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ROMÂNIA                    
JUD. SATU MARE             
ORAŞUL TĂŞNAD        
CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA Nr. 83 
din data de 20 mai 2022 

 

privind aprobarea a Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Grădina Urbană Tășnad” 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, 
convocată de îndată, în data de 20 mai 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
19788/20.05.2022; 
 Analizând Referatul nr. 19787/20.05.2022 al Compartimentului Proiecte din cadrul 
aparatului de specialitate al  Primarului Orașului Tășnad; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 19790/20.05.2022 și Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
69/20.05.2022; 

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) lit. a) pct. ii) 
din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și lit. d) și alin. (4) lit. d) și alin. (7) 
lit. k) precum și ale art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă Nota conceptuală pentru elaborarea proiectului „Grădina Urbană 
Tășnad”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art. 2 – Se aprobă Tema de proiectare pentru elaborarea documentaţiei tehnico-
economice fazele: studiu de fezabilitate, D.T.A.C., proiect tehnic de executie P.T.E., C.S., 
D.T.O.E., asistenta tehnica din partea proiectantului si elaborarea certificatului de performanta 
energetica -  pentru realizarea obiectivului de investiţii: “Grădina Urbană Tășnad”. 
 Art. 3 – Se aprobă alocarea de la bugetul local al orașului Tășnad a sumei de 158200 de 
lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice enumerate la art. 2 din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului 
Tăşnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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NOTA CONCEPTUALĂ 
 

GRADINA URBANA TĂȘNAD 
2022 

CUPRINS 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  

1.4. Beneficiarul investiţiei  

 



 
 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus 

.1. Scurtă prezentare privind:  

a) deficienţe ale situaţiei actuale;  

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;  

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.  

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 
funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea 
justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus  

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 
similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul 
de investiţii propus  

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă 
partea română la realizarea obiectivului de investiţii  

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei  

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice  

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz:  

- costurile unor investiţii similare realizate;  

- standarde de cost pentru investiţii similare.  

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor 
studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv 
cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute 
de lege  

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, 
identificată)  

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 
construcţiei existente  

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii:  

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);  

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;  

c) surse de poluare existente în zonă;  

d) particularităţi de relief;  

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;  



 
 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;  

g) posibile obligaţii de servitute; 

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv 
al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 
intervenţii, după caz;  

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 
urbanism aferent;  

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate.  

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic 
şi funcţional:  

a) destinaţie şi funcţiuni;  

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;  

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 
propuse;  

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice.  

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:  

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;  

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de 
specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul 
intervenţiilor la construcţii existente;  

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe 
monumente istorice sau în zone protejate. 

 
 

NOTA CONCEPTUALĂ 
 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

PROPUS  
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

Gradina Urbana Tăşnad 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor  

Primaria Tăşad, reprezentata prin Primar Adrian Farcau 

Adresa:Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, Cod poştal: 445300 



 
 

Tel: +40 261 825701/ +40 261 825860 

 E-MAIL:office@primariatasnad.ro 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  

Nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investiţiei  

Primaria Tasad, reprezentata prin Primar Adrian Farcau 

Adresa:Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, Cod poştal: 445300 

Tel: +40 261 825701/ +40 261 825860 

                                E-MAIL:office@primariatasnad.ro 
 
 

 2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII PROPUS 

2.1. Scurtă prezentare privind:  

a) deficienţe ale situaţiei actuale;  

Orașul Tășnad este localizat în Regiunea de Dezvoltare Nord Vest a României, având ca 
vecinătăți orașe precum Carei (26 km), Marghita (25,3 km), Şimleu Silvaniei (45 km), 
Ardud (37,3 km), Valea lui Mihai (47,0 km), Satu Mare (60 km), Săcueni (46,2 km), Cehu 
Silvaniei (58,4 km), Zalău (58,2 km). Orașul Tășnad este a patra localitate urbană a 
județului, după Satu Mare, Carei și Negrești, fiind situat la 60 km de reședinta județului 
Satu Mare și la 26 km de municipiul Carei.  

Teritoriul administrativ Tășnad are în componența sa un oraș (Tășnad) și cinci localități 
rurale: Blaja, Cig, Ratiu, Sarauad, Valea Morii și are o suprafata de 9660 ha. 

PUG-ul orasului Tasnad precizeaza ca zonele de tip Parcuri- protectie pentru zone cu 
alunecari de teren,  reprezinta o cifra foarte redusa, anume 0.6 ha, insemnand 0, 11% din 
suprafata totala a orasului, conform bilant teritorial. 
 
Zona spatiilor verzi, agrement si sport este de 3.62 ha si este alcatuita din parcuri (zona 
dealul Pisicii), fasii plantate pentru protectia apelor (paraul Cehal), fasii plantate de-a 
lungul carosabilului (pe strazile Infratirii si Lacramioarelor), squaruri (langa Muzeul Tasnad 
si noul sediu de Primarie), spatii verzi aferente dotarilor publice (incintele scolare, zone 
verzi ale cimitirelor, etc). Zona spatiilor verzi, agrement si sport este de 3.62 ha si este 
alcatuita din parcuri (zona dealul Pisicii), fasii plantate pentru protectia apelor (paraul 
Cehal), fasii plantate de-a lungul carosabilului (pe strazile Infratirii si Lacramioarelor), 
squaruri (langa Muzeul Tasnad si noul sediu de Primarie), spatii verzi aferente dotarilor 
publice (incintele scolare, zone verzi ale cimitirelor, etc). 
 
