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III. CUPRINSUL MEMORIULUI GENERAL
1.

INTRODUCERE

1.1. date de recunoastere a documentatiei
Denumirea lucrarii

PLAN URBANISTIC ZONAL “ZONA INDUSTRIALA JAKABEGRE”

Amplasament

Comuna Zetea,sat Zetea, judetul Harghita

Initiator
Beneficiar
Proiectant general

S.C. NEVAL S.R.L.
S.C. NEVAL S.R.L.
S.C. ARHITECTURA SRL Miercurea Ciuc,str. Zold Peter
nr.19

Data elaborarii

Iunie 2017

1.2. obiectul lucrarii
-prin Planul Urbanistic Zonal se urmareste :
- Aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, tehnice si
estetice ale zonei, avand in vedere mobilarea in perspectiva (dimensionarea,
functionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea circulatiei carosabile si
pietonale, circulatia juridica a terenurilor, echiparea cu utilitati edilitare)
- Amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic , tinand cont de conditiile
cadrului natural si antropic existent
- Rezolvarea unor solutii de accesare a unitatii teritoriale de referinta care se
dezvolta in aceasta zona, in asa fel incat sa se tina cont de dezvoltarile in
perspectiva ale zonelor functionale.
- prezentul proiect are ca scop crearea cadrului necesar realizarii investitiei
propuse .
Obiectul prezentului PUZ este stabilirea indicatorilor urbanistici pentru zona
studiata, terenul este cuprins in PUG Zetea aprobat cu hotararea Consiliul Local
in 2017.
SC NEVAL SRL este o societate avand obiectul de activitate industriala. Intentia
beneficiarului este de a dezvolta o zona industriala.
industriala.

1.3. surse de documentare
Pentru zona studiata nu au fost elaborate PUZ – uri sau PUD-uri , conform
Certifictului de urbanism nr. 123 din 14.
14.11.2016,
11.2016, eliberat de Primaria comunei
Zetea in PUG-ul aprobat zona este inclusa in intravilan cu restrictie de
construibilitate pana la elaborare PUZ.
Studiul topographic si studiul geotehnic, baza de lucru pentru prezentul PUZ a
fost pus la dispozitia proiectantului de catre Beneficiar
Suprafata studiata este de 364 981,00 mp. in intravilan, terenul cuprinde mai
multe parcele avand mai multi proprietari.
2.
STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1
evolutia zonei, corelarea cu alte documentatii de urbanism aprobate
Suprafata studiata in PUZ este de 364 981,00 mp
2.2. elemente ale cadrului natural si potential de dezvoltare
Amplasamentul este situat in adiacent drumului Judetean DJ138.

STUDIU GEOTEHNIC
Amplasament
Perimetrul studiat se află pe partea stângă al drumului de acces, pe malul
stâng al pârâului. Actualmente terenul reprezintă o fâneaţă.

Morfologia
Perimetrul studiat prezintă o suprafaţă aproximativ orizontală, cu slabă
înclinaţie până la labia pârâului. În general terenul se prezintă fără accidente
naturale sau artificiale, existând blocuri eratice de andezite rulate.

Geomorfologia
Zona Izvoare este situată la poalele munţilor Harghita Mădăraş,
reprezentând o zonă piemontană, un platou montan, în partea NE-că a
Depresiunii Odorheiului, drenată de pârâul Ivo, afluent stânga al râului Târnava
Mare, la NE de Platoul Gurghiu-Harghita în dreptul compartimentului NNE-ic al
Dealurilor Odorheiului şi în versantul stâng al pârâului Mikarius, afluent al
pârâului Mare, de pe cursul superior al acestuia.
Geologia
Formaţiunea geologică de bază o constituie depozitele de vulcanoclastite
(vulcanogen-sedimentare) de vârstă Neogenă, ca rezultat de pe urma unei
activităţi vulcanice predominant explozivă, combinată cu procese de natură
exogenă. În zona studiată predomină în bază rocile Sarmaţiene, reprezentate
prin argile, nisipuri cu lentile de conglomerat şi brecii.

