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1. INTRODUCERE  

1.1. DATE DE RECUNOA�TERE A INVESTI�IEI 

• DENUMIRE PROIECT.  EXTINDERE SI REAMENAJARE 
IMOBIL   STR.VRANCEI NR.49 Arad  

• BENEFICIAR:  S.C. ADA OIL S.R.L. ARAD  

• NR. PROIECT 24/2006 

• AMPLASAMENT:  STR.VRANCEI NR.49 ARAD . 

• PROIECTANT:   S.C. ARTNOVA S.R.L. ARAD 

• DATA ELABOR�RII PROIECTULUI   martie 07 

1.2. OBIECTUL STUDIULUI 
Obiectul proiectului este elaborarea solu�iei urbanistice, pentru construirea unei 

pensiuni de trei margarete, în vederea ob�inerii a aprob�rii de c�tre Consiliului Local al 
municipiului Arad. Planul urbanistic aprobat este necesar pentru, trecerea la elaborarea 
documenta�iei tehnico economice, în baza c�reia beneficiarul urmeaz� s� solicite eliberarea 
autoriza�iei de construire. 

Amplasamentul lucr�rii este situat în zona Micalaca, pe str. Vrancea nr. 49, în 
localitatea Arad. 

Terenul intravilan pe care se va construi viitoarea investi�ie, este proprietatea privat� 
beneficiarului, achizi�ionat în scopul realiz�rii prezentei investi�ii. 

Proiectul s-a întocmit în conformitate cu contractul încheiat între beneficiar �i 
proiectant având ca obiect, proiectarea unei pensiuni. 

Investitorul î�i propune desf��urarea unei activit��i în domeniul hotelier în ora�ul 
Arad �i prin care se vor asigura un num�r de 6 de locuri de munc�. 

Lucrarea are la baz� Certificatul de urbanism, nr. 1716 din 21 iunie 207, eliberat de 
Prim�ria ora�ului Arad 

2. ÎNCADRAREA ÎN ZON� 

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTA�II DEJA ELABORATE  

2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localit��ii 
Pensiunea se va realiza pe un teren situat în cartierul Micalaca în intravilanul 

localit��ii Arad, la adresa str. Vrancei nr. 49 .   
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Terenul face parte din teritoriul intravilan al ora�ului Arad, în prezent ternul fiind 
ocupat de o construc�ie cu destina�ia de locuin�� nefinalizat�. 

2.1.2. concluziile studiilor de fundamentare  

Investi�ia nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului geotehnic 
�i a ridic�rii topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 2.7. 

2.1.3. Prescrip�ii �i reglement�ri din documenta�iile de urbanism aprobate  
Pentru stabilirea condi�iilor de amplasament s-au studiat urm�toarele documenta�iile de 

urbanism aprobate 
- Planul urbanistic general pentru ora� Arad �i regulamentul aferent UTR nr 28 

care specifica caracterul zonei cu destina�ia de func�iuni complementare zonei 
de locuit : spa�ii comerciale �i servicii. 

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTA�II ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D. 
Planul urbanistic de general  care specifica caracterul zonei cu destina�ia de func�iune 

reziden�ial� �i func�iuni complementare zonei de locuit : spa�ii comerciale �i servicii �i se solit� 
studii suplimentare respectiv PUD pentru situl propus. 

3. SITUA�IA EXISTENT� 

3.1. ACCESIBILITATE LA C�ILE DE COMUNICA�IE  
Incinta destinata hotelului este accesibil� atât din str. Vrancei. 

Din punct de vedere nivelitic, terenul este plat, la cote aprox. egale cu cota existenta pe 
str�zilor existente. 

In zona, în sudul amplasamentului, exista un drum carosabil amenajat cu îmbr�c�minte 
permanent� cu structura de tip rigid ( îmbr�c�minte de beton ) care se desf��oar� în lungul  
drumul respectiv str. Vrancei. 

Distanta din axul str. Vrancei  �i amplasamentul studiat este de aprox. 14,50m, lotul 
fiind situat în aliniamentul  frontului stradal existent. 