Zona din Dealul Pisicii(locatia prezentului proiect) s-a activat in anul 1997-1998, cand s-au 
intocmit studii si proiecte pentru stoparea alunecarilor. S-au luat primele masuri pe teren, 
zona fiind stabilizata. Sunt necesare plantari de pomi pentru stoparea definitiva a 
alunecarilor. 
 

Mediu: 



 
 

Dacă până acum câțiva ani problema mediului era una inexistentă, reglementarile și 
cerințele s-au schimbat dramatic, iar Orașul Tășnad, la fel ca și alte orașe din țară, trebuie 
să înfrunte situația.  
Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Satu Mare (PLAM 2014), parte 
integrantă din strategia managementului de mediu în județ, pune în discuție cele mai 
severe amenințări de mediu la nivel local, urmărind corelarea corespunzătoare a 
dezvoltării economice cu aspectele de protecție a mediului, ceea ce reprezintă de fapt 
noțiunea de dezvoltare durabilă. APM Satu Mare promovează continuu realizarea 
obiectivelor prioritare pentru mediu și dezvoltare durabilă, cuprinse în PLAM, în contextul 
aplicării strategiei locale pentru mediu și dezvoltare durabilă cuprinsă în Agenda Locală 21 
și în conformitate cu obiectivele Strategiei Naționale pentru Protecția Mediului, ale 
Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, ale politicilor regionale de mediu și ale 
Planurilor de dezvoltare regională. 

Vasta problematică a protecției mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concretizează 
pe combaterea fenomenelor de poluare inerente unor activități umane în stadiul actual, 
prevenirea deteriorărilor posibile, asimilarea, adaptarea și aplicarea cerințelor de mediu 
pentru integrarea în Uniunea Europeană, realizarea unor proiecte județene, regionale 
pentru protejarea biodiversității și a zonelor umede, monitorizarea calității apelor și a stării 
pădurilor, a efectelor fenomenelor ecologice de anvergură globală, soluționarea unor 
probleme acute cum sunt cele ale diminuării și valorificării deșeurilor și ecologizării 
agriculturii, promovarea tehnologiilor curate, transformarea așezărilor umane în localități 
durabile. 

Ca și în alte județe, calitatea factorilor de mediu este afectată de aproape toate activitățile 
economice, precum și de poluarea transfrontieră. 

Surse de poluare: 

Principalele surse de poluare a apelor sunt industria locală și agricultura, precum și 
aglomerările urbane. Principalele surse de poluare a apelor, în zonele rurale și în unele 
zone urbane unde nu există rețea de canalizare, sunt apele uzate fecaloid, menajere care 
provin de la:  

- instalațiile igienico-sanitare;  

- ape de spălare din bucătării;  

- igienizarea spațiilor interioare și exterioare;  

- ape pluviale impurificate cu dejecții animaliere;  

- îngrășăminte și substanțe fitosanitare din agricultură.  

Aer – atmosferă 

În aer se dispersează produşi poluanţi proveniţi din surse artificiale şi naturale. Cei mai 
numeroşi şi mai periculoşi provin din activităţi industriale, transporturi, agrotehnică şi 
zootehnia intensivă. Poluanţii caracteristici ai aerului ambiental proveniţi din procese de 
ardere s-au schimbat în ultimii ani, datorită modificării combustibililor utilizaţi, în sensul că 
nu se mai folosesc combustibili solizi (cărbune), ci gaz metan, reducându-se astfel 
conţinutul de dioxid de sulf şi azot. În schimb, datorită traficului intens, a produşilor de 
ardere rezultaţi de la combustia gazelor şi al emisiilor de compuşi organici volatili a crescut 



 
 

conţinutul de substanţe oxidante la nivelul solului. Nu există date concrete rezultate din 
măsurători privind calitatea aerului ambiental în oraşul Tășnad. 

Soluri 

Calitatea solului este afectată atât de surse antropice cât şi de cauze naturale.  

Majoritatea claselor de soluri din arealul oraşului Tășnad sunt puternic afectate de 
activitatea agricolă, dar și ca urmare a acţiunii poluanţilor din atmosferă în timp îndelungat, 
îndeosebi dioxid de carbon şi metale grele. În zona intravilanelor localităților există o sursă 
posibilă de poluare a solului cu nitrați, rezultată în urma fertilizării excesive a terenurilor 
agricole, nitrați ce se regăsesc în partea comestibilă a legumelor.  

Prin multitudinea de procese şi fenomene naturale posibile a se desfăşura, teritoriul 
analizat este expus producerii de numeroase pagube materiale şi chiar omeneşti. Dintre 
fenomenele şi procesele naturale de risc mai frecvente sunt cele geomorfice (alunecări, 
tasări), hidrice (inundaţii, exces de umiditate) şi climatice (secete, ploi torenţiale, furtuni, 
îngheţuri timpurii etc.) şi edafice (sărăturarea solurilor). 

Zone cu alunecări de teren 

În intravilanul localității Tășnad au fost identificate trei zone de alunecări de teren: zona din 
Dealul Pisicii, zona fabricii de corpuri ceramice, zona din apropierea lacului de acumulare.  