Harta geologică a României sc.1: 200000
Formaţiunea de suprafaţă din zona restrânsă a amplasamentului este
reprezentată prin argile, argile prăfoase şi nisipoase, aşezate peste strate de
nisipuri fine şi nisip cu pietriş. Toată valea Târnavei şi al afluenţilor pe versanţi
este alcătuit din pietrişuri, cu blocuri rulate de andezite, care se întîlnesc şi în
adâncime.
Hidrogeologia
În ansamblu, valea Târnavei prezintă o vastă reţea hidrografică cu mulţi
afluenţi care izvorăsc din Masivul Harghita. Pârâul Ivo este unul din afluenţii
principali.
Apele de suprafaţă acumulate în general din precipitaţii stagnează la
patrea superioară a terenului, în solul vegetal, fiind reţinuţi de stratele argiloase
din primii metrii ai terenului. Apele freatice se află la adâncimi mai mari în stratele
vulcanice. Datorită caracterului slab coeziv al stratelor, alimentarea pânzei

freatice se realizează mai ales din surse de la suprafaţă şi este permanent
angrenată în drenajul natural general, radial-axial exercitat de pârâu. În forajul
geotehnic executat nu s-a întâlnit apă decât infiltraţii din solul vegetal, aceste ape
se pot acumula în săpătură.
Clima
Fiind localizat la limita platoului montan cu un culoar de vale, zona
prezinta un climat de depresiune intramontana. Alternanţa dealurilor înalte şi
mijlocii, în parte înpăduriţi şi trecerea spre vest la depresiune, imprimă condiţiilor
climatice anumite particularităţi locale.
-valoarea medie a gradientului termic pe verticală este de 0,5-0,6 oC/100m;
-temperatura medie anuală a aerului este între 6 şi 10 o C ;
-temperatura medie a aerului în luna iulie este de 16-18 o C ;
-temperatura medie a aerului în luna ianuarie este -2 o , -8o C ;
-inversiunile de temperatură în perioada de iarnă se manifestă pe un interval de
peste 50 de zile ;
-îngheţul se produce anual pe timp de 100 – 120 de zile ;
-nebulozitatea medie multianuală se caracterizează prin valori foarte crescute:
zilele cu cer acoperit au o frecvenţă de 155 – 160 zile pe an, iar cerul noros este
semnalat timp de 90 de zile. Numărul zilelor senine este în funcţie tot de
zonalitatea verticală a reliefului, circa 120 zile anual ;
-cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este de circa 540mm;
-iarna, sub formă de zăpadă, ninsorile cad pe o durată de 30 –35 de zile. Durata
de stagnare a zăpezii scade în raport cu altitudinea reliefului ;
-vântul este în strânsă legătură cu circulaţia generală a atmosferei şi cu condiţiile
locale ale reliefului. Calmul predomină pe o bună parte din an ( 61 % ), iar viteza
medie anuală a vânturilor este de 3,2 m/s.
În zona de munte sunt obişnuite brizele de munte şi de vale, iar în
bazinele depresionare intramontane predomină în cursul anului calmul
atmosferic.

Harta repartitiei climatice

În conformitate cu STAS 1709/1-90 privind reprtizarea tipurilor climatice,
după indicele de umezeală Thortwaite, zona studiată face parte din tipul
climatic II.
Conform Normativului CR 1-1-3-2005,încadrarea zonei cercetate în
arealul de calcul a valorii încărcării date de zapadă pe sol este de 2,0 KN/m2.
Această valoare corespunde unui interval mediu de recurenţă IMR de 50 ani, sau
echivalent unei probabilităţi de depăşire într-un an de 2% (sau probabilităţi de
nedepăşire într-un an de 98%).

Valoarea încarcării de zăpadă pe sol
Vânturile sunt slab influenţate de relieful uniform al judeţului. În partea
centrală şi nordică a judeţului vânturile din nord au o frecventa de 30% iar cele
din sud de cca. 5%. Valorile presiunii de referinţă, conform normativului NP
082/04, mediata pe 10 min. având 50 ani interval mediu de recurenţă este de 0,4
KPa.

Valoarea caracteristică a presiunii de referinţă a vântului

Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheţ în care se
încadreaza zona studiată( localitatea Izvoare), este de 1,00 -1,10 m.

Gradul de seismicitate
Conform reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – partea 1 –
prevederi de proiectare pentru clădiri ” Indicativ P100-1/2013, zonarea valorii de
vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru
evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225, are o
valoare ag = 0,15g. Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală
a mişcării terenului se calculeaza ca fiind: avg = 0,7 ag,
Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa
dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori
maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată perioada de colţ are
valoarea Tc= 0,7 sec.

