
supratensiuni și supracurenți, automate de supratensiuni.
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Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE).
Carcasele metalice ale motoarelor, toate elementele metalice care pot
ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalatia de
legare la pamant de protectie.
Reţele de telecomunicaţii:
Asigurarea serviciilor de telefonie şi cablu TV/Internet, a
imobilelor, se va face prin racordarea la reţelele existente din punctul cel
mai apropiat de amplasament. Branșamentul de telecomunicaţii se va
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.
Alimentarea cu gaz:
Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se asigură prin
branșarea la reţeaua stradală existentă pe DJ 682. Această reţea subterană
va fi pozată la o adâncime de 1,0 m, din conductă PVC, urmând a fi
amplasată pe spaţiul propus a fi domeniu public.
Deşeuri menajere:
Deşeurile menajere vor fi depozitate în pubele şi containere
amplasate la fiecare casă în parte, într-un loc special amenajat în zona căii
de acces.
Pubelele vor fi ridicate şi golite periodic de către Intreprinderea de
Salubritate, pe baza unui contract de servicii între locatari şi această
intreprindere de salubritate.
3.7.Protecţia mediului:
A. CARACTERISTICILE PLANURILOR SI PROGRAMELOR CU
PRIVIRE IN SPECIAL LA:
Prin prezenta documentatie P.U.Z., din analiza impactului posibil prin
realizarea investitiei, rezultă că sunt create şi asigurate toate măsurile
legale privind diminuarea impactului asupra mediului datorita acestei
investitii.
Protectia apelor
Prelevarea apei din surse centralizate are un impact nesemnificativ
asupra conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului
proiectului.
Toatele apele uzate din clădiri sunt preluate de reteaua de
canalizare interioară şi dirijate către reţeaua de canalizare menajeră
stradală existentă.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de
canalizare orăşenească vor respecta limitele prevăzute de Normativul
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NTPA 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificată prin HG
325/2005.
Activitatea obiectivului în conditii normale de functionare nu va
genera un impact negativ asupra calitatii apelor de suprafata si subterane.
Protectia aerului
Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivului
sunt:
- Surse stationare dirijate – emisiile de poluanti antrenati de gazele de
ardere de la centrala termica. Principalii poluanti specifici arderii gazului
metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx).
Datorita specificului centralei termice (instalaţii rezidenţiale),
impactul produs asupra aerului este foarte redus.
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Obiectivul analizat nu generează surse de zgomot sau vibraţii.
Protecţia împotriva radiaţiilor
Obiectivul analizat nu generează surse de radiaţii.
Protecţia solului şi subsolului.
Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca
surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: surse specifice
perioadei de executie si surse specifice perioadei de exploatare.
In perioada de executie a investiţiei nu există surse industriale de
impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de
exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru
realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative
cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.
In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:
- depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice.
Nu este cazul
Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.
Nu este cazul
Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament.
Obiectivul este generator de deseuri menajere.
Deseurile menajere si urbane sunt conform unui contract de
salubrizare ce urmează a fi încheiat între părţi, pe baza - HCLM 76/2001 în recipiente (pubele sau recipienti) si transportate cu utilaje specializate
la rampa municipala de gunoi) rampa ecologica ce corespunde în
totalitate normelor UE) amplasata lânga CET, exploatata de societatea
FCC Environment.
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MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI CONSTRUIT SI
NATURAL
În concordanţă cu H.G. 1076/2004 privind procedura de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri urbanistice şi Criteriilor din Anexa 1,
considerăm că prezenta investiţie se încadrează în prevederile art. 5(3) ale
H.G. ea:
- neavând un impact semnificativ asupra mediului;
- planul determină utilizarea unor suprafeţe mici la nivel local, în condiţii
stabilite de caracterul zonei ce a cunoscut în ultimii 2-3 ani o „urbanizare”
rapidă (utilităţi, drumuri etc.).
Menţionăm:
- deşeurile menajere şi vegetale se adună zilnic în pubele şi containere ce
sa transportă la rampa orăşenească ecologică (FCC Environment);
- curăţirea, măturatul, igienizarea zonei revine beneficiarului.
Conform Anexei 1 din Hotararea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe, criteriile pentru determinarea efectelor
semnificative potentiale asupra mediului sunt:
A. CARACTERISTICILE PLANURILOR SI PROGRAMELOR CU
PRIVIRE IN SPECIAL LA:
a) Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati
viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si
conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor.
Planul P.U.Z.creează în totalitate cadrul pentru ca activităţile
viitoare preconizate (producţie şi depozitare) să fie în concordanţă cu
prevederile legale priviind amplasamentul, natura şi amploarea investţiei,
condiţiile concrete de funcţionare şi să nu prezinte nici un efect
semnificativ, potenţial negativ asupra mediului.
b) Gradul in care P.U.Z. influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe
cele in care se integreaza sau care deriva din ele.
c) Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales
din perspectiva dezvoltarii durabile.
In vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile, in P.U.Z. s-a avut
in vedere optimizarea densitatii ocupării terenului cu corelarea de
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funcţiuni complementare şi mentinerea, intretinerea si dezvoltarea
spatiilor verzi.
P.U.Z. este aliniat şi în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile,
asigurând, din prima fază până la atingerea capacităţii finale, respectarea
normelor şi consideraţiilor de mediu, asigurând pe durata normată de
exploatare toate utilităţile necesare bunei funcţionări şi eliminării riscului