Zona din Dealul Pisicii s-a activat în anul 1997-1998 când s-au întocmit studii și proiecte 
pentru stoparea alunecărilor. S-au înaintat primele măsuri pe teren, zona fiind stabilizată. 
Sunt necesare plantări de pomi pentru stoparea definitivă a alunecărilor. 

Deși aceste zone se află în intravilanul existent și propus, lucrările de construire vor putea 
fi realizate doar cu elaborarea în faza inițială a studiilor geotehnice.  
Caracteristicile și situația degradării solului la nivel administrativ al orașului Tășnad sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 12 – Situația degradării solului și a factorilor cauzatori la nivelul UAT Tasnad (sursa info – OSPA Satu Mare) 

Locație – Tășnad, Total teren agricol – 41,494, din care: 
Vint – 0 ha, 0 % 
Apa  – Eroziune – 0 ha. 0 % 
 - Alunecări de teren – 0,6 ha, 0,11 % 
 - Mlastini – 0 ha, 0 % 
 - Zona sarata – 0 ha, 0 % 
 

Calitatea apelor de suprafață și subterane 

Apele de suprafaţă aparţin bazinului de recepţie al Ierului (Eriului), artera principală fiind 
Pârâul Cehăluţ (18,8 km lungime), cu un curs semitemporal, cu albia abia schiţată în 
direcţia SV – NE, conform înclinării terenului. Afluenţii Pârâului Cehal sunt Pârâul Valea 
Neagră (3,7 km lungime), Pârâul Ciripicea (9,7 km lungime), Pârâul Valea Raţiului (3,7 km 
lungime), Pârâul Micăului (5,2 km lungime) şi Pârâul Checheţ (16,3 km lungime). 
Revărsarea, fenomenele de meandreare, precum şi cursurile părăsite reclamă urgente 
lucrări de regularizare prin recondiţionarea sistemelor de canale de scurgere, deocamdată 
colmatate (Pârâul Santău). 

Drenajul subteran şi de suprafaţă defectuos, datorită prezenţei unor straturi de argile care 
împiedică infiltrarea în profunzime, influenţează negativ acumularea rezervelor de apă 
necesare solului în perioada de vară. 

 



 
 

Aflate pe teritoriu de câmpie, aceste cursuri de apă au caracteristici diferite de la nord la 
sud. În partea de nord a câmpiei, pâraiele au văi superficiale cu albii părăsite şi terase 
îngropate, iar în partea de sud au numeroase meandre, lunci joase şi sunt supuse adesea 
unor inundaţii (cele provocate de Pârâul Cehal, fiind de notorietate). 

Sistemul hidrografic al zonei include și o serie de lacuri (iazuri) ale căror atribute atractive 
nu pot fi neglijate, ci dimpotrivă, trebuie intens şi polivalent valorificate, atât ca elemente 
pitoreşti ale peisajului, cât şi prin activităţi nautice, pescuit, înot. 

Principalele surse de poluare a apelor - în zonele rurale și în unele zone urbane unde nu 
există rețea de canalizare:  

• ape uzate fecaloid, menajere care provin de la:  

• instalatiile igienico-sanitare;  

• ape de spalare din bucatarii;  

• igienizarea spatiilor interioare si exterioare  

• ape pluviale impurificate cu dejecții animaliere;  

• îngrasaminte si substante fitosanitare din agricultura.  

Conservarea biodiversității - starea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice - arii 
protejate 

 Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul administrativ al localităţii Tăşnad este 
încadrat zonei de silvostepă (subzona silvostepei nordice cu stejari mezofili), în care se 
asociază două entităţi ale învelişului fitogeografic: terenuri acoperite cu vegetaţie ierboasă 
specifică zonelor de câmpie şi zona de vegetaţie forestieră compactă sau dezvoltată local 
sub forma pâlcurilor de pădure, care ocupă doar parţial versanţii dealurilor piemontane.  
Zona de pădure de 1004,60 ha reprezintă 10,40% din teritoriu administrativ, un procent 
destul de mare pentru sudul județului.  
Coeficientul de împădurire nu urmăreşte etajarea altitudinală, fiind mai mult o expresie a 
gradului de antropizare a regiunii cu implicaţii în dinamica actuală. Componenta forestieră 
prezintă un pronunţat caracter de discontinuitate, numai în extremitatea sud-estică a 
teritoriului întâlnindu-se suprafeţe împădurite compacte, alcătuite din specii de foioase 
(păduri de cerete şi asociaţii de cer – gorun – stejar).  
Valorificarea agricolă îndelungată a terenurilor a determinat defrişarea unor extinse 
suprafeţe, ceea ce a făcut ca vegetaţia spontană să se mai păstreze doar insular. 
Restrângerea treptată a etajului forestier, sub impactul activităţii antropice, a condiţionat 
apariţia pajiştilor secundare, terenurilor arabile, plantaţiilor pomi-viticole şi a vetrelor de 
localităţi. Alternanţa terenurilor cultivate cu cele de pajişte, a suprafeţelor cu vegetaţie 
forestieră cu cele acoperite de vegetaţie ierboasă generează peisajul de tip parc, cu reale 
trăsături atractive, prin estetica sa aparte. El diversifică structura peisajului înlăturând 
eventuala monotonie determinată de prezenţa aceluiaşi tip de vegetaţie, oricare ar fi el, 
forestieră sau ierboasă, pe suprafeţe vaste. Întreţinerea şi estetizarea unui astfel de tip de 
peisaj este o necesitate obiectivă de care promotorii turismului tăşnădean trebuie să ţină 
seama permanent. 