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa
dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori
maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată , perioada de colţ are
valoarea Tc = 0,7 s

Categoria geotehnică şi riscul geotehnic
Încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu
NP074/2014: “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”.
Categoria geotehnică indică riscul geotehnic la realizarea unei construcţii.
Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice
trebuie să se facă în mod uzual înainte de cercetarea terenului de fundare.
Această încadrare poate fi ulterior schimbată în fiecare fază a procesului de
proiectare şi de execuţie. Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe
de o parte factorii legaţi de teren, dintre care cei mai importanţi sunt condiţiile de
teren şi apa subterană, iar pe de altă parte factorii legaţi de structura şi de
vecinătăţile acestora. Punctajul acordat în această fază de proiectare este
următorul:
Factori de luat în vedere
Condiţii de teren
Apa subterană
Clasificarea construcţiei după
categoria de importanţă
Vecinătăţi
Zona seismică
Riscul geotehnic

Stabilirea categoriei geotehnice
Terenuri bune
Fără epuismente
Normală
Fără riscuri
Zona F
Redus
Categoria geotehnică 1

Punctaj
2
1
3
1
0
7

7

Stratificaţia
Pentru verificarea condiţiilor geotehnice de fundare pe perimetrul
investigat s-a executat un foraj geotehnic. Pe baza acestuia s-a determinat
stratificaţia pe perimetrul cercetat, care pe adâncimea lucrărilor este consecventă
şi în succesiune se prezină astfel:

Forajul F1
0,00-0,30 - Sol vegetal brun
0,30-1,00 - Nisip argilos cu pietriş cafeniu
1,00-1,60 - Nisip argilos cenuşiu
1,60-3,00 - Nisip argilos cu pietriş şi
bolovăniş,(piroclastite)
Prin caracteristicile terenului pe adâncimea zonei active, este asigurată
stabilitatea generală pentru orice tip de construcţie.
Condiţii geotehnice
Terenul de fundare prezintă indici calitativ – geotehnici şi caracteristici
fizico- mecanice, având valori normale pentru tipurile de roci componente
reprezentative.
Pe întreg perimetrul formaţiunea de piroclastite alcătuită din pietriş şi
cuiburi de andezite alterate în matrice argiloasă, reprezintă terenul de bază,
peste care există un strat de fundare alcătuită din nisip argilos, bun pentru
fundare. deoarece stratele au în componeţă particole coezive, natura slab
argiloasă nu permite infiltrarea rapidă al apelor din precipitaţii, acestea stagnând

sub solul vegetal, iar în săpătură se pot infiltra, îngreunând executarea
fundaţiilor. Acestea se vor îndepărta dintr-o başă executată laîn afara conturului
fundaţiilor.
Construcţiile preconizate pot fi aşezate pe sistem de fundare continuă sau
fundaţii izolate, la cota minimă de fundare Df = 1,20 m, faţă de cota terenului
amenajat.
Pe întreg perimetrul se observă o continuitate a stratelor care au o
stratificaţie aproape orizontală, având caracteristici geotehnici asemănătoare.
Valorile medii ale caracteristicilor geotehnice sund date în fişa de foraj
anexată.
Presiunea convenţională ce se va lua în calcul la adâncimea minimă de
fundare va fi Pconv.= 270 KPa pentru încărcările centrice de calcul în gruparea
fundamentală.
Stabilirea Pconv este conform STAS 3300/2-85, pct. B.2. Anexa b, tab.17,
condiţia de aplicare fiind Pef ≤ Pconv în care Pef reprezintă presiunea efectivă
pe talpa fundaţiei în gruparea fundamentală de calcul.
Funcţie de caracteristicile geotehnice ale terenului, prezentate în studiu,
proiectantul constructor va adopta soluţia adecvată pentru sistemul de fundare,
funcţie şi de rezultatul analizei tehnico-economice.
Executarea săpăturilor pentru realizarea fundaţiilor se vor face cu respectarea
măsurilor prevăzute în “Normativul pentru executarea terasamentelor, pentru
realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale”, indicativ C169-88.
Săpăturile pentru fundaţii se vor executa numai pe măsura asigurării
condiţiilor de turnare imediată a betonului.
Astfel se recomandă ca în cazul în care nu se poate turna betonul imediat,
săpăturile se vor săpa la o cotă superioară cu minim 10 cm, urmând ca acest
strat să se îndepărteze doar cu puţin înainte de turnarea betonului. Se va pune
un accent pe îndepărtarea blocurilor de andezite întâlnite în săpături. În jurul
construcţiei se vor executa trotuare, iar la marginea acestora rigole pentru
captarea şi dirijarea apelor provenite din precipitaţii şi scurgerea apelor în afara
construcţiei.
Fundaţiile vor fi încastrate în acelaşi strat geologic pentru evitarea tasărilor
diferenţiate.
Toate reţelele exterioare vor fi realizate înaintea sau în timpul executării
sistematizării verticale a terenului situat în afara conturului exterior al
construcţiilor.
Pentru realizarea căilor de acces şi platforme, poate fi luată în considerare
o valoare a modulului de deformaţie lineară Emed = 25000 KPa. În acest
context, umplutura se va realiza cu strate formate din deşeu de carieră, de
natură eruptivă sau aluvionare, de minimum 0,20 m grosime compactate
progresiv de la drum spre obiectiv cu un cilindru compactor de minim 12 to, de
preferinţă vibrocompactor, până când la trecerea unui vechicol greu, gradul
de văluire al urmelor lăsate nu depăşeşte  1,00 cm. În acest caz poate fi
realizat un sistem rutier elastic pentru căile de acces şi un sistem rigid pentru
platforme.