de poluare.
d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program.
Obiectivul analizat nu generează sau cuprinde probleme relevante de
mediu, activitatea preconizată fiind nepoluantă.
e) Relevanta P.U.Z. pentru implementarea legislatiei nationale si
comunitare de mediu
Ca principale acte normative priviind protecţia mediului ce trebuiesc
respectate, precizăm:
Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS
12574/87;
Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare
autorizată; cele reciclabile (hârtie, carton, sticlă etc.) vor fi colectate
separat, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare,
conform O.U. 16/2001 priviind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi
cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
Se vor respecta prevederile O.U. 756/97 cu privire la factorul de
mediul sol;
Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS
10009/88 (max 50 Db) STAS 6156/1986;
Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de
O.462/93 şi O.MAPM 1103/2003;
Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA
002/2002;
Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 priviind evidenţ gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei privind deşeurile; H.G.349/2002
privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de
Legea 426/2001;
Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile
administraţii publice locale sau judeţene.
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B. CARACTERISTICILE EFECTELOR ALE ZONEI POSIBIL A
FI AFECTATE CU PRIVIRE IN SPECIAL LA :
a)probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor
Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvenţă – ca
atare nu se pune problema reversibilităţii efectelor
b) natura cumulative a efectelor
Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate sunt
inerte, neutre, netoxice, în general create şi agrementate special pentru
medii în care stau permanent oameni
c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.
d) riscul pentru sanatatea umana
În condiţiile accidentale sau în condiţii normale natura activităţii nu
afecteaza sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător
e) marimea si spatialitatea efectelor
Efectele sunt practic nule, neafectând practic nici măcar utilizatorii
clădirilor propuse. Subliniem faptul că toate spaţiile sunt încălzite,
ventilate şi se asigură toate normele P.S.I. necesare, clădirile sunt
incombustibile, materialele depozitate sunt incombustibile sau greu
combustibile, se asigură dotare P.S.I. specifică caracterului rezidenţial.
f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :
Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural - nu exista
zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului.
Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se
depasesc valorile limita.
Folosirea terenului in mod intensiv
Prin prevederile prezentei documentaţii, modul de ocupare a
terenului, amplasarea şi configuraţia planimetrică şi volumetrică a
construcţiilor propuse, amenajările aferente sunt în concordanţă cu C.U. şi
prevederile Regulamentului General de Urbanism.
3.8.Obiective de utilitate publică:
Ca obiective de utilitate publică nu va fi trecută nici o suprafaţă în
proprietatea statului, întreaga suprafaţă de teren rămânând proprietate
privată.
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Din totalul zonei studiate în cadrul PUZ
- 100 % este proprietate privată, constituită prin acţiunea de
vânzare-cumpărare
Lucrările propuse a se realiza sunt: realizare acces, echiparea
tehnico-edilitară, lucrări de protecţia mediului, toate urmând a fi suportate
de către beneficiari.
3.9.Protecţia împotriva incendiilor:
Date generale despre construcţii:
Construcţiile au regim de P+1Eparţial, cu o înălţime la cornişă de
maxim 10,0 m şi maximă de 15,0 m, se vor executa într-o zonă care în
prezent nu este populată dar este amenajată cu carosabil pentru trafic greu
DJ 682 modernizat.
Structura de rezistenţă este tipică domeniului industrial şi anume
metal, protejat contra incendiilor sau cadre de beton armat. Se vor
respecta normativele și cerințele în vigoare în acest sens.
4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
- prevederile prezentului PUZ vor fi preluate şi integrate în viitorul
PUG Arad
- ca priorităţi în zonă ce trebuie rezolvate sunt echipări edilitare şi
accesul la standarde normale pentru categoria prevăzută
- în zonă se observă o dezvoltare importantă de construcţii industriale
Aceasta duce la concluzia din punct de vedere urbanistic că
dezvoltarea unor construcţii industriale în zonă este optimă. Clădirile vor
avea un regim de P+1Eparţial. Fondurile pentru aceste lucrări vor fi
proprii, autoritatea publică locală neavând obligativitatea realizării şi
finanţării lor.
4.1. Cadrul legal:
- Normele de aplicare a legii 50/1991 conform Ordinului nr. 839/2009
- legea 350/2001privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului cu
modificarile si completarile ulterioare
- legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar actualizată 1998
- legea 138/2004 – Legea imbunatatirilor funciare republicata
- OUG 57/2019 – Codul Administrativ
- Ordinul 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de
protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare;
- legea 7/1996-Legea Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare actualizată
2014
- legea nr.5/2000 privind Zonele Protejate, actualizată
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- legea nr.10/1995 privind Calitatea în Construcţii, actualizată
- legea nr.82/1998 privind Regimul Juridic al Drumurilor pentru
aprobarea OG nr. 43/1997
- legea 107/1996 privind Legea Apele, actualizată 2014
- legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
nr.213/1998 cu modificarile si completarile ulterioare
- HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată
şi completată cu HG 1180/2014
- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe
- Codul Civil actualizat 2015
- OMS 119/2014 privind Igiena şi Modul de viaţă al populaţiei
- ordinul MDRT nr.2701/2010 – aprobarea Metodologiei privind
informarea şi consultarea publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
- GM 010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 – Ghid
privind Metodologia de Elaborare şi Conţinutul Cadru al Planului
Urbanistic Zonal
- GM 007-2000 Ghid privind Elaborarea şi Aprobarea Regulamentelor
Locale de Urbanism