În spatele lotului se afl� un spa�iu de parcare pentru blocul existent. 
Strada Vrancei este o strad� de categoria a IV ( 2 benzi de circula�ie cu l��imea totala 

6,50m) care face parte din trama stradal� a municipiului Arad. Pentru acces se va utiliza accesul 
existent din str. Vrancei �i ca acces secundar din platforma amplasat� în spatele lotului.  

3.2. SUPRAFA�A OCUPAT�, LIMITE �I VECIN�T��I 
Solu�ia de organizare func�ional� a terenului este condi�ionat� de forma terenului 

disponibil aproape dreptunghiular cu front de 19,17m (19,40m) �i adâncime de 28,52 m pe având 
suprafa�a total� înscris� în C.F.nr.128= 467 mp 

Zonele de amplasament de la Nord la Sud în cadrul zonei studiate sunt:  
- Drum de categoria IV (str. Vrancei), spa�iu verde sub care se afl� zona de utilit��i, 

trotuar, terenul beneficiarului SC Ada Oil SRL cu o cas� veche amplasat� pe frontul 
stradal, curte interioar�, împrejmuire, spa�iu de parcare �i bloc de locuin�e cu P+4 
nivele.   

Zonele de amplasament de la Est la Vest în cadrul zonei studiate sunt: 
- Imobil existent str. Vrancei nr. 49, amplasat retras de la frontul stradal  cu aprox. 

10,90m, limit� de proprietate, terenul beneficiarului SC Ada Oil SRL, limita de 
proprietate, imobil existent str. Vrancei nr. 41  

În prezent terenul destinat construc�iilor este ocupat cu un imobil cu destina�ia ini�ial� de 
locuin��, care este propus spre reamenajare în pensiune. Casa de la frontul stradal este 
propus� spre demolare. 

3.3. SUPRAFA�A DE TEREN CONSTRUIT� �I SUPRAFE�E DE TEREN 
LIBERE 

Terenul actual nu este ocupat de urm�toarele cl�diri: 
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- o cas� veche din anii 1960, cu Aria construit� de 99,90 mp, cu regim de în�l�ime de 
parter �i acoperire tip �arpant� cu învelitoare de �igl�.  

3.4. CARACTERUL ZONEI  
Zona actualmente �i conform prevederilor P.U.G. este amplasat� în UTR nr. 28 �i are 

caracter de zona de locuin�e tip rural cu regim de în�l�ime �i activit��i de complementare zonei 
de locuin�e .  

3.5. DESTINA�IA CL�DIRILOR EXISTENTE  
Pe lot se afl� amplasate dou� cl�diri:  
- Imobile cu destina�ia locuin��  

3.6. TIPUL DE PROPIETATE ASUPRA TERENURILOR, SUPRAFE�E 
OCUPATE 

În cadrul zonei studiate exist� terenuri ce se încadreaz� în trei categorii de proprietate: 
- Zona str�zii - domeniu public de interes local 
- Rigole, canale deschise - domeniu public de interes local 
- Terenul cu destina�ia parcare -  domeniu public de interes local 
- Terenul destinat unit��ii propuse este proprietatea privat� a beneficiarului, - 

achizi�ionat de beneficiar în scopul realiz�rii prezentei investi�ii.  
- Terenurile învecinate – proprietate privata  
- Teren studiat are extras C.F. nr. 128 Micalaca nr. top. 235-236/a/1cu suprafa�a de 

467mp. 
Actele de proprietate sunt cuprinse în anexe sunt urm�toarele:   

3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC  
Din analiza studiului geotehnic rezult� urm�toarele : 
Amplasamentul apar�ine Câmpiei de Vest, având un aspect plan orizontal �i stabilitatea 

general� asigurat�. 
Stratifica�ia terenului eviden�iat� în urma a 2 foraje efectuate este: 
- Umpluturi, pân� la adâncimi de 1.00 m. 
- În continuare, s-a interceptat un complex argilos pr�fos cafeniu g�lbui plastic 

consistent pân� la adâncimea de 3,40m  
- Apa subteran� a fost interceptat� în zon� cu ocazia execut�rii forajelor, la adâncimea 

de 3.40 m.  
-  Se prevede un regim ascensional pân� la adâncimea de – 1.70m fa�� de terenul 

natural. 
Adâncimea de înghe� - dezghe� conf. STAS 6054-77 este de 0,80 m. 