 

 Prezenţa ecosistemelor forestiere pe circa 15 % din teritoriu, împreună cu fauna 
cinegetică, asigură un valoros fond de vânat, care constituie o bogăţie naturală de interes 



 
 

local. În ceea ce privesc efectivele existente din speciile de vânat principal se apreciază că 
acestea sunt reduse în comparaţie cu efectivele optime.  

 Fauna zonelor antropizate nu este altceva decât rezultatul modificărilor apărute în 
structura vegetaţiei şi a efortului acesteia de a se adapta noilor habitate. Impactul direct şi 
indirect exercitat de factorul antropic (defrişări, lucrări agrotehnice, păşunat, extinderea 
perimetrelor construite, ş.a.) asupra componentei naturale, a indus transformări cu grad 
mare de remanenţă în structura funcţională a biotopurilor şi biocenozelor din regiune.  

 Din punct de vedere turistic, rolul faunei se rezumă la două aspecte: primul, cel de 
animare şi înnobilare a peisajului, incluzând toate speciile de animale terestre, aeriene sau 
acvatice prezente în zona respectivă, ce pot fi văzute şi admirate de vizitatori, iar al doilea, 
cu conotaţii mult mai precise, interesând doar o parte din fondul faunistic, importantă sub 
aspect cinegetic şi piscicol. 

Spatii verzi  
Suprafaţa totală a spaţiilor verzi situate în intravilanul localității, în anul 2014 (sursa 
Primăria Tășnad), era de 3.62 ha și este alcătuită din parcuri (zona dealul Pisicii), fășii 
plantate pentru protecția apelor (pârâul Cehal), fășii plantate de-a lungul carosabilului (pe 
străzile Înfrățirii și Lăcrămioarelor), squaruri (lângă Muzeul Tășnad și noul sediu al 
Primăriei), spații verzi aferente dotărilor publice (incintele școlare, zone verzi ale cimitirelor, 
etc). La cele de mai sus se adaugă o suprafață de 6.33 ha, zona ștrandului termal, fiind o 
zonă de agrement. Luând în considerare numărul de locuitori pentru orașul Tășnad (fără 
localitățile aparținătoare) din anul 2002 (7.312 locuitori), suprafața de spațiu verde public 
pe cap de locuitor este de 9.82 mp/loc., ceea ce este mult sub norma impusă prin 
Ordonanța de urgență 114/2000 (26 mp/loc). 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;  
Referitor la alunecarile de teren, in aria proiectului, Zona din Dealul Pisicii alunecarile s-au 
activat in anul 1997-1998, cand s-au intocmit studii si proiecte pentru stoparea 
alunecarilor. S-au luat primele masuri pe teren, zona fiind stabilizata. Sunt necesare 
plantari de pomi pentru stoparea definitiva a alunecarilor. Asadar, propunerile de 
amenajare din acest proiect, isi propun sa rezolve si problema alunecarilor de teren pe 
acest amplasament, stopand definitiv acest fenoment, prin plantarea de arbori si 
stabilizarea terenului. 

Totodata, se previzioneaza ca efect pozitiv, cresterea calitatii vietiii cetatenilor; 
suplimentarea de spatii verzi amenajate si cresterea supraetei verzi/;cap locuitor; 
cresterea atractivitatii zonei atat pentru locuitori cat si pentru turisti. Totodata, se creeaza 
spatii de recreere calitative, ce ofera si activitati diverse pentru toate varstele, oferind  
activitati atractive si pentru tineri, incurajand astfel generatia tanara sa ramana in oras, 
aceasta ducand la dezvoltara orasului pe termen mediu si lung. 

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.  
Nerealizarea investitiei duce la  accentuarea problemei alunecarilor de teren si punerea in 
pericol a locuintelor din zona. Totodata, nerealizarea investitiei  va lasa nerezolvata 
problema lipsei de spatii verzi amenajate si de agrement, implicit crescand lipsa de 
atractivitate a orasului, aceasta determinand tinerii si nu numai sa migreze spre orase mai 
mari, mai atractive. 



 
 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau 
funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea 
justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus  
Nu exista obiecte de investitii similare, cu obiective propuse similare. 

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri 
similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul 
de investiţii propus. 
Nu exista un masterplan. 

Se incadreaza in prevederile Strategiei de dezvoltare 2014-2020 a orasului Tanad, prin 
care Autoritatea locala prin parteneriatele locale si zonale isi propune sa aduca la un nivel 
mult superior suprafata de spatiu verde public, tinta propusa fiind de 59.01 mp/loc. 

