
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. j 3
din data de 23. februarie 2017

privind aprobarea Plauului Urhanistic Zonal "ÎN SCOPUL OBŢINERII
ACTELOR PREMERGĂTOARE PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE

D+P+2E"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnadjudeţul Satu Mare;
Având în vedere Raportul Serviciului Arhitect Şef şi Raportul Comisiei Buget-

Finanţe;
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), ale art. 48., ale art. 48"1

precum şi ale uit. 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor alt. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (5) lit. c), precum
şi ale an. 45 alin. (1) şi (2) lit. e) din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ÎN SCOPUL OBŢINERII
ACTELOR PREMERGĂTOARE PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE D+P+2E",
beneficiar S.c. ENIDA S.R.L., din oraşul Tăşnad str. Pompierilor nr. 7.. jud. Satu
Mare, proiectant S.c. SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare, arh. Keresztes-Szoke
Levcnte atestat R.U.R., conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2.- Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate -2- ani de la data
aducerii la cunostiinţă publică.

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,

INGolOF BENDELL~;C

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,

ING. VALER LOMBREA



ROMÂNIA
JUDEŢUL SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Hotărârea nr. /5 12017



" (iHiHi)GROUP SRL,
ro r ,"o

FISA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII: Plan Urbani,tic Zonal in scopul obtinerii actelor

pfemergatoare pentru construi,,, Per-sune D+r'+?~

AMPLASAMENT: str, Norcisei, nr 6, Tăjnod. i~'d. Salu Mare

BENEFICIAR: se ENIDA SRL

SIr. Porupierâcr. n,_ 7, Tăşnod, jud. S,,!u Mare

PROIECTANT: se SPaKK GROUP SRL,

str_ Tudor Vlocimlresou. nr. 1,ap. O.

Soto Mare, jud_ Salu More

PROIECT NR.: 191/201A

FAZA OE PROIECTARE: Plan Urbonistic Zona:



LISTA DE SEMNĂTURI

Proiectat: levenle

Coordonator :

Proiectant edilitor Ing. Kovacs 5mbolcs
--'\,



BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

A I Piese scrise

i. Fila proiectului

2. lista de semnaturi

3. Borderou de piese scrise li desenate

4. Extras CF

5. Certificat de urbanism

7, Documentatia cada,trOla
8. Studiu qeotehnir-

Volumul 1- Memoriu de prezentare

Volumul 2 - Regulament local de Urbanism oterent PUl

B / Piese desenate

- Plan de rococrcre În zona, 'c % A ,

- Plande situatie - Siluojia existentă le. 1:200 A 2

- Plande suucue - Reglementări urbanjsjic;eK. 1:200 A 3

- Pion de situati"" - Proprietate asupra terenurilor se. I :2DO A 4

• Plan de situatie - Echipore Gdililora Se. 1:200 A 5

Întocmit,
arh. Keresrles-Szoke levente



ROMĂNIA
JUDEŢUL SATU MARii:
PRHIARIAORAS 'rASNAD
Prin,ar
NI'. 11812 din 29.D6.2016

CERTIFICAT ns URBA.;'1ISM
11'.-. SJ diu 01.07.201(,

în Scopnl: ALTE SCOPVIU, PLAN VRRA,.NJSTlC ZONAL iN SCOPUL OBŢINERII ACT),;lOR
PREMERGĂTOARE PE]\'TRU COSTRl'IRE PENSJlJNR O+P+2E,

C. urm.,e " cel"rii adr",ale de S.C. EMOA S.R.L., rep"',enrnl. prin CU.I. 8051646., MAIER MARI A,
AOi\HNISTU,\TOR, cu sedill! hjndeţu! SATU MARE ora~ul TASN,\D coo poşta! 445300 ,....
POMPJF.Rll.·OR nr. 7 bl. ..... se, ..... el. ..... ap, ....• lelefunifax .....• ·mail .,.•., inregistrat la nr. 11812 din
29.06.2016,

Pentru imobil"1 teren ,iluat în:judeţul SATU MARE oraşul TASNAO cod po{lal 445300 ..... NARCiS!!:1 nr,
G bl. ..... se, .....• 1. ....• ap.
C.rten funciar. nUffim 100544, 1035(,9 nllmar c"dastl·.! 100544, 1025/63/al2Ia/25. ,au identliical prin
PLAN DE ÎNCADR\.RE îN ZO!'iĂ; PLAN OF, SITUAŢ1E.