3.8. ACCIDENTE DE TEREN  
În conformitate cu ridicare topografic� a zonei nu exist� diferen�e de nivel, în cadrul 

zonei studiate, ternul aflându-se în jurul cotei de 111,0 . 

3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE 
- Apa subteran� a fost interceptat� în zon� cu ocazia execut�rii forajelor, la adâncimea 

de 3.20 m.  
-  Se prevede un regim ascensional pân� la adâncimea de – 3,40m  fa�� de terenul 

natural. 

3.10. PARAMETRI SEISMICI 
Conform codului de proiectare seismic, privind zonarea valorii de vârf a acceler�rii 

terenului pentru cutremure dup� P100-1/2006 localit��ii Arad îi corespund ag = 0,16 �i Tc= 0,7 
sec.  

3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT(ÎN�L�IME, SCAR�, STARE 
ETC.) 
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Pe terenul propus pentru amplasarea unit��ii, pe latura nordic� este o cas� cu regim de 
în�l�ime P, cum de altfel tot frontul stradal existent are regim de în�l�ime de parter �i parter cu un 
nivel.  Cl�dirile existente sunt fie aliniate frontului stradal, fie retrase cu mai mul de 10,00 m de 
la acesta. Toate imobilele de pe strada Vrancei sunt acoperite cu învelitoare tip �arpant� cu �igl�.  
În spatele cl�dirii se afl� un bloc de locuin�e cu regim de în�l�ime de P+4 nivele. Începând de aici 
înspre partea din sud se dezvolt� o zon� de locuin�e colective cu regim de în�l�ime de P+4 nivel.  

Pe frontul stradal existent pe str. Calea Vrancei, se afl� amplasate spre est o locuin�� cu 
regim de în�l�ime de P+1 �i învelitoare tip �arpant� �i spre vest o locuin�� cu regim de în�l�ime 
de P nivele cu învelitoare tip �arpant�. 

Construc�ie existent� cu regim de în�l�ime pe parter �i etaj are o în�l�imea de 8,50 m pân� 
la corni��, 10,00 la coam�, iar blocurile de locuin�e au în�l�imea de aprox. 13,50m.  

3.12. ECHIPARE EXISTENT� 
Terenul propriu zis al unit��ii propuse este echipat din punct de vedere al re�elelor 

edilitare.  
În zona amplasamentului situa�ia echip�rii edilitare se prezint� dup� cum urmeaz�: 

Alimentare cu ap� 
În prezent zona de amplasament a obiectivului de investi�ie propus a se realiza, dispune de 

re�ele de alimentare cu ap�, acesta fiind existente pe lot prin racord la cl�direa locuin�ei 
existente.  

În apropierea amplasamentului, respectiv la limita zonei, exist� re�ea de alimentare cu ap�, 
aflat� în administrarea R.A. AP�- CANAL ARAD. 

Canalizarea menajer�  �i pluvial� 
Lotul este racordat la canalizarea menajer� �i pluvial� existent� în zon�.  

Alimentare cu energie electric� 
Zona studiat� este alimentat� cu energie electric� printr-o linie electric� suprateran� de 20 

Kv, Posturile de transformare din zon� sunt zidite �i sunt amplasate s� deserveasc� distinct 
consumatorii din zon�.  

Telefonie, telecomunica�ii 
Pe amplasamentului unit��ii propuse, exist� o linii de telecomunica�ie conform avizului 

ROMTELECOM. 