Întocmit
Arh.Cioară Lucian
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Proiect nr.04/2020 – PUZ - Zonă Productie si depozitare
Arad, DJ 682 Arad-Zadareni, jud. ARAD
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ PRODUCTIE SI DEPOZITARE
BENEFICIAR: SC ACCENDIS TRADING SRL

CAPITOLUL 1 – DISPOZIŢII GENERALE:
Art.1. Rolul RLU
Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z.-ul , pentru
zona studiată.
Regulamentul local de urbanism explică şi detaliază conţinutul P.U.Z. , sub
formă de prescripţii şi recomandări în vederea urmăririi si aplicării lor.
Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în
condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor RGU; aprobarea unor
modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului Local de
Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a
urmat-o şi documentaţia
iniţială.
Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia
legislaţiei cu caracter general şi cu ceea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru
activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Aplicarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism trebuie să
asigure corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protectia
proprietăţilor private şi apărarea interesului public.
Baza Legală
Regulamentul local de urbanism s-a elaborat pe baza următoarelor legi:
- Normele de aplicare a legii 50/1991 conform Ordinului nr. 839/2009
- legea 350/2001privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului cu modificarile si
completarile ulterioare
- legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar actualizată 1998
- OUG 57/2019 – Codul Administrativ
- legea 247/2005 – Reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente
infrastructurii de imbunatatiri funciare;
- legea 7/1996-Legea Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare actualizată 2014
- legea nr.5/2000 privind Zonele Protejate, actualizată
- legea nr.10/1995 privind Calitatea în Construcţii, actualizată
- legea nr.82/1998 privind Regimul Juridic al Drumurilor pentru aprobarea OG nr.
43/1997
- legea 107/1996 privind Legea Apele, actualizată 2014
- legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998 cu
modificarile si completarile ulterioare
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- HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată şi
completată cu HG 1180/2014
- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe
- legea 287/2009 privind Codul Civil actualizat 2015
- OMS 119/2014 privind Igiena şi Modul de viaţă al populaţiei
- ordinul MDRT nr.2701/2010 – aprobarea Metodologiei privind informarea şi
consultarea publicului cu privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi urbanism
- GM 010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 – Ghid privind
Metodologia de Elaborare şi Conţinutul Cadru al Planului Urbanistic Zonal
- GM 007-2000 Ghid privind Elaborarea şi Aprobarea Regulamentelor Locale de
Urbanism
Prezentul Regulament Local de Urbanism se adaugă la prevederile
Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Arad cu prevederile specifice zonei
studiate, care face parte din intravilanul extins al municipiului Arad.
Art.2. Domeniul de aplicare
Regulamentul Local de Urbanism anexat se aplică zonei reglementate în
cadrul PUZ-ului, determinând permisiuni şi constrângeri urbanistice, arhitecturale şi
edilitare pentru zonă productie si depozitare, conform planşei de Reglementări
Urbanisice 03A.
Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde
norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, pentru orice categorie
de teren aflat în limita terenului reglementat.
Zonificarea funcţională a terenului s-a stabilit în funcţie de categoriile de
activităţi ce se desfăşoară pe teren şi de ponderea acestora, evidenţiate în planşa de
reglementări. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de
conformare a construcţiilor ce se vor realiza în cadrul fiecărei zone funcţionale.
Limita zonei studiate este figurată în planul urbanistic zonal cu linie roşie
continuă cu buline.
La eliberarea Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de Construire se
va ţine seama de următoarele recomandări de ordin general:
- încadrarea profilului funcţional al construcţiei supuse autorizării în cadrul
funcţiunii prevăzute pentru zona respectivă;
- verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, etc.);
- protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publică;
- asigurarea condiţiilor de echipare tehnico-edilitară, accese carosabile, etc.;
- se va interzice realizarea construcţiilor sau amenajărilor având funcţiuni
incompatibile cu zonificarea propusă prin P.U.Z.;
- amplasarea construcţiilor faţă de arterele de circulaţie se va face conform
profilelor transversal stabilite prin P.U.Z.
Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi
propuse şi este evidenţiată în planşa de Reglementări; pe baza acestei zonificări s-au
stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.
Condiţii de aplicare
Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General
de Urbanism şi le detaliază.
Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter specific.
Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor
speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau
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Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare în conţinutul
regulamentului.
În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi
complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi
detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice
Zonale, realizate şi aprobate conform legii
Derogări de la prezentul regulament
Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni
admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de
limitele parcelei, POT, CUT.
Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:
- modificarea POT, a distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale
parcelei sunt posibile pe baza unor alte Planuri Urbanistice Zonale – PUZ;
- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUZ privind funcţiunile admise,
regimul de construire, înălţimea maximă admisă, CUT şi retragerea clădirilor faţă
de aliniament este posibilă doar pe baza untor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ,
elaborate şi aprobate conform legii.