În caz de nesiguranţă asupra grosimii umpluturilor şi a gradului de
compactare, societatea noastră poate executa măsurători şi determinări a
gradului de îndesare şi compactare, prin încercări cu placa de presiune sau
metoda “densităţii”.
Săpăturile, pentru amenajarea amplasamentului şi pentru fundaţii, vor fi în
mod obligatoriu examinate de un specialist geotehnician, iar în procesul verbal
ce se va întocmi se va menţiona, în mod expres, dacă premisele avute în vedere
la proiectare corespund realităţilor din teren. Această prestaţie nu a fost inclusă
în preţul prezentului studiu şi deci va trebui solicitată şi plătită de constructor şi
decontată beneficiarului.
Se va asigura libertatea de mişcare între placa de pardoseală şi zidurile
fundaţiei şi se va aşterne un strat de material granular (pentru ruperea
capilarităţii) sub placa respectivă.
Se interzice orice activitate care ar putea infesta straturile superficiale,
canalizarea menajeră va racorda grupurile sanitare la o fosă septică etanşă şi
vidanjabilă.
Nu sunt indicii privind agresivitatea naturală asupra betoanelor şi
metalelor.
În baza celor arătate şi cu recomandările făcute mai sus, d.p.d.v.
geotehnic se poate acorda autorizaţia de construire.
2.3. incadrarea in localitate
Perimetrul studiat se află pe partea stângă al drumului de acces DJ138, pe malul
stâng al pârâului. Actualmente terenul reprezintă o fâneaţă.
2.4.

circulatia

Zona studiata este amplasata adiacent
circulatie, asfaltat.
2.5.

DJ138 drum avand doua benzi de

zonificarea functionala si bilant teritorial

Terenul este incadrat ca teren cu functiune agricola – faneata in intravilanul
comunei Zetea.
Principalele disfunctiuni :
-lipsa unui regulament local de urbanism si lipsa retelelor edilitare.

Bilant teritorial
Suprafețe, funcțiuni
Suprafața teren conform CF
Clădiri
Platformă carosabilă
Trutuar/șanț
Spații verzi
Teren liber

suprafață (mp)
364981.00 mp
0.00mp
4072.00mp
0.00mp
0.00mp
360909.00 mp

POT GLOBAL (SC/Steren X100)
CUT GLOBAL (SC/Steren )
POT MAX (SC/Steren X100)
CUT MAX (SC/Steren)