Conform SDL, Oraşul Tășnad are parcuri publice amenajate cu locuri de joacă pentru copii 
(cu mobilier specific urban) aflate in diverse stadii de utilizare avansata/degradare. Astfel 
exista 4 locuri de joaca amplasate astfel: Cartierul Nicolae Iorga – care necesită lucrări de 
reamenajare/reabilitare, zona Aleea Salcamilor – care necesită lucrări de 
reamenajare/reabilitare si in Cartierul Zorilor – dat in folosinta in anul 2014. In zona 
strandului termal Tasnad – a fost dat in folosinta in anul 2015 un loc de joaca. Este de 
menționat însă, că administrația locală s-a preocupat pentru amenajarea cu mobilier 
specific a locurilor de joacă în incintele grădinițelor din toate localitățile aparținătoare mai 
mult sau mai putin dotate. 

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă 
partea română la realizarea obiectivului de investiţii  
Nu este cazul. 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei  
-  Imbunătăţirea calităţii vieţii 

- Reabilitarea unoi arii vaste degradate din intravilanul orasului si aducerea acestora la 
parametrii spatiilor verzi impusi de UE 

- Cresterea suprafetelor verzi amenajate la nivelul orasului, implicit sporirea suprafetei 
spatiilor verzi publice/ locuitor la nivelul Orasului Tasnad. 

- Amenajari de locuri de joaca, spatii de promenanda si petrecere a timpului liber pentru 
toate varstele 
 

 3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂŢII INVESTIŢIEI PUBLICE  
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz:  

- costurile unor investiţii similare realizate;  

Pentru suprafata prezentului proiect, anume 41.494 costurile ar putea varia intre 3 112 050 
.00 euro si  5 394 220.00 euro, la care se adauga aprox. 20% cheltuieli de inchidere de 
deviz(Diverse si neprevazute 10%; cote taxe,dirigentie de  santier, verificare de proiect 
etc.), in functie de complexitatea amenajarilor propuse, specii plante alese, materiale si 
tehnologii  sugerate in proiect, lucrari de consolidare teren necesare, etc. 



 
 

- standarde de cost pentru investiţii similare.  

Nu este cazul. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de 
specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare 
pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege  

Estimam pentru realizarea acestui proiect urmatoarele etape de proiectare si costurile 
aferente acestora: 

• Studiu de Fezabilitate ( SF): aprox. 130 000 ron, fara TVA 

• DTAC+PT-DE ( Documentatia Tehnica de Autorizare a constructiei ; Proiect 
Tehnic+Detalii de executie),  aprox 705 600.00 ron, fara TVA; suma poate varia +- 
in functie de directivele Certificatului de urbanism 

• Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor(fara dirigentie de santier): 
aprox. 176 400 ron 

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată). 

POR 2021-2027-Obiectiv de politică OP2 "O Europă mai ecologică cu emisii scăzute de 
carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor"- Prioritate a 3- O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, OS. b (vii) 
Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării, pct c) Modernizarea/Extinderea spațiilor verzi existente, 
inclusive parcuri/păduri urbane, acoperișuri verzi, grădini urbane, concectivitate ecologică, 
etc. 
 

 4. INFORMAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ŞI TEHNIC 
AL TERENULUI ŞI/SAU AL CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

Amplasamentele proiectului sunt definite de 2 numere cadastrale astfel: 

• CF nr. 101921, CAD nr. 101921, suprafata 9183 mp, cu categria de folosinta: Curti 
constructii; Intravilan; terenul fiind liber de constructii; Proprietar cf. act normativ nr 
967 din 05/09/2002-Oras Tasnad 

• CF nr. 101922, CAD nr. 101922, suprafata 32311, cu categoria de folosinta: Curti 
constructii; terenul fiind liber de constructii; intravilan; Proprietar cf. act normativ nr 
967/2002,-Oras Tasnad 

   



 
 

  
  
 5. PARTICULARITĂŢI ALE 
AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR PROPUS(E) PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:  

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);  

Amplasamentele proiectului sunt definite de 2 numere cadastrale astfel: 

• CF nr. 101921, CAD nr. 101921, suprafata 9183 mp, cu categria de folosinta: 
Curti constructii; terenul fiind liber de constructii 

• CF nr. 101922, CAD nr. 101922, suprafata 32311, cu categoria de folosinta: 
Curti constructii; terenul fiind liber de constructii 

Referitor la alunecarile de teren, in aria proiectului, Zona din Dealul Pisicii alunecarile s-au 
activat in anul 1997-1998, cand s-au intocmit studii si proiecte pentru stoparea 
alunecarilor. S-au luat primele masuri pe teren, zona fiind stabilizata. Sunt necesare 
plantari de pomi pentru stoparea definitiva a alunecarilor. 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;  

Amplasamentul de poate accesa astfel: 

• La Sud; sud-est- din str. Avram Iancu 

• La Vest din Str Crasnei 

• La Nord din Aleea Strandului 

c) surse de poluare existente în zonă;  

a.) pentru ape - in zonele rurale si in unele zone ale orasului unde nu exista retea 
de canalizare  



 
 

- ape uzate fecaloid, menajere care provin de la  

- instalatiile igienico-sanitare  

- ape de spalare din bucatarii  

- igienizarea spatiilor interioare si exterioare  

- ape pluviale impurificate cu  

- dejectii animaliere  

- îngrasaminte si substante fitosanitare din agricultura  

b.) surse de poluare a aerului  

- sobele de încalzire a locuintelor individuale sunt in general cu lemne, astfel ca atmosfera 
se încarca in perioada rece a anului cu substante nocive (particule de SO (S02), CO, 
hidrocarburi, NO (N02). Calculul emisiilor rezultate pe o gospodarie:  