CAPITOLUL 2 – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL
DE OCUPARE AL TERENURILOR
Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului
natural şi construit
Art.3. Terenuri agricole în extravilan:
Terenul studiat este teren agricol in extravilan, dar alipit de intravilanul extins
al municipiului Arad, conform PUZ aprobat prin HCLM Arad nr.315/2016.
Art.4. Terenuri agricole în intravilan:
Incinta propuneri este agricol in extravilan, conform PUG Arad.
Art.5. Suprafeţe împădurite:
Nu este cazul.
Art.6. Zone cu resurse ale subsolului:
Nu este cazul.
Art.7. Zone ale cursurilor de apă:
Nu este cazul.
Art.8. Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate:
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament,
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport
gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc depreciază valoarea
peisajului este interzisă.
Art.9. Zone construite protejate:
Amplasamentul nu se află în baza de date a patrimoniului arheologic reperat și
nu sunt necesare lucrări de descărcare arheologică. Investitorul are obligația de a opri
lucrările și de a anunța DJC Arad în cazul în care, în timpul lucrărilor de
infrastructură, apar puncte cu vestigii arheologice, în condițiile art.4, alin.3 din Legea
nr.462/2003.
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Reguli cu privire la siguranţă construcţiilor şi la apărarea interesului public
Art.10. Expunerea la riscuri naturale:
Nu este cazul, terenul este plat şi nu prezintă riscuri de alunecări. Râul Mureş
chiar dacă este în apropiere este îndiguit.
Art.11. Expunerea la riscuri tehnologice:
Nu este cazul, incinta propuneri nu este traversată de conducte de gaze
naturale sau alte reţele posibil cu risc tehnologic.
Art.12. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice:
Nu este cazul, funcţiunile industrial propuse sunt nepoluante.
Art.13. Asigurarea echipării edilitare:
Toate parcelele de teren vor fi dotate edilitar complet. Astfel, emiterea
autorizaţiilor de construire pentru orice obiectiv va fi condiţionată de realizarea
reţelelor edilitare propuse în PUZ, fie individual fie centralizat.
Art.14. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor:
Nu este cazul, este propusă o singură funcţiune dominant, ceea de producție.
Art.15. Procentul de ocupare a terenului:
Pe acest lot nu este permisă depăşirea procentului maxim de ocupare a terenului,
stabilit la 70 %, decât printr-un alt PUZ, întocmit şi aprobat conform legii. POT max
de 70 % este compus din 2 componente:
P.O.T. maxim = 60 % - construcții definitive, care vor deservii funcțiunile
principale (producție, depozitare, administrative)
P.O.T. maxim = 10 % - construcții provizorii (corturi, copertine ocazionale).
Art.16. Lucrări de utilitate publică:
Zona rezervată viitorului drum colector va putea trece în proprietatea UAT
Municipiul Arad în baza unor înțelegeri amiabile ulterioare.
Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.17. Orientarea faţă de punctele cardinale:
Datorită dezvoltării pe axul est-vest, o faţadă lungă si anume ceea de nord nu
poate fi însorită. Spaţiile pentru funcţiuni care pretind iluminat natural, vor fi orientate
în aşa fel încât să beneficieze de lumina naturală, cu respectarea normativelor in
vigoare. Se recomandă ca toate clădirile unde se desfăşoară o activitate zilnică să aibă
asigurată iluminare naturală.
Art.18. Amplasarea faţă de drumuri publice:
Retragerea faţă de frontul stradal este condiţionată, fiind vorba de DJ 682,
sector de extravilan, astfel ca retragerea conform avizului SADP este de 35,0 m.
Art.19. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial
navigabile:
Nu este cazul. În zonă nu sunt cursuri de ape curgătoare.
Art.20. Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR:
Nu este cazul. În zonă nu sunt căi ferate.
Art.21. Amplasarea faţă de aeroporturi:
Municipiul Arad este amplasat pe culoarul de aterizare şi decolare al
aeroportului Internaţional Arad. Conform avizului emis de AACR nr. 7179/547 din
05.04.2021, înălţimea maximă admisă nu va putea depăși 15,0 m (126,0 m NMN)
Art.22. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat:
Nu este cazul.
Art.23. Amplasarea faţă de aliniament:
Retragerea faţă de aliniament este stabilită la minim 30,0 m, iar fata de DJ 682
la 35,0 m.
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Art.24. Amplasarea pe teren:
Amplasarea construcţiilor pe teren este detaliată în planşa 03A – Reglementări
urbanistice. S-a ţinut seamă de tema de proiectare cu nevoile benefiarului conform
functiunii dorite, de rezolvarea spaţiilor de parcare şi de spaţiile verzi.
Retrageri faţă de limitele laterale:
Distanţa minimă de la construcţie pâna la cel mai apropiat punct al limitei
lateral stânga va fi de minim 4,5 m, iar față de lateral dreapta va fi de minim 5,0 m dar
nu mai puțin de jumătate din înălțimea maximă admisă (15,0 m).
Retrageri faţă de limita posterioară:
Distanţa minimă de amplasare a construcţiilor faţă de limita posterioară va fi
de minim 20,0 m (minim 10,0 m pentru zona tehnico-edilitară). Nu se admite
amplasarea constructiilor pe limita de proprietate.
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.25. Accese carosabile
Accesul auto este realizat facil din DJ 682 Arad-Zadareni, printr-o intersecție
în formă de litera „T”, conform aviz SADP 5899/02.04.2021, intersecție care va putea
fi folosită ulterior și de proprietarii terenurilor învecinate printr-un viitor drum
colector, investiție care va fi suportată de către cei care vor folosi acest viitor drum
colector, investitorul neasumându-și realizarea lui pe costuri proprii.
Art.26. Accese pietonale
Nu este cazul, in zona nu exista trotuare pietonale sau piste biciclisti.
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară:
Art.27. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente:
Toate reţelele stradale: alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, gaze
naturale, telecomunicaţii, se vor realiza îngropat, prin extinderea lor din cel mai
apropiat punct faţă de incinta propuneri.
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau de beneficiar.
Nu vor fi date în funcţiune construcţiile realizate până când nu vor fi racordate
la reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.
Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi canal a tuturor
construcţiilor ce prin specificul lor o necesită.
Canalizare ape uzate şi evacuare ape pluviale:
ape uzate – branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate existentă în zonă
este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului.
ape pluviale – orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa
fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale spre spaţiile
verzi. Cele de pe platformele betonate şi drumul nou propus vor fi dirijate către
bazinul vidanjabil propus in incinta.
Electrice
Instalaţiile trebuie sa permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile
de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă
prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Alimentarea
cu energie electrică se va face în întregime subteran, cu respectarea condițiilor impuse
prin avizul 323684141/28.09.2020
Telecomunicații
Asigurarea serviciilor de telefonie şi Internet, a imobilelor, se va face prin
racordarea la reţelele existente din punctul cel mai apropiat de amplasament.
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Branșamentul de telecomunicaţii se va poza subteran până la punctul de racord al
clădirilor. Nu vor fi afectate rețelele principale exterioare de fibră optică, decât în
zona de acces, aspect care se va detalia și aproba împreună cu deținătorul cablului de
fibră optică la momentul autorizării și executării accesului, conform aviz
nr.318/09.12.2020.
Gaze sau combustibil solid
Centralele sau punctele termice vor fi înglobate în clădire, concepute în aşa fel
încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.
Alimentarea acestora se va face de la reţeaua urbană de gaze naturale sau combustibil
solid.
Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.
Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.
NOTĂ: au fost respectate condiţiile impuse de toţi avizatorii !
Art.28. Realizarea de reţele edilitare:
Toate reţelele edilitare vor fi realizate prin grija şi pe cheltuiala beneficiarilor,
conform planşei 01 Ed și 02 Ed – Reglementări edilitare.
Art.29. Proprietatea publică asupra reţelelor:
Prelungirea reţelelor stradale se va face pe domeniul public, devenind utilitate
publică, iar cele interioare vor fi private. Toate acestea se vor face pe cheltuiala şi prin
grija iniţiatorului acestui PUZ.
Reguli cu privire la forma şi dimensiunea terenurilor pentru construcţii
Art.30. Parcelarea:
Terenul este construibil şi prezintă următoarele caracteristici:
- suprafaţă teren: 26.947 mp
- lăţimea frontului parcelei la stradă: lăţime 127,9 m şi adâncime 201,0 m
respectiv 223,2 m
- este accesibil din drum public, DJ 682
Nu se admit reparcelări.
Art.31. Înălţimea construcţiilor:
Regimul maxim de înălţime este P+1E. Înălţimea maximă a construcţiilor nu
va depăşi 15,0 m (126,0 m NMN), iar înălţimea maximă la cornişă va fi de 10,0 m,
conform aviz AACR 7179/547 din 05.04.2021.
Art.32. Aspectul exterior al clădirilor:
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Este interzisă autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi
aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile
generale acceptate ale urbanismului şi arhitecturii. Construcţiile trebuie să se apropie
prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona
înconjurătoare. Lucrările tehnice trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al
împrejmuirilor.
Pentru faţade, este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile.
Culorile dominante pentru faţade vor fi culori calde, neagrezive şi nesaturate, excepţie
făcând accentele sau contrastul.
Acoperişurile vor avea şarpante realizate în armonie cu cele caracteristice
zonei. Cota de cornişă va fi de maxim 10,0 m (fie şarpantă, fie terasă).

