MEMORIU GENERAL
1.

INTRODUCERE

1.1.

Date de recunoastere a documentatiei

DENUMIREA LUCRARII:

„Obtinere A.C. pentru construire hala si imprejmuire teren”
BENEFICIAR:

BUCUR ANCA
PROIECTANT:

Birou Individual de Arhitectura Alexa Sebastian
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNATURA RUR :
ALEXA SEBASTIAN
AMPASAMENT :

Jud.Brasov,Mun.Brasov, Str. Augustin Bunea, nr.24
SUPRAFATA ZONA STUDIATA PUD :
950 mp

SUPRAFATA ZONA REGLEMENTATA PUD :
470 mp

DATA INTOCMIRII DOCUMENTATIEI
21/27.08.2018

CERTIFICAT DE URBANISM :

1000/25.04.2018 emis de Primaria BRASOV

1.2.

Obiectul lucrarii
Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu constituie definirea elementelor urbanistice ce

vor sta la baza întocmirii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire "

Construire hala si imprejmuire teren " pe care beneficiarul intenţionează sa le
construiască in mun. Brasov.
Lucrarea se elaboreaza pentru a raspunde prevederilor Legii 350/2001 modificata si
completata, privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
Obiectivele lucrarii consta in:
_ stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan propus;
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_ precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite si amenajate;
dimensionarea, funcţionalitatea si aspectul arhitectural al construcţiilor;
_ integrarea si armonizarea noilor construcţii cu cadrul natural, construit existent si
amenajarea celor menţinute;
_ echiparea cu utilitati edilitare;
_ evidentierea posibilitatilor de dezvoltare a localitatii;
1.3.

SURSE DOCUMENTARE
Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.D.
Concomitent întocmirii documentaţiei P.U.D. s-a realizat actualizarea planurilor

topografice si studiul geotehnic pentru zona studiata.
·

Baza topografica

·

Studiu geotehnic

·

PUG Brasov

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1.

Evolutie
Destinatia conform PUG la data prezentei : M3b – subzona mixta situata in afara

zonei protejate cu functiuni dominante : servicii, comert, mica productie, depozitare de mici
dimensiuni.
2.2.

Relatii in teritoriu

2.2.1. Incadrarea in localitate.
Terenul proprietate privata a lui BUCUR ANCA conform CF nr. 126774, are o forma
regulata in plan, fara denivelări importante. Este situat in intravilanul mun.Brasov in
partea de nord a orasului, Pentru o identificare mai buna a terenului si a vecinătăţilor care
sunt proprietăţi private s-a realizat o documentaţie topografica, avizata de Oficiul Judeţean
de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braşov.
2.2.2. Incadrarea in teritoriul administrativ.
Coordonatele perimetrului de exploatare, in sistem STEREO 70, sunt prezentate in
tabelul din ridicarea topografica, iar fisa perimetrului este anexata.
2.3.

Elemente ale cadrului natural
Din prospecţiunile efectuate pe amplasament colaborate cu altele executate in zona,

cu ocazia altor lucrări au stabilit ca la suprafaţa se găseşte o pătura de sol vegetal si
umplutura groasa de 0,70 m, iar de aici si pana la 1,70 m s-a străbătut un strat de praf
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argilos gălbui, plastic consistent. In profunzime, sub cota 1,70 m se dezvolta un orizont de
pietriş cu nisip.
Condiţiile geotehnice sunt bune, terenul nefiind supus infiltraţiilor, alunecărilor sau
eroziunilor.

Reteaua hidrografica
Amplasamentul in studiu nu este afectat de nici un fel de artera hidrografica sau
torent. Pânza de apa freatica se găseşte la mare adâncime fapt care permite a fi executate
construcţii subterane fara a se prevedea masuri speciale de hidroizolare.

Clima este tipic montana, variind in raport cu altitudinea, fiind influentata intr-o
mica masura de sistemele barice continentale.

Stabilitatea terenului Nu sunt semnalate fenomene fizico-geologice de amploare.
Adancimea de inghet Adancimea maxima de îngheţ a terenului natural din Brasov
este de 1.00 m - STAS 6054/77.

Seismic, Braşovul este situat in macrozona corespunzătoare gradului 7 potrivit STAS
11100/1, si in zona seismica “D”, conform normativului P.100192, caracterizata prin
coeficientul Ks=0.16 si perioada de colt =1.00 sec.

Conditii de fundare Luand in considerare condiţiile naturale mai sus menţionate, la
proiectarea construcţiilor se vor lua in calcul următoarele date :
- se poate funda in stratul de praf argilos nisipos gălbui având intercalate lentile de
pietriş, începând cu adâncimea minima de 1,10 m fata de cota terenului, luându-se in
considerare presiunea convenţionala de calcul pentru fundaţii Pconv=280kPa pentru sarcini
de calcul centrice;
In timpul executării sapaturilor pentru fundaţii proiectantul geotehnician va fi
solicitat in şantier pentru recepţionarea terenului de fundare si întocmirea actelor si avizelor
in vigoare privind disciplina in construcţii.
2.4.