4. REGLEMENT�RI 

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM 
Proiectul prevede realizarea urm�toarelor obiecte-cl�diri �i utilit��i: 

1. Reabilitarea cl�diri existente – prin adaptarea structurii existente la func�iunea de 
pensiune cu capacitatea de 8 camere cu spa�ii de alimenta�ie public� la parter cu cuprinzând 
urm�toarele spa�ii func�ionale : 

� La subsol - Spa�ii depozitare pentru restaurat �i sp�l�torie. 
� La parter se va amplasata sala de recep�ie cu sala de a�teptare, un birou, un mic 

restaurant cu capacitatea de 24 de locuri care va deservi atât pe clien�ii hotelului cât �i 
persoane din exterior cu toate anexele necesare func�ion�rii.  

� Etajul I – spa�iile de cazare sunt realizate la nivel de confort de trei stele. La 
nivelul etajului I structura de reparti�ie este urm�toarea: 8 camere de 2 persoane �i dou� 
apartamente.  

� Date tehnice caracteristice ale pensiunii propuse:  
 Aria desf��urat� mp 
N
R. 
C
R
T 

denumire 
obiect 

NR. 
NIVELE SUBSOL - mp PARTER - mp ETAJ  - mp TOTAL 

1 imobil existent    61 mp 145.6 mp 108.90mp 315.5 mp 
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2 extindere 
propusa    63 mp 59.70 mp 60.8 mp 217 mp 

3 total    S+P+1 124 mp 205.30 mp 169.70mp 499.20mp 

 
2. Demolare corp existent – locuin�� unifamilial�  

Imobil cu regim de în�l�ime de parter �i acoperire tip �arpant� cu învelitoare de �igl�.  
• Aria construit� de 99,90 mp, 
• A. des.. = 99,90 mp 
• A util�.. = 77,20mp 

3. Accese carosabile �i pietonale la drumurile publice din zon�.  A c =42,00mp 
4. Racorduri edilitare, re�ele de incint�: alimentare cu ap� �i energie electric�, 

canalizare menajer� �i pluvial�, hidran�i de incendiu. 
5. Spa�ii verzi, jardinere amplasate în imediata apropiere a terasei �i planta�ii de 

protec�ie ocup� o suprafa�� de 62,50 mp 
6. Platforme �i parc�ri pentru 6 ma�ini: platforme betonate �i dalate A c =179.10  

mp 
7. Racorduri edilitare -  re�ele de incint�: alimentare cu ap� �i energie electric�, 

canalizare menajer� �i pluvial�, cu gaz �i energie termic�.  

4.2. SOLU�II TEHNICE PROPUSE ÎN PROIECT: 

4.3. CONSTRUC�II - ARHITECTUR� 
Solu�ia func�ional-dimensional�, este în conformitate cu tema de proiectare stabilit� de 

comun acord între beneficiar �i proiectant.  
1. Amenajare pensiunii cu spa�ii de alimenta�ie public� la parter, nr. de nivele 

S+P+1 - învelitoare tip �arpant� cu acoperire din �igl� �i par�ial din tabl� ondulat� tip Lindab, se 
va realiza prin remodelarea spa�iului existent �i prin extinderea acestuia. 

Cl�direa pensiunii are o structur� de cadre �i plan�ee din beton armat cu 
compartiment�ri din zid�rie de zid�rie plin�, s-au pere�i de gips carton, cu diafragme de zid�rie la 
nivelele superioare �i învelitoare tip �arpant� din lemn. 

Acoperi�ul va avea învelitoare din �igl� �i materiale bituminoase sau tabl� ondulat� cu 
pant� de 50% respectiv 20%, �i  scurgerea prin jgheaburi �i burlane.  