7
Autorizaţia de construire poate fi refuzată dacă o construcţie prin situare,
arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii
caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajelor urbane.
Culorile dominante pentru faţade vor fi: culori cu tentă rezidenţială, plăcute,
nesaturate şi în număr cât mai redus pe acelaşi corp de clădire.
Construcţiile vor avea acoperiş tip şarpantă sau terasă.
Învelitoarele vor fi realizate din ţiglă, panouri termoizolante sau tablă.
Construcţiile vor fi realizate pe structură de zidărie, metal sau mixte.
Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, cu rezistenţă mare în
timp şi specifce cadrului arhitectural de tip comercial. Este interzisă utilizarea lor
improprie.
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
Art.33. Parcajele:
Staţionare vehiculelor corespunzătoare activităţii construcţiei trebuie să fie
asigurată în interiorul parcelei. Astfel, se vor asigura loc de garare pentru 34 maşini si
20 autotrenuri. Acestea vor fi dispuse fie în faţă fie posterior, funcţie de amplasarea
construcţiei în teren. Numărul de locuri de parcare este mai mare decât cel necesar
pentru 20 persoane din zona de producție și 10 persoane din zona administrativă. În
plus se încurajează transportul la locul de muncă în sistem organizat cu un operator
licențiat, astfel că locurile de parcare vor fi folosite foarte puțin. Astfel, pentru fiecare
angajat revine un număr de 1,13 locuri de parcare, iar ținând cont ca personalul din
zona de protecție vine în schimburi și în sistem organizat prin operatori licențiați de
transport persoane, considerăm că pentru fiecare angajat revine un număr de 2,83
locuri de parcare.
Art.34. Spaţiile verzi:
Este interzisă transformarea spaţiilor verzi în spaţii pentru parcaje.
Se interzice betonarea sau asfaltarea integrală a spaţiilor neconstruite aferente
clădirilor (spaţii verzi).
Aleile şi parcajele personale sunt de preferat a se realiza din beton sau
înlocuitori.
Arborii existenţi vor fi păstraţi la maximum. Construcţiile trebuie să fie
amplasate în aşa fel încât să respecte plantaţiile existente, dacă există.
Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata terenul
neconstruit şi neamenajat cu spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare
100 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spaţiu verde minim 24,83 % din suprafaţă.
Art.35. Împrejmuiri:
Împrejmuirile vor avea un caracter arhitectural şi trebuie să participe la
ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor de construcţie şi
esenţelor vegetale, cât şi prin calitatea execuţiei.
Spre frontul stradal şi la limitele de vecinătate, spre interior, se vor realiza
împrejmuiri opace sau transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau
plase de sârmă ornamentală. Înălţimea împrejmuirilor va fi de maximum 2,00 m şi vor
putea fi dublate de un gard viu. Se recomandă gard vitrat spre frontul stradal.
Sunt de preferat împrejmuirile cu plantaţii sau în a căror componenţă intră şi
plante. Se interzice utilizare sârmei ghimpate, a cioburilor de sticlă,sau alte asemenea
materiale la împrejmuiri.
Art.36. Autorizarea directă:
Autorizarea construcţiilor se va face conform procedurilor legale şi cu
respectarea prescripţiilor din prezenta documentaţie.

8

Art.37. Destinaţia unui teren sau a unei construcţii:
Terenurile vor fi curţi construcţii după emiterea autorizaţiilor de construire.
Construcţiile vor avea funcţiuni specifice zonelor industriale.
Art.38. Organele administraţie publice competente:
Prezentul Regulament va fi dus la îndeplinire de către Primăria Municipiului
Arad, prin grija serviciului Urbanism şi devoltare urbană.
Art.39. Litigii:
Nu este cazul.
Art.40. Anexele regulamentului:
Anexele sunt cele prevăzute în HGR 525/1996, de la 1-6.