Circulatie
Circulatii rutiere
Accesul la teren se face din str.Calea Bucuresti pe str,Aurel Marin pe str Augustin

Bunea, strada pietruita.
2.5.

Ocuparea terenurilor
Zona reglementata are o suprafaţa de 470 mp. conform CF 126774.
Zona studiata are o suprafata de 950 mp.

2.6.

Echipare edilitara
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Alimentare cu apa
Conform aviz nr.2081/01.10.2018 eliberat de COMPANIA APA BRASOV alimentarea
cu un debit Qc=0.28l/s apa potabila dintr-o noua conducta de distributie ce se va racorda la
conducta de apa PE De 160mm existenta pe str. Aurel Marin.Pentru bransarea la conducta
de apa PE De 160 mm, se va obtine acordul scris al investitorului care a executat reteaua de
apa din zona, respectiv dl.Vladoiu Gelu (str.Aurel Marin, nr.51, Brasov). Conducta noua de
apa se va executa din polietilena de inalta densitate (HDPE) De 125mm –Pn 10atm si se va
poza numai pe caile de circulatie. Bransamentul de apa se va dimensiona conform debitului
aprobat si se va executa din conducta de polietilena de inalta densitate.
Apele uzate
Conform aviz nr.2081/01.10.2018 eliberat de COMPANIA APA BRASOV evacuarea
apelor uzate menajere se va realiza in colectorul de canalizare menajera PVC De 300mm
existent pe str. Augustin Bunea, printr-o conducta de canalizare noua.
Apele pluviale conventional curate de pe constructii vor fi colectate prin scocuri si
burlane si vor fi descarcate liber la nivelul solului.
Volumele de ape uzate evacuate : V zi max ev. = 0.88m3/zi; Vzi med ev. = 0.68m3/zi;
Qzimin ev. = 0.34m3/zi.
Alimentarea cu energie electrica
Conform aviz de amplasament nr. 70101828573 din 06.09.2018 eliberat de SDEE
Transilvania Sud, in zona studiata sunt retele de distributie.
Alimentarea cu gaze naturale si caldura

Telefonie
Conform

aviz

nr.

1024-BV/03.09.2018

eliberat

de

SC

TELEKOM

ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A. in zona studiata sunt retele de telefonie, se vor respecta conditiile
impuse prin aviz.
Salubritate
Deseurile menajere sunt colectate in containere ecologice si vor fi predate firmelor de
specialitate, pe baza de contract.
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2.7.
-

Probleme de mediu
Terenul este neamenajat.

2.8

Disfunctionalitati. Necesitati si optiuni ale populatiei
Nu este cazul

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1.

Studii de fundamentare
Având in vedere studiile efectuate pana acum pentru zona studiata, menţionam:

·

ridicarea nivelului urban al localitatii;

·

eliminarea surselor de poluare sau luarea unor masuri care sa reduca in limite
admise efectele surselor de poluare

3.2.

Prevederi ale PUG
Conform PUG zona studiata se afla in M3b – subzoina mixta situata in afara zonei

protejate cu functiuni dominante : servicii, comert, mica productie, depozitare de mici
dimensiuni.
3.3.

Cadru natural
Zona studiata este amplasata in partea de nord a Mun.Brasov. Zona studiata prezinta

unele avantaje , cum ar fi : prezenta strazii Plugarilor ce creste accesibilitatea in zona,
legatura facila cu orasul, existenta unor retelelor edilitare.
3.4.

Modernizarea circulatiei
Accesul carosabil si cel pietonal vor fi asigurate din Augustin Bunea, in conformitate

cu legislatia in vigoare, cu profil stradal de 11m, cuprinzand trotuare de 2.00 m latime si
carosabil format din doua benzi de circulatie de cate 3,50m, conform profil stradal A-A.
Locurile de parcare se vor realiza in interiorul parcelei.
Organizarea circulaţiei se fundamentează pe caracteristicile traficului actual si de
perspectiva. Dezvoltarea reţelei rutiere se va realiza după cum urmează:
·

Se vor realiza modernizări ale străzilor;

·

Toate străzile si trotuarele vor avea imbracaminte asfaltica.
Alcătuirea pofilelor transversale se va face in conformitate cu STAS 10.144/3

(Elemente geometrice ale străzilor), STAS 10.144/5 (calculul capacitaţii de circulaţie al
străzilor),

STAS

10.14416

(Calculul

străzi),Ordonanţa Guvemului nr.

capacitaţii

43/1997.

de

circulaţie

a

Intersecţiile intre străzi

intersecţiilor
vor

fi

de

amenajate

corespunzător.
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Nu se impun lucrări de sistematizare verticala.
3.5.