2. Platforme �i parc�ri pentru 4 ma�ini: platforme betonate �i dalate  
3. Platforme �i alei carosabile, - betonate pentru circula�ii în incinta societ��ii �i 

racordul acesteia la re�eaua urbana de circula�ie.  
4. Accese carosabile �i pietonale la drumurile publice din zon�.   
5. Racorduri edilitare, re�ele de incint�: alimentare cu ap� �i energie electric�, 

canalizare menajer� �i pluvial�. 
6. Spa�ii verzi, jardinere amplasate în imediata apropiere a terasei �i planta�ii de 

protec�ie ocup� o suprafa�� de 72,50 mp  
 

4.4. FUNC�IONALITATEA, AMPLASAREA, �I CONFORMA�IA CL�DIRILOR 
Amplasarea �i func�ionalitate construc�iilor propuse sunt în concordan�� cu tema de 

proiectare �i nevoile locale de derulare a investi�iei. Func�iunea principal� a parcelei va fi cea de 
dotare turistic� de mic� anvergur�. Pensiunea prev�zut� va avea un num�r maxim de 8 camere, 
cu spa�ii de alimenta�ie public� la parter. 

Cl�direa pensiunii va avea, urm�toarele date tehnice:  
A. constr.  = 205.30 mp  clasa de importan�� III 
A desf.  = 499.20 mp categoria de importan�� C 
A util�  = 424.30 mp grad de rezisten�� la foc I 
H. max.  corni��  =  8,00 m 
H. max.   =  12,00 m 

Pensiunea propus� va fi retras� de la frontul stradal cu 12,10 m. 
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Prin solu�ia propus� se urm�re�te forma specific� zonei respectiv elemente  cl�diri de 
form� paralelipipedic�, cu învelitoare tip �arpant�.  

Cl�dirile proiectate au o structur� de cadre din beton armat �i plan�ee de beton armat 
peste subsol, parter �i etaje, cu învelitoare din materiale ceramice sau tabl� cutat� bituminoase cu 
pant� adecvat� cu scurgere la jgheaburi �i burlane exterioare. 

• Compartiment�rile se execut� par�ial din zid�rii din c�r�mid� plin�. cu grosimea de 25-
12,5 cm, din ziduri de ghips carton  

• Finisajele interioare �i exterioare sunt cele obi�nuite: 

4.5. PRINCIPII DE COMPOZI�IE, PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI 
- DISTAN�E 

Construc�ia se vor amplasa fa�� de aliniamentul stradal al str�zii Vrancei. la o distan�a de 
12.15 m .�i î�i va men�ine l��imea actual�. 

Spre zona sudic� a blocului pensiunea va avea forma actual� f�r� modificarea conturului 
existent. 

- ACCESE PIETONALE �I AUTO 
Accesul auto se va avea din re�eaua stradal� existent�. 

- ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 
Pentru accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii, se va avea din re�eaua stradal� 

existent�  

4.6. INTEGRAREA �I AMENAJAREA NOILOR CONSTRUC�II �I ARMONIZAREA 
CU CELE EXISTENTE 

Integrarea �i amenajarea noilor construc�ii �i armonizarea cu cele existente în zon�, se va 
realiza prin materialele utilizate �i prin regimul de în�l�ime propus, în�l�imea tuturor 
construc�iilor din imediata apropiere având de la 8,00m la 13,50 m 

4.7. PRINCIPII DE INTERVEN�IE ASUPRA CONSTRUC�IILOR EXISTENTE 
Se propun urm�toarele interven�ii: 

• demolarea locuin�ei vechi amplasat� pe frontul stradal al str. Vrancei.  
• extinderea corpului din spate cu schimbarea func�iunii din spa�iu de locuin�� în 

pensiune.  

4.8. MODALIT��I DE ORGANIZARE �I ARMONIZARE CU CELE EXISTENTE  
Datorit� caracterului zonei, armonizarea �i organizarea cu construc�iile existente, este 

realizat prin subiectul temei de proiectare, acestea venind în continuarea �i completarea spa�iilor 
existente, în zon�, precum �i prin respectarea modului de construire, regim de în�l�ime,  

4.9. PRINCIPII �I MODALIT��I DE INTEGRARE �I VALORIFICARE A CADRULUI 
NATURAL �I DE ADAPTARE A SOLU�IILOR DE ORGANIZARE LA 
RELIEFUL ZONEI 

Amplasarea obiectivelor în cadrul sitului, s-a realizat luând în calcul cadrul natural al 
amplasamentului, forma terenului, micile denivel�ri existente pe sit, amplasarea terenului în 
raport cu localitate, pozi�ia acestuia fa�� de principalele repere ale zonei, respectiv: construc�iile 
de pe str., Vrancei, existente sau în curs de realizare. 