CAPITOLUL 3 . ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ
S-au stabilit următoarele unităţi şi subunităţi funcţionale:
Unitate funcţională dominantă:
ID – unitaţi industriale (productie si depozitare)
IS – unităţi administrative aferente
Subunităţi funcţionale:
SPv – spaţii verzi
Ted – zone tehnico-edilitare
Cc 1 – căi de circulaţie interioare şi platforme
Cc 2 – acces incintă și viitor drum colector
Funcţiunea dominantă:
Funcţiunea dominantă este ceea industriala (productie si depozitarea aferenta).
Funcţiunea complementară:
Funcţiunile complementare sunt: zona administrativa, garaje/parcări/platforme
betonate auto, care vor putea fi atât acoperite cât şi descoperite (în limita POT
maxim), accese pietonale şi auto, reţele tehnico-edilitare (inclusiv platforme colectare
deşeuri menajere, spaţii verzi amenajate.
Procentul de ocupare al terenului:
P.O.T.maxim = 70 %; C.U.T.maxim = 1,0
Privitor la POT max de 70 %, acesta va fi compus din 2 componente și anume:
P.O.T. maxim = 60 % - construcții definitive, care vor deservii funcțiunile
principale (producție, depozitare, administrative)
P.O.T. maxim = 10 % - construcții provizorii (corturi, copertine ocazionale).

CAPITOLUL 4 . PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI
SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE
UTILIZĂRI PERMISE:
construcţia de spatii productie si depozitare
zona administrativa aferenta;
zona comerț propriu (showroom propriu);
utilităţi şi reţele tehnico-edilitare (ex. Gospodăria de apă, P.T. şi S.R.M.S.)
parcaje, drumuri şi platforme;
corturi, copertine provizorii;
spaţii verzi amenajate;
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UTILIZĂRI INTERZISE:
funcţiuni rezidentiale;
activităţi industriale generatoare de poluare şi zgomot;
depozite de deşeuri;
activităţi imorale (night club-uri, discoteci, bar-uri de noapte, case de toleranţă)

CAPITOLUL 5 . UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ
Zona studiată în acest PUZ, va fi inclusă în intravilanul extins existent al municipiului
Arad, actualmente zona fiind în extravilan, propunerea de faţă făcându-se pe un teren
viran în extravilan, limitrof unui trup izolat.
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IS1

SUBUNITATE
SERVICII/ADMINISTRATIVA

ZONA DRUMURI

Cc1

SUBUNITATE CAI DE
CIRCULATIE AUTO/PIETONALA

ZONA PLATFORME-PARCAJE

Te1

SUBUNITATE
TEHNICO/EDILITARA

ZONA TERENURI AGRICOLE

SP1

SUBUNITATE SPATII
PLANTATE/VERZI

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE

H max: 15 m; H cornisa: 10 m;
Retragere: 30 m
CTN generalizat +110,8 NMN;
CTS +111,0 NMN;
0,00 +111,15 NMN
H max +126,0 NMN

A 2388/29/1

A 2388/28

ZONA ADMINISTRATIVA PROPUSA

ZONA REZERVATA VIITOR DRUM COLECTOR
ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE
CULOAR PROTECTIE LEA 20 KV
ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTII
Beneficiar

S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L.

BILANT TERITORIAL
ZONIFICARE FUNCTIONALA-ZONA STUDIATA

ZONIFICARE FUNCTIONALA-INCINTA PROPUNERI

EXISTENT

POT

0,0 %

CUT

0,00

PROPUS
70 %

60 %-constr. definitive
10 %-constr. provizorii

1,0

EXISTENT

MP

%

MP

%

1

ZONA SERVICII-PRODUCTIE

6.230

8,03

17.363

22,40

1

ZONA PRODUCTIE/DEPOZITARE

2

ZONA TERENURI AGRICOLE

67.556

87,14

40.503

52,24

2

ZONA TERENURI AGRICOLE

ZONA PRODUCTIE/DEPOZITARE/ADMININTRATIVA; P+1E
EXISTENT

PROPUS

MOTEL

3

ZONA DRUMURI

4

ZONA PLATFORME-PARCAJE

5

ZONA SPATII VERZI AMEN.

6

ZONA DOTARI
TOTAL

3.744

MOTEL

MP

%

MP

%

0

0,00

11.133

41,31

26.947

100

0

0,00

4,83

3.744

4,83

3

ZONA DRUMURI

0

0,00

0

0

0,00

9.080

11,71

4

ZONA PLATFORME-PARCAJE

0

0,00

8.974

33,30

0

0,00

6.690

8,63

5

ZONA SPATII VERZI AMEN.

0

0,00

6.690

24,83

0

0,00

150

0,19

6

ZONA DOTARI

0

0,00

150

0,56

77.530

100

77.530

100

26.947

100

26.947

100

TOTAL

0,00

NOTA: ZONELE DE PLATFORME SI PARCAJE POT FI EDIFICABILE IN LIMITA PERIMETRULUI MAXIM EDIFICABIL

SC ACCENDIS TRADING SRL

Arad, str.Muncii nr.34
C.I.F. 17446955

PROPUS

PROIECT
NR.04/2020

Titlu proiect-adresa
SPECIFICATIE

NUME

SEF PROIECT

arh.Cioara Lucian

1:1000

PROIECTAT

arh.Cioara Lucian

DATA

DESENAT

arh.Cioara Lucian

2020

SEMNATURA

SCARA

ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE - Arad,
DJ 682 Arad-Zadareni, jud.Arad

FAZA
P.U.Z.

Titlu plansa
REGLEMENTARI URBANISTICEPROPUNERE MOBILARE

Plansa
nr.03-A

A 2372/3

P.U.Z.