% din total
100.00%
0.00%
1.12%
0.00%
0.00%
98.88%
0.00 %
0.00
%

2.6. echipare edilitara
Pe terenul studiat nu exista utilitati.
2.7. probleme de mediu
Conform ordinului comunal MAPPM (nr.214/RT/1999-MLPAT(nr.16/NN/1999) si
ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se vor trata in cadrul unor analize
preliminare.
In prezent nu sunt probleme care sa afecteze mediul inconjurator.
2.8. optiuni ale populatiei
Tinand cont de posibilitatea dezvoltarii zonei din punct de vedere urbanistic a
devenit oportun elaborarea unui PUZ care sa reglementeze dezvoltarea viitoare
a zonei, prin crearea infrastructurii construirii unei zone industriale, prin
realizarea caruia se vor crea cel putin 100 locuri de munca.
3.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1
concluzii ale studiilor de fundamentare
Tinand cont de faptul ca in prezent comuna Zetea cunoaste o dezvoltare
economica intensa, realizarea zonei industriale propuse va contribui la crearea
de noi locuri de munca si ridicarea nivelului de trai a populatiei. A devenit oportun
stabilirea indicilor urbanistici si a regulamentului local pentru zona studiata.
3.2
corelarea cu alte documentatii de urbanism
Zona studiata se va dezvolta in 2 etape, realizarea lor se va derula in de curs de
mai multi ani. Dupa aprobarea prezentului PUZ, se va crea cadrul construirii
unitatiilor industriale.
3.3. valorificarea cadrului natural
Cadrul natural al zonei studiate va fi amenajat in vederea crearii unei ambiante
placute, din totalul de suprafata se va amenaja o suprfata de 11 488,34 mp de

spatiu verde, care va crea perdeaua de protectie fata de vecinatati conform
cerintelor din certificatul de urbanism – regimul tehnic.
3.4. zonificarea teritoriului - reglementari, bilantteritorial, indicatori
urbanistici
3.4.1.Denumirea obiectivului
Pe amplasament se vor construi urmatoarele:
– cladiri cu caracter de productie, administrative, depozitare, de prezentare
– locuri de parcare
– zona de exploatare
-Beneficiarul lucrării
este SC NEVAL SRL din Zetea
3.4.2. descrierea activităţii
Bilnat teritorial
propus
Suprafețe, funcțiuni
Suprafața teren conform CF
Clădiri
Platformă carosabilă
Trutuar/șanț
Spații verzi
Teren liber

suprafață (mp)
364981.00mp
25000.00mp
15000.00mp
0.00mp
0.00mp
324981.00mp

POT GLOBAL (SC/SterenX100)
CUT GLOBAL (SC/Steren)
POT MAX (SC/Steren X100)
CUT MAX (SC/Steren)

3.5.

% din total
100.00%
6.85%
4.11%
0.00%
0.00%
89.04%
6.85 %
0.07
60.00 %
1.80

dezvoltarea echiparii edilitare

3.5.1. alimentarea cu apa
Apa potabilă va fi asigurată prin extinderea retelei comunei.
3.5.2. canalizarea menajera
Apa menajeră va fi racordata la reteaua comunala aflata in executie si
intr-o microstatie de epurare biologica, care va fi deversata in raul Tarnava Mare.
Partea vestica a zonei studiate va fi racordata la reteaua comunala, iar partea
estica, aflata la o cota inferioara va fi racordata la o statie de epurare
microbiologica.
3.5.3. alimentarea cu energie electrica
Cladirile vor fi racordate la reteaua existenta, prin cablare subterana de
la postul de transformare propus.

3.5.4. telecomunicatii
Cladiriile vor fi racordate la reteaua propusa.
3.5.5. alimentarea cu caldura
Incalzirea spatiilor se va realiza cu centrala proprie cu combustibil solid.
3.5.6. canalizarea pluviala
Apa pluviala va fi colectata prin scurgere libera si deversata in raul
Tarnava Mare.
3.5.7. gospodarie comunala
Resturile menajere rezultate vor fi colectate in containere speciale care
vor fi transportate la groapa de gunoi zonala prin grija firmei de specialitate.
3.6

protectia mediului
Pe tot parcursul derulării investiţiei beneficiarul va avea în vedere
monitorizarea impactului pe care activitatea va avea asupra factorilor de mediu.
Monitorizarea va urmări starea factorilor de mediu, sursele de poluanţi, starea
tehnică a utilajelor din dotare precum şi modificările suferite de relief prin
determinări ai parametrilor fizici, chimici.
Factori de mediu ce vor fi monitorizaţi vor fi aerul, apa, solul,
ecosistemele şi relieful.
Monitorizarea calităţii solului va consta din urmărirea activităţii utilajelor in
timpul executarii investitiei , în aşa fel încât să se evite scurgerile de produse
petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de
incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor
negative.
Modificările de relief datorate amenajariilor exterioare vor fi minime.
Va fi urmărită dezvoltarea vegetaţiei plantate se vor planta arbori la limita
proprietatii care vor avea rol de protectie ,fata de vecinitati.
3.7.