Propunerea vizeaz� realizarea aceluia�i regim de în�l�ime cu cl�dirile învecinate. 

4.10. CONDI�II DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZON� PROTEJAT� �I 
CONDI�ION�RI IMPUSE DE ACESTA 

Zona studiat� nu prezint� un caracter special din punct de vedere al faunei, vegeta�iei, sau 
a construc�iilor existente pentru a fi impuse condi�ii speciale de protec�ie. 

4.11. SOLU�II PENTRU REABILITAREA ECOLOGIC� �I DIMINUAREA 
POLU�RII 

Pentru a se evita poluarea mediului ambiant, pensiunea va avea flux tehnologic ecologic, 
de la desc�rcare - depozitare �i pân� la livrarea produselor �i în cele ce privesc evacuarea 
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reziduurilor menajere �i a celor rezultate în urma proceselor tehnologice, depozitarea �i 
evacuarea gunoiului. Pentru de�eurile lichide  rezultate de la buc�t�rie s-a prev�zut un separator 
de gr�simi, iar pentru cele petroliere un separator de produse petroliere   

Îndep�rtarea acestora din urm� se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate 
dintre beneficiar �i o firm� abilitat� de a efectua astfel de servicii.  

Vor fi respectate Normele de igien� privind mediul de via�� al popula�iei �i Normele de 
protec�ia muncii în vigoare. 

4.12. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECIN�TATEA 
AMPLASAMENTULUI 

În P.U.D. prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse 
în zona studiat�. 

4.13. SOLU�II PENTRU REABILITAREA �I DEZVOLTAREA SPA�IILOR 
VERZI 

Caracterul ini�ial al zonei este de teren viran. Prin construirea unit��ii, spa�iile verzi 
plantate, precum �i planta�iile de aliniament, propuse pe limita interioar� a incintei, vor avea un 
caracter de reabilitare ecologic�, cu diminuarea polu�rii realizate prin mi�c�rile de aer, existente. 
Spa�iul liber dintre construc�ii, terase �i platforme, va fi plantat cu arbori �i arbu�ti caracteristice 
zonei de deal în care se încadreaz� situl studiat.  

4.14. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE 
Terenul în cadrul zonei studiate este relativ plan. Profilul transversal caracteristic (1-1) 

este cuprins în plan�a nr. 02 - Reglement�ri.  

4.15. LUCR�RI NECESARE LA SISTEMATIZAREA VERTICAL� 
In situa�ia de viitor pentru realizarea obiectivului propus pe amplasament lucr�rile de 

sistematizare verticala se vor referi la : 
- Îndep�rtarea molozului rezultat din demolarea locuin�ei existente  
- nivel�ri si umpluturi  

Lucr�rile de sistematizare verticala au ca scop crearea unei platforme unitare la cote 
foarte apropiate de cotele existente pe drumul de p�mânt la care se va racorda incinta.  

De aceea se impun lucr�ri de s�p�tura resturilor de funda�ii de piatr� ale imobilului 
existent, nivel�ri, etc toate executate in cea mai mare parte mecanizat, dar si manual in locurile 
greu accesibile.  

4.16. REGIMUL DE CONSTRUIRE  
- ALINIEREA CONSTRUC�IILOR 

Limitele terenului propus pentru realizarea investi�iei sunt limitele propriet��ii, conf. 
extras C.F. Se p�streaz� alinierea împrejmuirii la limita de proprietate. 