15.0

97.3

111.57

111.55
ZONA DEPOZITARE
P
H max = 15 m

Ui1

9

62.76m

C.F.326999-ARAD
TOP 298.2374/8
S=26947mp

111.456

111.398
111.473

111.446

111.486

111.506

111.309

111.390

111.345

limita de proprietate
zona verde

platforme
carosabile

15.0
43.0

7.0

5.0

1:500

6/3

111.42

111.271

S = 6230 mp
nr. cad. 341935

110.92

111.01

110.91

522550

212200

111.085

110.906

111.269
111.266

111.112

111.126

110.982

111.046

111.034

P+Ep

111.078

111.038

111.110

111.093

110.858

parc

110.948

are ac

100.0

0m
100.0

110.956

111.060

111.082

110.880

110.50

ARENI
spre ZAD

111.09

110.79

25
.00

522500

111.038

522500

111.22

111.144

8

prister111.304

111.45 111.64

62.76m

2

D
spre ARA

111.77

Arad

111.59
3km

1

111.61
111.62
111.187

111.185

0519
nr.cad.35 111.57

112.13

111.73
111.62
111.68

111.227

111.163
111.170

111.085

111.25

111.13

111.157

111.074

111.055

LIMITA INTRAVILAN PROPUS
LIMITA DE PROPRIETATE

112.07
111.64

111.65

111.68

d.
rve
se
tsre
h

l lr ig
c. A
io s ,I n
n

lu t
ftSo
so
an

r
21 T
( 20
)c

FRANCE

3.0

30.0

111.70

d.
ve
er
es

sr
ht
i g
. Al r
c

I
s, n
t io n
l u
o

tS
sof
an
Tr

1
0 2
( ) 2
c

FRAN CE

111.62

C.F.343722
C.F.326810

C.F.326749

C.F.345500
C.F.328192

SUBUNITATE
PRODUCTIE/DEPOZITARE

ZONA SERVICII-DEPOZITARE EXISTENTA

IS1

SUBUNITATE
SERVICII/ADMINISTRATIVA

ZONA DRUMURI

Cc1

SUBUNITATE CAI DE
CIRCULATIE AUTO/PIETONALA

ZONA PLATFORME-PARCAJE

Te1

SUBUNITATE
TEHNICO/EDILITARA

ZONA TERENURI AGRICOLE

SP1

SUBUNITATE SPATII
PLANTATE/VERZI

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE

H max: 15 m; H cornisa: 10 m;
Retragere: 30 m
CTN generalizat +110,8 NMN;
CTS +111,0 NMN;
0,00 +111,15 NMN
H max +126,0 NMN

A 2388/29/2

C.F.328191

A 2388/29/1

A 2388/28

BILANT TERITORIAL
ZONIFICARE FUNCTIONALA-INCINTA PROPUNERI

EXISTENT

ZONA PRODUCTIE/DEPOZITARE/ADMININTRATIVA; P+1E
EXISTENT

CUT

0,00

ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE
CULOAR PROTECTIE LEA 20 KV
ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTII

S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L.

ZONIFICARE FUNCTIONALA-ZONA STUDIATA

0,0 %

ZONA REZERVATA VIITOR DRUM COLECTOR

Beneficiar

A 2388/27/2

POT

ZONA ADMINISTRATIVA PROPUSA

ID1

111.79

DJ 682
F
ART IC(FR)

ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE PROPUSA

ZONIFICAREA SUBUNITATILOR
FUNCTIONALE

F
ARTIC(FR)

111.58

LIMITA ZONA STUDIATA

111.95

111.010

111.61

0.0

110.970

111.055

LIMITE

111.73

111.073
111.029
212250

110.41

212200

or

110.38

127.9

7

6

111.49

4

30.0

15
.0
0

ct
rum cole

.0
7.0 12.0 12

or d
rvata viit
zona reze

110.879

LEGENDA:

111.59

110.999

110.992

SPv1

- 30 m

110.905

110.34

Cc2
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minima
retragere
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oper

20.0

Ua1
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0m
100.0

111.177
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110.906

74/9
A 23

0
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A 23

16
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at HC 935
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41
PUZ
C.F. 3

111.256

201.1

8
4416
C.F.3

152.3

111.432
3

111.414

110.93

I
AREN112.05
spre ZAD

Profil transversal

4
ZONA PRODUCTIE
P
H max = 15 m

110.17

110.54

111.95

54.3

/7/2
2374
298.

14.5
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drum cole
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a
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3.0
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/
2374
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522600
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ZONA ADMINISTRATIVA
P+1E

m
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m
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e
g
a
retr
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2374
298.A

57.3

10.0
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522600
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rare
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RL
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9
.326 DING S
PUZ
F
.
C
TRA
NDIS
CCE
SC A

212000

Cc1

5.0
9
.
9111.49

zona verde

111.59

123.2

Ted1

13.0

111.46

zona verde

111.37

7
2672

3

platforme
carosabile

111.44

SPv1

zona verde

5
116.

212200

111.21

383

35.0

2
F
T

rare
elabo
s de
in cur 341936
PUZ
.
T
F
.
C
RBER
R NO
PETE

2

limita de proprietate

1

10.6

AD.3
NR.C

A 2372/30

ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE - ARAD, DJ 682

PROPUS
70 %

60 %-constr. definitive
10 %-constr. provizorii

1,0

PROPUS

EXISTENT

MP

%

MP

%

1

ZONA SERVICII-PRODUCTIE

6.230

8,03

17.363

22,40

1

ZONA PRODUCTIE/DEPOZITARE

2

ZONA TERENURI AGRICOLE

67.556

87,14

40.503

52,24

2

ZONA TERENURI AGRICOLE

3

ZONA DRUMURI

3.744

4,83

3.744

4,83

3

4

ZONA PLATFORME-PARCAJE

0

0,00

9.080

11,71

5

ZONA SPATII VERZI AMEN.

0

0,00

6.690

8,63

0

0,00

150

0,19

6

77.530

100

77.530

100

6

MOTE L

ZONA DOTARI
TOTAL

MP

%

MP

%

0

0,00

11.133

41,31

26.947

100

0

0,00

ZONA DRUMURI

0

0,00

0

0,00

4

ZONA PLATFORME-PARCAJE

0

0,00

8.974

33,30

5

ZONA SPATII VERZI AMEN.