obiective de utilitate publica
Prin prezentul proiect va fi stabilit regulamentul aferent zonei inclusiv
zonele de utilitate publica. Se propune largirea drumului existent de legatura
DC20 si amenajarea intersectiei cu DJ137.
4.
CONCLUZII ,MASURI IN CONTINUARE
Obiectivul principal al prezentului proiect este stabilirea parametrilor urbanistici
pentru terenul studiat
Prioritatiile de interventie sunt urmatoarele:
- Extinderea retelelor din incinta si realizarea circulatiei carosabile
- Stabilirea indicilor urbanistici pentru realizarea investitiilor.
Nu este necesar elaborare de alte documentatii de urbanism (PUD).
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REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PUZ
Art.1. DENUMIREA ZONEI :
Functiunea propusa va fi industriala I.
Art.2.DELIMITAREA ZONEI : (vezi plansa A-3) :
- subzona functionala I, ( industrie )
Art.3.CONSTRUCTII EXISTENTE:
- pe amplasament exista o constructie provizorie
Art.4.CONSTRUCTII PROPUSE:
permisiuni
- constructii cu functiunea principala industriala si depozitare
- functiuni complementare
– parcaje, platforme circulabile
– cladiri administrative
– spatii verzi
– utilitati tehnico-edilitare
restrictii
-realizarea de functiuni incompatibile cu functiunea indistriala
Art.5. REGLEMENTARI ALE ZONEI INDICATIV I
Art.5.1. REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR
-regim de aliniere
- regimul de aliniere adiacent drumului judejean DJ138 - s-a retras de la
limita terenului la 12 m, urmand sa se amenajeze o zona verde de protectie
- de la limita posterioara a parcelei limita de construibilitate se va retrage
la 6 m
- de la marginea drumurilor din incinta conform plasei A-03 Reglementari
urbanistice
Art.5.2. SUPRAFATA TERENULUI STUDIAT este de 364 981,00 mp
Art.5.3. REGIMUL DE UTILIZARE AL TERENULUI:
Realizarea constructiilor noi pentru industrie se vor face prin inscrierea la nivelul
parcelei proprii in urmatorii indici de utilizare a terenului:

- procent de ocupare a terenului (POT)
- coeficient de utilizare a terenului (CUT)

= maxim 60,0 %
= maxim 1,80

Caracteristicile parcelelor:
Pot fi inchiriate suprafete pentru:
- microintreprinderi și intreprinderi mici – cu un front la strada cu min 12 m,
Smin = 500 mp
- intreprinderi mijlocii – cu un front la strada min 30 m, S min = 2500 mp
- intreprinderi mari – cu un front la strada min 50 m, S min = 7000 mp.
Art.5.4. REGIMUL DE INALTIME A CLADIRILOR:
- constructiile noi definitive vor avea un regim de inaltime parter, parter si etaj
avand h max = 12,00 m
- cota +/-0.00 a cladirilor se va stabili pentru toate constructiile separat in
functie de zona de amplasare
Art.5.5. ACOPERISUL CONSTRUCTIILOR
Cladiriile vor avea acoperis sarpanta cu invelitoare din materiale adecvate
acestui tip de acoperis.
Art.5.6. CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUCTII
- materialele de constructii folosite vor fi cele de tip “ durabil “: caramida , metal .
Art. 5.7.CLADIRI ANEXE
Numai pentru depozitare si servicii complementare.
Art.5.8. PLATFORME si parcari
Platformele se vor realiza in functie de destinatie, ele vor fi definitive si concepute
pentru trafic greu.
Art.5.9. IMPREJMUIRI
- delimitarea spatiilor spre zona publica se va putea face cu
transparent, dublat de gard viu spre interior.

gard metalic

5.10. PLANTATII, ZONE VERZI
- plantatiile de tip arbori de joasa si medie inaltime vor agrementa peisager
incinta proiectata

Art.6. UTILITATI
Toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice
-apa potabila
– extinderea retelelor existente
-canalizare menajera
– racord la reteaua locala
-curent electric
– extinderea retelei existente
Art.7 ASPECTUL EXTERIOR
Cladiriile vor fi tratate in culori pastel.
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