Aliniament obligatoriu  pentru construc�ii: 
Construc�ia se va amplasa pe aliniamentul situat la distan�a de 12,15 m fa�� de limita de 

proprietate din  str. Vrancei �i la 0,10 m fa�a de limita de proprietate din limita de proprietate 
dinspre nr. 49 �i nr. 51  

- ÎN�L�IMEA CONSTRUC�IILOR 
Obiectivele propuse vor fi cl�diri subsol, parter, parter +1nivel cu în�l�imea la corni�� 

H.max. de 8,50 m �i în�l�ime total� H.max. =10,0 m. 
- PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR  

Folosin�a principal� propus� a terenului este de prest�ri servicii. 
Suprafa�a teren = 467mp 
Procent de ocupare conf L-50/91              P.O.T.= % 
Gradul de ocupare - conform STAS 7468-80,  

G = So/Si - al terenului incintei existent:  
G = 0 %  propus: G realizat. = 43.96% rotund 45% 

- COEFICENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR  
Coeficentul de utilizare a terenului          C.U.T. = 1,06% 
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4.17. ASIGURAREA UTILIT��ILOR  
Alimentare cu ap� 

Pentru alimentarea cu ap� a imobilului se propune modificarea re�elei de incint� în 
conformitate cu nevoile existente. Re�eaua existent� pe strad� are hidran�i exteriori de incendiu 
amplasa�i la o distan�� de aprox. 30 m de lotul existent  

Pe re�elele de ap� este amplasat în incinta lotului un c�min de apometru. 
Conform Normativ NP 086/2005, capitol 4  , pentru stingerea din interior a incendiului nu 

sunt necesari hidran�i. Conform  anexa 3,, pentru stingerea din exterior  a incendiului este 
necesar un debit de apa de 5,00 l/s, asigurat de la hidran�ii stradali propu�i. 

Canalizarea menajer�  
Pentru colectarea �i evacuarea apelor uzate menajere din instala�iile interioare de canalizare 

ale unit��ii se va realiza un sistem de canalizare menajer� de incint� , cu scurgere gravita�ional� 
�i racordare la re�eaua stradal� existent� în zon�.  

Pe re�ele de canalizare se prev�d c�mine de vizitare STAS 2448/82 din tuburi de beton cu 
muf� pe radier din beton monolit. 

Pentru preepurarea apelor menajere sa prev�zut un separator de gr�simi.  
Canalizarea pluvial� 

Apele pluviale din incinta vor fi dirijate prin rigole la canalizarea pluvial� din zon�.  
Pentru preepurarea apelor pluviale s-a prev�zut un separator de produse petroliere.  

Alimentare cu energie electric� 
Având în vedere consumul energetic preconizat ca �i situa�ia energetic� existent� a zonei, 

pensiunii se propune executarea unei firide de bran�ament �i prelungirea re�elei existente. 
Firida de bran�ament a pensiunii va alimentata cu energie electric� fiecare func�iune 

caracteristic�, respectiv sala de mic dejun �i bar, recep�ie, subsol de depozitare, camerele , 
func�iunile anexe.  

La fazele urm�toare de proiectare se vor detalia instala�iile electrice, astfel încât în 
execu�ie �i exploatare s� se elimine pericolele de incendiu, electrocutare, alte accidente de 
munc�. 

Alimentare cu gaz 
Pentru buna punc�ionare a obiectivului – cl�direa va fi racordat� la re�eaua de gaz 

existent� pe lot.  
Racordul este necesar pentru alimentarea utilajelor din centrala termic� (cazanul de 

înc�lzirea  pensiunii, cazanul de producere a apei calde menajere, �i pentru func�ionarea 
buc�t�riei. 

 
ORGANIZAREA CIRCULA�IEI 

Accesul la pensiune se face din strada Vrancei. Aceast� racordare nu impune modificarea 
racordului existent ci doar modernizarea lui. 

Structura sistemului rutier al parc�rii este : 
-25 cm strat de funda�ie din balast 
-  2 cm strat de nisip 
-18 cm BcR 3,5 
-  2 cm strat de nisip 
-  8 cm pavaj autoblocant care se încadreaz� cu borduri prefabricate de beton de 20 x 30 

cm a�ezate pe funda�ie de beton C12/15 de 30 x 15 cm. 
Aceast� structur� a sistemului rutier a fost definitivat� dup� calculele de dimensionare �i 

verificare la înghe�-dezghe� conform STAS 1709/1-90, în baza studiului geotehnic comandat de 
beneficiar pentru lucrare. 