0

0,00

6.690

24,83

0

0,00

150

0,56

26.947

100

26.947

100

MOTEL

ZONA DOTARI
TOTAL

NOTA: ZONELE DE PLATFORME SI PARCAJE POT FI EDIFICABILE IN LIMITA PERIMETRULUI MAXIM EDIFICABIL

SC ACCENDIS TRADING SRL

Arad, str.Muncii nr.34
C.I.F. 17446955

PROPUS

PROIECT
NR.04/2020

Titlu proiect-adresa
SPECIFICATIE

NUME

SEF PROIECT

arh.Cioara Lucian

1:1000

PROIECTAT

arh.Cioara Lucian

DATA

DESENAT

arh.Cioara Lucian

2020

SEMNATURA

SCARA

ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE - Arad,
DJ 682 Arad-Zadareni, jud.Arad

FAZA
P.U.Z.

Titlu plansa
REGLEMENTARI URBANISTICEZONIFICARE

Plansa
nr.03'-A

R . CA
2
D. 33

1

10.6
2

111.21
PUZ in elaborare
CU nr.228/08.02.2021

111.46

522600
111.67

4

9

110.17

62.76m

111.432
111.256

111.473

111.456

111.446

111.486

111.506

111.309

201.1

111.271

110.91

110.92

522550

S = 6230 mp
nr. cad. 341935

22,5

111.01

212200

111.085

8,0

111.269
111.266

50,0

110.906

LEGENDA:

111.112

111.126

110.982
4,5

P+Ep

111.038

ita
oper

4/10

111.59

110.905

110.34

110.50

110.999

110.879

110.41

522500

111.038

111.055

110.38

111.22

111.144

8

111.09

4

5111.49

6
111.61

111.58

RENI
A
D
A
Z
e
r
sp

111.45 111.64

111.163

111.185

D
spre ARA
111.68

111.157

111.13

111.227
1

111.61
111.62

111.59

0519
nr.cad.35 111.57

62.76m

112.13

ZONA TERENURI AGRICOLE

112.25

ZONA 112.07
SPATII VERZI ALINIAMENT

111.64
CULOAR PROTECTIE LEA 20 KV

111.65

Beneficiar

S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L.
SC ACCENDIS TRADING SRL

Arad, str.Muncii nr.34
C.I.F. 17446955

111.79

112

ZONA DRUMURI

111.73
111.62
111.68

111.70

PROIECT
NR.04/2020

Titlu proiect-adresa

111.62

SEMNATURA

SPECIFICATIE

NUME

SCARA

SEF PROIECT

arh.Cioara Lucian

1:1000

PROIECTAT

arh.Cioara Lucian

DATA

DESENAT
arh.Cioara Lucian
C.F.326810

2020

112.05

13,961.4 m2

C.F.345500

ZONA SERVICII-DEPOZITARE EXISTENTA

111.95

111.170

2

111.77

DJ 682

111.074

111.055

111.187

prister111.304

110.93

522500

111.085

111.25

127.9

111.029

110.970

212200

110.06

111.73

111.073

110.992

7

LIMITA DE PROPRIETATE

111.060

111.082

212250

74/9
A 23

110.956

110.18

LIMITA INTRAVILAN PROPUS

111.110

111.093
35.5

110.948

110.880

LIMITA ZONA STUDIATA

111.078

are ac
parc

110.858

110.00

110.54

0m
100.0

111.034

0
24,0

100.0

0m
100.0

C.F.326999-ARAD
TOP 298.2374/8
S=26947mp

LIMITE

111.177

111.118

111.046

110.906

110.79

111.95

111.390

111.345

111.414

6/3

111.42

111.398

16
15/20
LM 3
at HC
5
aprob
4193
PUZ
C.F. 3

3

111.010

111.43

/7/2
2374
298.

111.55
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A237

522600

111.57

298.

4
L
2698
G SR
C.F.3 TRADIN
NDIS
CCE
SC A

111.44

/
2374
298.A

212000

111.49

123.2

111.59

212200

111.37

6
4193
AD. 3
T
NR. C NORBER
R
PETE

3

6727
D.32

111.44

068

5
116.

A
NR.C

3
8
3
2
TF

C.F.326749

ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE - Arad,
DJ 682 Arad-Zadareni, jud.Arad

FAZA
P.U.Z.

Titlu plansa
SITUATIA EXISTENTA

Plansa
nr.02-A

PERSPECTIVA AERIANA - POSTERIOARA

PERSPECTIVA AERIANA - FRONT STRADAL

PERSPECTIVA AERIANA - FRONT STRADAL

PERSPECTIVA AERIANA - POSTERIOARA

PERSPECTIVA - ZONA ACCES

PERSPECTIVA - POSTERIOARA

Beneficiar

4.5

7.0

3.0

limita de proprietate
zona verde

zona verde

platforme
carosabile

15.0

zona verde

platforme
carosabile

zona verde

13.0

limita de proprietate

S.C. L&C TOTAL PROIECT S.R.L.

3.0
54.3

43.0

PROFIL TRANSVERSAL TEREN

7.0

5.0

H max: 15 m; H cornisa: 10 m;
Retragere: 35 m
CTN generalizat +110,8 NMN;
CTS +111,0 NMN;
0,00 +111,15 NMN
H max +126,0 NMN

SC ACCENDIS TRADING SRL

Arad, str.Muncii nr.34
C.I.F. 17446955

PROIECT
NR.04/2020

Titlu proiect-adresa
SPECIFICATIE

NUME

SEF PROIECT

arh.Cioara Lucian

1:1000

PROIECTAT

arh.Cioara Lucian

DATA

SEMNATURA

SCARA

ZONA PRODUCTIE SI DEPOZITARE - Arad,
DJ 682 Arad-Zadareni, jud.Arad

P.U.Z.
Titlu plansa
ILUSTRARE 3D

DESENAT

arh.Cioara Lucian

2020

FAZA

Plansa
nr.06-A