Zonificare functionala - Reglementari
In comanda făcuta de beneficiar se propune " Obtinere A.C. pentru construire hala

si imprejmuire teren”.
S-au prevăzut spatii pentru parcare si spatii verzi
Reglementari :
-

Construire Hala

-

Zona circulatii pietonale

-

Parcari

-

Zona verde amenajata
Circulatii si accese : conform plansa A03 Reglementari Urbanistice

3.6.

Dezvoltarea echiparii edilitare
Realizarea de solutii de echipare in sistem individual, care sa respecte normele

sanitare si de protectia mediului.
Beneficiarul se obliga sa racordeze noile constructii, potrivit regulilor impuse de catre
ConsiIiuI Local, la reteaua centralizata publica de apa, canal, electricitate, gaze,
telecomunicatii atunci cand acestea se vor realiza in zona.
3.7.

Protectia mediului
In zona nu exista surse de poluare, emisii sau deversări, nu se pot produce riscuri

naturale. Apele de suprafaţa vor fi colectate de rigole, apele menajere ale construcţiilor vor fi
canalizate.
Deşeurile uzate menajere ale construcţiilor vor fi colectate saptamanal de firme
specializate. Nu este cazul refacerii peisagistice.
Imobilul propus, datorita respectării tuturor normelor de protecţie a mediului, nu se
constituie intr-un factor poluant. Deşeurile menajere vor fi colectate si transportate prin
intermediul societăţilor de salubritate. \/iitorii investitori au obIigatia sa fa toate masurile
pentru a elimina orice sursa de poIuare, de orice natura. In caz contrar vor fi obligaţi sa-si
înceteze activitatea. Pentru ca sa nu apăra asemenea cazuri, investitorii au următoarele
obligaţii:
·

Sa nu desfasoare activitati poluante in zona;

·

Sa ia toate masurile pentru a elimina orice sursa de poluare din zona;

·

Apele uzate, trebuie epurate înainte de deversarea lor;

Pag. 6

·

Depozitarea deşeurilor se va face controlat, respectând toate normele sanitare; se vor

organiza suprafeţe pentru spatii verzi si aliniamente plantate de protecţie.
Pentru spatiile verzi amenajate in jurul construcţiilor se propun plantaţii joase –
gazon decorativ, plantaţii florale si arbuşti decorativi.

3.8.

Obiective de utilitate publica. Circulatia terenurilor
Suprafaţa totala a zonei studiate este de

mp, din care prin propunerile făcute in

prezenta documentaţie, situaţia juridica a terenurilor se va prezenta astfel:
· Terenurile proprietate particulara ale persoanelor fizice si juridice nu se cedeaza
domeniului public nici in cazul drumurilor interioare.
· Terenurile ce aparţin domeniului public sunt drumurile existente.
3.9.

Reglementari urbanistice- Bilant Teritorial

BILANT TERITORIAL

POT : 53%
CUT : 1.05

Regimul maxim de inaltime maxim : P+E
H maxim constructii : 8ml fata de cota terenului amenajat.
P.O.T. – C.U.T
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - reprezintă raportul dintre proiecţia
la sol a construcţiei ridicată deasupra cotei terenului natural şi suprafaţa parcelei. În
calculul proiecţiei nu vor fi incluse ieşindurile în consolă în afara planului faţadei a
balcoanelor închise sau deschise şi nici elementele cu rol decorativ sau de protecţie ca
streşini, copertine etc. Curţile de aerisire cu suprafaţa până la 2,0 mp. inclusiv, intră în
suprafaţa construită.
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COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezintă raportul

dintre

suprafaţa construita desfăşurată şi suprafaţa parcelei. În calculul suprafeţei construite
desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor şi a spaţiilor tehnice amplasate în subteran,
suprafeţele balcoanelor şi teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. În
cazul mansardelor se consideră convenţional o suprafaţă egală cu 60% din suprafaţa
nivelului curent.
4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE
Printre masurile luate in considerare se înscrie realizarea unor investiţii etapizate
astfel:
·

Realizarea unor proiecte pentru infrastructura edilitara

·

Proiectarea tuturor obiectivelor propuse

Pe baza documentaţiei de fata, aprobata, a avizelor de utilitati, deja obţinute, precum
si a celorlalte aprobări si avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis de Primăria
Brasov, se poate trece la elaborarea proiectului pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
Prezenta documentaţie respecta in totalitate prevederile si recomandările Planului
Urbanistic General aprobat, si scoate in evidenta faptul ca obiectivele propuse vor ridica
standardul de calitate al serviciilor existente in zona.
Suprafata teren reglementat = 470 mp
Suprafata totala teren studiat : 950 mp
Intocmit,
arh. Alexa Sebastian
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