În temeiul ,egl"mente,ilor Documentatiei de urhni.m nr.17120U9, fuea PUG , "probJt~ prin HO!ă,ilcea ..... nI".
161/29.12.2011.,

În conformitate Cl) prevederile Legii ne. 50/1991, privind autocizarea executilrii luer~rilor de con"TUC\ii.
"'publicată, cu modific-lril. şi complethile ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
L REGIM(J1,.IURlDiC:

IMOBILUL ESTE SITUAT ÎN INTRAVILANUL ORAŞlJLUI TĂŞNAD_
DREPTUL DE PROPRJETATE, s.c. ENIDA S.lU,

2. REGIMUL E\CONOIHIC:
FOLOSINŢA ACTUALĂ: lMOBILUL ESTE fOLOSIT PENTRU FUNCTJlJNI MIXTE DE AGREMENT,
IMOB1LUL ESTE LlBER DE SARCINI.
IMOBILUL ESTE SHUAT ÎN ZONA CU FlJNCŢ1UNI MIXTE ZONA DE AGREMENT STRAND TERMAl.
ŞI HINCŢ1UNI COMPLEMENTARE
roLOSINŢA eaorosx. lMOBILUL VII FI FOLOSIT PENTRU AGREMENT ŞI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE,

3. REGIMUL TEHNIe
,PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI MAXIM ESTE: 40 %.
COEFICIENTh"L DE UTlLl2ARE A TERENULUI MAXIM [STR; 2,00
REGIM DE ÎNALTIME: MAX. 1'+4., MAX 20.00 M_ îNAI~ŢIMF_ LA COAMĂ.
IMOBILUL }iU ESTE ECHl1'AT CU UTILlTĂ TI-
IMOBlLUL ESTE SITUAT ÎNTR-O ZONĂ CU INTERDICŢIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PÂNĂ LA
ELABORARE P'uL, P,U.D.
IMOBILUL ESTE SITUAT ÎN INTERlORUL UNUI SIT ARHEOLOGiC,
RESTUL REGLElVlENTARJLOR SUNT SPECIFICATE IN REGULAMLNlUL ce; URBANISM PENTRU
{JT.R_ M3

Prezentul cert;fLca! de urbanÎ\m POATE FI lltiliz't în sCllp,,1J.ollmlt pmtnl:

ALTE SCOPURI, PLAN URlJANISTIC ZONAL ÎN SCOPUL OBŢINERII ACTEI,OR
PREMERGĂTOARE PENTRU COSTRUIRE PIi:NSIUNIO D+P+2R.

CF_RTIfTCATUL DE URllAl\'JSM ~U ŢINE tOC DE A1JIORIU TIE DE CONSl'lWmE I DE.SHINT ARE ŞI NU
CONFERĂDR[PTULDE A ~XF.~nTA LUCRĂIll DE CONSTRI:ic li.

4. OBLlGA"fll ALE TlTULARULUl CERTIFICATULUI DE URBANISM,
in scopul cl"bor~rii documentaţiei pentl-u autn";,-"rea exetulil rii luerli rit"e de constructii _ do

con,truire/de M,fiintor" - ,olttlt.u{ul se ya .dee,. .1llorilăjii torn pete"le pentru pl'ntectia mediului:
AGENŢ1A PENTRU PROTECTIA MIlDlIJLUJ S.••.TU MARit, DIi:CIZIE OF I\'lIlDlU, STRM1RCEA

CEL BĂTIU_l'I nr.8B, IlmN. SATU MARE, JUD. SATU MARE Telefon 0261736003, Fax 026173~\500
Email: office@apm.m.anpm.ro.Web:http:\\"pm .•m.• npm.ro

ln ari;""", Di""I'v,i C",",iliului 8lmliCEE (llirccJyo EIA) pri'lcod "",1,,,,,, efecteloranum;'ol' pl'DieCIep~bl;" jl p'i""
""Pl" medkui, ",odif.cat~ ,>ei"Di,,";'" ('Alnsi:i"lui 91/1I/CE ~ rrio I);r"\;'" Co",iliul"i ,i P"I':OOTIlIlhliCllrooe", 20OJi30iL'E
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5. Cf,REREA DE EMITERE A AUTORIZA TIEI DE CONSTRUIRE I OESFIJNŢARE \'a fi hlSoţltă d.
urmHn.rele documente:
al ecr!ifiea!ul de urb.nism (copie);
Il) d[Jy.ua titlului asupra imobiluluI, teren, sau, după Cal, ,,,t,,.,n] de plan ""da,lral "du.lizat 1. zi ~i
extra'ul de carle funciarli de informat" adualiz"l]o zi, în <","1 il> c.rc legea nu di<pon. ultfel (copie
I.g"dli,atii);
e) d(>o"tIlentaţi. tehnic;; _ D.T" dnp~ caz (2 "emrlare originale)
O D,TAC- O D.T.O.E. O D,T.A.D.

d) avizele şi a<ordurile de .mpl •• ament ,I.bilitc prin ccrtlflc"IUI de "rban "m'
d.i) avize şi ac(m!w'i prj',ind "Ii/ira/il' urbane şi injimlrutlum (copie)
D alimentare cu ap~ D gaze naturale
D cana'i,are D telefonizare
D alimentare cu ""'rgie electrici! D salubritate
D alimenllll'e cu energie l","n,ică D transport urban
Alte avizeJacorduri:

d.2) avize şi acol"duri pl'ivind:
D securito.te. la incendiu O protocţia oivil& t8I sii";:~.tea populaţiei
d.3) avh, / acorduri 'ptcifice ale admillistrajiei public" conn·ale şihau ale serviciilor desoenlraliwle ale ac",lom
(copie)_
MUZEUL JUDEŢEAN

d 4) -"lud!!de ,'p<cialilme (l eumpiar original)'

e) punctul d. ve<lcrcl"ct"t .dminis!mli,' al .uto.-itilţii com~el.nte pentru pl'otecti. mediului (copie);