L��imea drumului de beton care leag� este de 6,50 m. 
Spa�iile de parcare �i circula�ie din cadrul incintei vor fi realizate din dale de beton 

a�ezate pe pat de nisip. 
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4.18. BILAN� TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT 

( EXISTENT �I PROPUS) 
 

Categorii de folosin�� Existent 
mp. 

% Propus 
mp 

% 

Suprafa�a zonei studiate 3040 100% 3040 100% 
Din care:     

- În incinta unit��ii 467 15,36% 467 15,36% 
Din care:  100%  100% 

1. Construc�ii existente locuin�e  245.5 52,57% 145,60 31,18% 
2. Spa�ii parcare, circula�ie  177,70 38,05% 166.6 35.67% 
3. Circula�ii pietonale  15 3,21% 20,1 4,30% 
4. Spa�ii verzi 28.8 6,17% 75.00 16.06% 
5. Construc�ii propuse   59,70 12,78% 

- În afara incintei unit��ii 2573 84,64 % 2573 84,64 % 
Din care:     

1. Cur�i construc�ii - locuin�e 1012,9 33,32% 1012,9 33,32% 
2. Circula�ii rutiere 605.3 19,91% 605.3 19,91% 
3. Spa�ii verzi  390,70 12,85% 390,70 12,85% 
4. Circula�ii pietonale 201,45 6,63% 201,45 6,63% 
5. Parcaje  168,35 5,54% 168,35 5,54% 
6. Garaje provizorii   194,30 6,39% 194,30 6,39% 

INDICI DE CONTROL  P.O.T.=45%   C.U.T.= 1,06% 

5. CONCLUZII  

5.1. CONSECIN�ELE REALIZ�RII OBIECTIVELOR PROPUSE 
Realizarea investi�iei propuse va îmbun�t��i situa�ia privind solicit�rile de posturi pentru 

�omeri, utilizarea for�ei de munc� nesolicitând o alt� specializare decât cea privind calificarea în 
timpul procesului de produc�ie.  

 
 

5.2. M�SURI (SARCINI) CE DECURG ÎN CONTINUAREA P.U.D.- ULUI. 

Investi�ia se va realiza integral de c�tre beneficiar: 
 
Nr. crt. 
 
1.  

CATEGORIA DE LUCR�RI 
 
Eliberare amplasament 

2.  Sistematizare vertical� teren 

3.  Demolare locuin�� existent�  

4.  Echipare edilitar� - racorduri: ap�, energie electric�, canalizare  

5.  Construc�ii pensiune  

6.  Platforme �i drumuri în incint� 

7.  Realizare accese carosabile, parcaje exterioare 
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8.  Spa�ii verzi, amenaj�ri exterioare 

9.  Împrejmuiri 

Propunerile din cadrul P.U.D. - ului vor sta la baza fazelor urm�toare, de proiectare (P.T. 

- D.E.) �i schimbarea destina�iei terenului. 

Dup� ob�inerea aprob�rii P.U.D. prin Hot�rârea Consiliului Local al ora�ului Arad , 

investitorul, pe baza Certificatului de urbanism emis de Prim�ria ora�ului Arad, va putea trece la 

fazele P.T. - D.E. de proiectare. 

Întocmit: 

ARH. FEIER RODICA 
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S.C. “ARTNOVA” S.R.L. 
A.R.A.D. 
CUI. R 8610888 
Str. Lucian Blaga nr. 17 
Tel / fax. 283 711 

Proiect nr  
Faza. 

Den. pr 
Beneficiar 

52/2005 
P.T. 
Hotel str. Vrancei. Fn Arad . 
S.C. GIL TRANS S.R.L.  ARAD 
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Întocmit, 
arh. FEIER RODICA 
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