- monoxid de carbon (CO) Q co = 64,8 kg/an  

- particule de cenusa, cantitate de particule la emisie C = 207,30 kg/an, cantitatea de 
cenusa. Cc = 28,8 kg/ an  

- traficul auto 

c.) Surse de agrement si vibratii 

La nivelul localitatilor rurale sursele de zgomot sunt cele din traficul rutier si feroviar. 
Pentru orasul Tasnad, surse de zgomot si vibratii se pot constata datorita traficul rutier si 
feroviar si a activitatilor din zona industriala (in mod accidental), dar nici acestea nu 
depasesc nivelul admis al zgomotelor din zona de locuit. 

d.) Surse de poluare a solului si subsolului  

In zona intravilanelor localitatilor exista o sursa posibila de poluare a solului cu nitrati, 
rezultata in urma fertilizarii excesive a terenurilor agricole, nitrati ce se regasesc in partea 
comestibila a legumelor.  

Groapa de gunoi poate produce alcalinizarea apei freatice. 

 

d) particularităţi de relief;  

Amplasamentul se regaseste pe Dealul Pisicii, deci are un relief denivelat, de deal. 

Teritoriul administrativ Tasnad se afla la marginea dealurilor subcarpatice si inceputul 
Campiei Panonice, fiind strabatut de Valea Cehalului si de mai multe parauri cu debite 
mici. Compozitia geologica a terenului este teren vegetal si argila galben -roscata 
prafoasa. Fundarea constructiilor se poate face la adancimea de - 1,10 m fata de cota 
terenului.  
Nivelul apei freatice este la -5, -8 m si nu este potabila.  
Clima zonei este o clima continental moderata de campie, diferentele intre temperaturile 
maxime si minime este mare. Cantitatea precipitatiilor atmosferice minime este mare. 
Cantitatea precipitatiilor atmosferice medie anuala este de 800 ml/an. Ploile cad primavara 
si vara la intervale mari, fiind abundente, dar de scurta durata.  
Zonele verzi sunt putine avand o pondere de 0,68% din total intravilan. Zona ocupata 
efectiv de constructii este mica, existand zone intinse agricole in intravilan.  
Cursurile de apa au debite mici in general, singura oglinda de apa se afla in sud-estul 
localitatii, doua lacuri cu o suprafata de 1.90ha.  



 
 

Datorita cadrului natural favorabil si a peisajelor deosebite, satul Ratiu detine un real 
potential pentru dezvoltarea agroturismului si ecoturismului. Fiind o zona neafectata de 
tehnologiile actuale, unde traditiile si obiceiurile se pastreaza inca nealterate, apreciem 
evolutia localitatii in aceasta directie. 

 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;  

Reteaua de canalizare  
Avand in vedere amplasarea orasului Tasnad in zona colinara, sistemul de canalizare 
existent al orasului este divizor. 

Alimentare cu energie electrica 
Exceptând un număr redus de gospodării izolate, prezente în satele apartinatoare unde, 
din motive de costuri, reţeaua de distribuţie a curentului electric nu a fost extinsă, precum 
şi a unor gospodării (aparţinând îndeosebi romilor) ce nu au fost racordate, accesul la 
acest element este asigurat. 

Alimentarea cu energie electrica a orasului Tasnad se face din sistemul energetic national 
prin axa de 110 kv Carei - Tasnad care alimenteaza statia de transformare de 110/20 kv. 
Distributia energiei electrice la tensiunea de 20 kv, pentru alimentarea posturilor de 
transformare de 20/0,4 kv, se va face prin linii electrice aeriene si subterane. 

Telefonie 
In prezent, in orasul Tasnad abonatii sunt deserviti in mod necoresepunzator de o centrala 
telefonica electromecanica depasita si retele telefonice necorespunzatoare si insuficiente 
pentru satisfacerea tuturor solicitarilor. 

Localitatea are acoperire pentru toate retelele mobile existente in tara, majoritatea 
locuitorilor folosind telefoane mobile. 

Gospodarie comunala 
In orasul Tasnad exista o groapa de gunoi cu o suprafata mica, situata in partea de nord a 
orasului, unde gunoiul se depoziteaza in conditii ineficiente, fara sa fie sortat sau prelucrat. 

Disfunctionalitati – nu se respecta zona de protectie sanitara de 500 m, pe aceasta raza 
se afla zone de locuit si zona industriala. 



 
 

 

La nord de amplasament: 

 

La Vest de amplasament: 



 
 

 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;  

La prezentul moment nu s-au identificat retele ce necesita relocare. Se vor propune spre 
relocare in urma unui studiu mai amanuntit, in cadrul proiectului. 

g) posibile obligaţii de servitute; 

Nu este cazul. 

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, 
după caz;  

Nu exista constructii existente pe amplasament. 



 
 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 
urbanism aferent;  

 

 

 

 

 

Conform PUG Tasnad si RLU aferent,  zona se incadreaza in V1a si V6:  
V 1a - Parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice); 

V 6 – Fasii plantate de protectie impotriva alunecarilor de teren 

FUNCTIUNI ADMISE 
 
V 1 a - sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in :  
- spatii plantate  
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate  
- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;  

V 3 + V 4 + V 5 + V6 - conform legilor si normelor in vigoare 

 
UTILIZARI INTERZISE 

V 1 - V 6 - se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare; 

 
V 1 - V 6 - se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate; 

 
AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 



 
 

V 1 - V 6 - Clădirile și amenajările vor fi dispuse fie la aliniament fie retrase cu minim 1.5 metri 
față de aliniament 

 

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE 
ALE PARCELELOR  

V 1 - V 6 - Clădirile și amenajările vor fi retrase unele față de altele cu minim jumătate din 
înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puțin de 3 metri   

 

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA 

V 1 - V 6 - Clădirile și amenajările vor fi retrase cu minim 2 metri față de limitele laterale și 
posterioare ale parcelei. 

 
STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR 

Se va asigura parcare publică la intrarea în incintă, dimensionată conform normelor în vigoare. 

 
INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR 

V 1 - V 6 - Regim de înălțime maxim admis – D+P+1, Înălțimea maximă 9 m. 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR  
V 1 - V 6 - Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se 
interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.  
 
CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA  
V 1 - V 6 - Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice sau vor avea asigurate condițiile de 
funcționare prin surse proprii .  
Cablurile electrice şi de comunicaţii se vor introduce în subteran, ca şi toate celelalte reţele edilitare.  
 
SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE  
V 1 - V 6 – zonele vor fi amenajate în preponderență ca spații verzi  
 
IMPREJMUIRI  
V 1 - V 6 - Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă 
de 80 cm și o parte transpareantă realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite 
vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 
2,2 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii. 

 
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

V 1a, V3, V4, V5, V 6 –  
POT maxim = 10% 

 
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

 
V 1a, V3, V4, V5, V 6 –  
- CUT maxim = 0.1 



 
 

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 
sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 
zone protejate.  

Nu este cazul. Nu exista monumente istorice pe amplasament, iar terenul nu se situeaza 
in aria de protectie a unor monumente istorice. 

 

 6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
PROPUS, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ŞI FUNCŢIONAL:  

a) destinaţie şi funcţiuni;  

Destinatia spatiului in studiu, este cea de gradina urbana – parc, iar functiunea este cea de spatiu 
destinat relaxarii, promenada , agrementului. 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;  

- Realizarea unei Gradini Urbane cu un caracter unic, reprezentativ pentru oras, pentru zona si 
nivel national  

- Crearea unui pol de relaxare si agrement pentru locuitorii orasului Tasnad si turistii care 
viziteaza zona; 

- Realizarea cai de acces la drumurile publice; 
- Zone de picnic; 
- Crearea unui luciu de apa pentru intretinerea ambientale; 
- Realizarea unei fantani arteziene; 
- Zone de evenimente in aer liber; spatii de socializare si promenade, locuri de joaca pentru 

copii si dotarea lor cu mobilier specific, skate-parc; 
- Trasee diferentiale pietonal si velo, trotinete; 
- Posibilitatea de amenajare de parcuri tematice de tip : velo si ciclism , mountain bike si alte 

asemenea piste de alergare si catarat; 
- Realizarea dotarilor urbane (grupuri sanitare) si a utilitatilor; 
- Amplasare de foisoiare/pavilioane daca este necesar 
- Realizarea de amfiteatru in aer liber de mici dimensiuni; 
- Realizarea unui system de udare  automatizat; 
- Realizarea unui sistem de WI-FI; 
- Realizarea unui sistem de video de supraveghere; 
- Realizarea de iluminat ambiental 
- Asigurarea utilitatilor necesare; 

 

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;  

Durata minima de functionare a parcului va fi de 20-30 ani. 

 

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice.  

Sa se asigure si accesul persoanelor cu dizabilitati. 
 

 7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII ELABORĂRII, DUPĂ CAZ,  



 
 

 A:  
- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;  

Nu este necesar studiu de Prefezabilitate, ci Studiu de Fezabilitate 

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau 
analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;  

Nu exista constructii existente deci nu vor fi  necesare expertize tehnice, audit energetic, diagnostic 
arheologic( nefiind zona de asemenea natura). Sunt necesare studii de teren: Geotehnic si 
Topografic. 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile 
asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone 
protejate. 

Nu este cazul, Situl nu se afla in zona instorica sau in aria de protectie a unui monument. 
 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                           ANEXA NR. 2 
JUDEŢUL  SATU MARE                                  LA HOTĂRÂREA NR. 83/2022                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL 

 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
elaborare documentaţie tehnico-economica fazele: studiu de fezabilitate, D.T.A.C., proiect 

tehnic de executie P.T.E., C.S., D.T.O.E., asistenta tehnica din partea proiectantului si elaborarea 
certificatului de performanta energetica -  pentru realizarea obiectivului de investiţii:  

“GRĂDINA URBANĂ TĂȘNAD” 
   

    1. Informaţii generale 
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
           “GRĂDINA URBANĂ TĂȘNAD” 
    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

 Oraș Tășnad 
    1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 
                Oraș Tășnad 
    1.4. Beneficiarul investiţiei 

 Oraș Tășnad cu sediul in Tasnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, judet Satu Mare 
    1.5. Elaboratorul temei de proiectare 

Oraș Tasnad  
 
    2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
    2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 
existente, documentaţie cadastrală 
Regimul juridic – Terenul propus pentru realizarea investiției este situat în zona Dealu Pisicii, are o 
suprafata de 4,14ha și cuprinde zona Ștrandului Termal existent Tășnad.  
CF nr. 101921, CAD nr. 101921, suprafața 9183mp, cu categoria de folosință: Curți construcții; 
Intravilan; terenul fiind liber de construcții; Proprietar cf act normativ nr. 967 din 05/09/2002-Oraș 
Tășnad 

CF nr. 101922, CAD nr. 101922, suprafața 32311mp, cu categoria de folosință: Curți construcții; 
Intravilan; terenul fiind liber de construcții; Proprietar cf act normativ nr. 967 din 05/09/2002-Oraș 
Tășnad 

Amplasamentul se poate accesa astfel: 
• La Sud ; sud-est-din str. Avram Iancu 
• La Vest din str. Crasnei 
• La Nord din Aleea Ștrandului 

 
 FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ: TURISM, RECREERE ŞI SPORT, SPATII VERZI  
 DISPONIBILITĂŢI DE TEREN: TEREN NECONSTRUIT 
  

REGLEMENTĂRI PROPUSE: 
 

  PERMISIUNI: 
 Se pot elibera Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire 
 



 
 

  RESTRICŢII: 
 POT maxim 10% din suprafața totală. 
 
  INDICI DE CONTROL: 

Conform PUG 
 
    2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investiţii, după caz: 

a) descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni 
în plan): 

Amplasamentul se regăsește pe Dealu Pisicii, deci are un relief denivelat, de deal. 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

Din strada. Avram Iancu 
c) surse de poluare existente în zonă; - NU ESTE CAZUL 

d) particularităţi de relief;  

 Teritoriul administrativ al Tasnadului este situat la marginea dealurilor subcarpatice și 
începutul câmpiei Panonice, fiind străbătut de valea Cehalului și de mai multe pârâuri cu debite 
mici.  

e) Nivelul de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților  

 
• Sistemul de canalizare existent al orașului este divizor; 

• Alimentare cu energie electrică este asigurat; 

• Telefonie, localitatea este asigurată pentru toate rețelele mobile existente; 

• Gospodărie comunală, există groapă de gunoi cu suprafață mică unde se va putea 
depozita. 

 
f) Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare în măsura în care pot fi identificate: 

NU ESTE CAZUL 
   

g) Posibile obligații de servitute  

NU ESTE CAZUL – se va evita afectarea terenului de sarcini/servituti privind accesele 
 
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 

construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după 
caz; 

NU EXISTĂ CONSTRUCȚII PE AMPLASAMENT 
 



 
 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - 
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

reglementarile urbanistice aplicabile sunt detaliate prin P.U.G 
 
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau 

în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone 
protejate. 

NU ESTE CAZUL 
 

    2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi 
funcţional: 

Se propune realizarea unei Grădini Urbane, reabilitarea unor arii vaste degradate din 
intravilanul orașului și aducerea acestora la parametrii spațiilor verzi impuși de UE, creșterea 
suprafețelor verzi amenajate la nivelul orașului, implicit sporirea suprafeței spațiilor verzi 
publice/locuitor la nivelul Orașului Tășnad. 

 
a) destinație și funcțiuni; 

Destinația spațiului în studiu, este cea de grădină urbană-parc, iar funcțiunea este cea de spațiu 
destinat relaxării, promenadă, agrementului. 
 

b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate; 

• Realizarea unei Grădini urbane cu un caracter unic, reprezentativ pentru oraș, pentru 
zona și nivel național; 

• Crearea unui pol de relaxare și agrement pentru locuitorii orașului Tășnad și turiștii 
care vizitează zona; 

• Realizarea căi de acces la drumurile publice; 

• Zone de picnic; 

• Crearea unui luciu de apa pentru întreținerea ambientale; 

• Realizarea unei fântăni arteziene; 

• Zone de evenimente în aer liber; spații de socializare și promenade, locuri de joacă 
pentru copii și dotarea lor cu mobilier specific, skate-parc; 

• Trasee diferențiale pietonal și velo, trotinete; 

• Posibilitatea de amenjare parcuri tematice de tip: velo și ciclism, mountain bike și alte 
asemenea piste de alergare și cățărat; 

• Realizarea dotărilor urbane (grupuri sanitare) și a utilităților; 

• Amplasarea de foișoare/pavilioane dacă este necesar; 



 
 

• Realizarea de amfiteatru în aer liber de mici dimensiuni; 

• Realizarea unui sistem de udate automatizat; 

• Realizarea unui sistem de WI-FI; 

• Realizarea unui sistem video de supraveghere; 

• Realizarea de iluminat ambiental; 

• Asigurarea utilităților necesare. 

 
    b) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
 - durata minima de functionare estimata este de 20-30 de ani in conditiile unei utilizari si 
intretineri curente corespunzatoare. 
    c) nevoi/solicitări funcţionale specifice; 
 - acces pentru persoane cu dizabilitati; 
 - grupuri sanitare dedicate persoanelor cu dizabilitati; 
 - alte cerinte reglementate de legislatia specifica aplicabila. 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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