1)DMumeote!e de platii ale următo.relor t.~e ("opi.):
TAXĂ CERTIFICAT DE URB1I_l"ISM

Prezentul cCrlil,cat d. llrbanism ere valabilitatea de "~~;:;~'~~~"l~"i~
ARJUTECT ŞEF,

,

"



În conformitate cu pre,'cderilo Legii m. 5011991 privind autorizarea "",'.;;ut'.rii lucrll'ilor de construcţii,
r.publicat~, cu ':lodificl,.ile şi complelArile ullerio",-e,

fNTOCMJT,
M",i ),l'Mi

de la data de ... ".._._. până Iadai" de

$ICPRRLUNGEŞTE VALABllJTATEA
CER1WICATULIJI DE URHAN!SM

Dup' "c,,"sta data, o nQuă prelungire a vlll"bilit~lii nl1 .,;;te posibill, solicitantul unn~nd Sa "hţina. în conCiţii 1.
legii, un alt 0<:11i r,eat de urbanism.

SECRETAR. ARHITECT ŞEF,

L.S.

Data prehlngirii va13bilit~lii .
Achitat taxa de " " " lei conform chitante; nr. """ " ". din.
Transmis solicitmtului la dma de ." "." ... ". direct'prin posta.

ÎNTOCMIT,M.",,' M=si



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI,

I

._-----" ..-



CARTE FUNCIARA NR. 1040.'>2 Comuna/Oras/Nunicipiu." Tiisnad..,
Of.
r
ANepl

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA N',~:~,. lS2~63I
pentru INFORMARE [--:': ,~:, j
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MARE
Biroul de Cedastru şi Publicitate Imobiliară Carei

,',,',,'"'',,''', . , ,- " ". "
" "" ,,--, '"' .", ',"

TEREN Intravilan
A. Partea 1. DESCRIEREA IMOBILULUI

Adresa: Tasn"d, Str~d" Stefan cel Mare

Suprafat.· (mp)
Ob•• 'v"tii I Referinte

N, N•.<•••• t,.1
~rt N",opo",.fi<

L~_10405~
--"-------- --- .._----- -----'-----,,---

;i

"
Inoheier•• ef,

i i
Ob.~rv~ti; I Referinte



CARTE FUf/CIARA fIR. 104052 ComundjOrdsjMun'<;ipiu;

Anexa Nr. 1 la Partea 1

Nr.<ada.tral

100543

! {,,

1040$2

_J
,====,~--..~.========i

Lu••glme Segmente

•• lungimii•• egm.~"'10' .un' determin••••in pl.nul de p,oiectie S'e'eo 70.i .un, ,otunjite la milimet,u.
o•• Di.tant. dintre puncte e.l~ forma'a dins.gmu'e <umulat. ce sUntmal mki dec.t valoarea 1 milimetru.

- --- -- -----



- ---- -_._------------,_. __ .--_._. ---------------- ---- -- - ------- --_._--_ ...._-

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBULULU!

PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

NI. ceoasre Suprafer'.amasurata Adresa imobilului
103019 220 intravilan Inorasul Tasnad, str. SI. cel ~e

Cartea Funciara nr. I 103019 lUAT Tasnad

101323

100546

100545
;

,

"
o 137,,15

c m~c, ~ 1372)7
-~ ,<oS '1lJ,2SI

(, 137,269

IOOS22

100524 , ,
137,161

102'1'011

/ --J/
Scara 1:500
echidist 0,20 m

da!;;; 11082014

------'----'----------- ---

, ,

, r' •

Scara 1:500

'" ,/, ,

/
i

J

/
103019

INVEIHAR
Sistem ds

:.. I

I MonOL!lI

I

!
-,---- --------------_._------------_ ..- ------------ -- --'----------------- ,)i,

I" ,
, - .._.---_._---- .._-,
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C",il.Cre 1 is([ti ie fi7kc; ~,";;i! H -: :! ,'" '1 itjj}1 asa meu tu; '-~;~
,,{_~A-"ADE VA_'~-:!;c:'·:'~'/;',P+IE+lVI"

je d. " i',

Terenul pe care urmează a se '~:'>;:'.;:2
jud.Satu Ms.n;,illlJc1l1e:l sed-ce ;e' ]u::,];,;"i
pe strada Stefan -;c:!111;&[(',1+1,

Lucrarea a-c rnepr scor. lAi(:('T~2
stab; li, i i ~omn\ii lor de fundac.

,~ n;..,..

iKJ_



GtolQgir
Preco.ai.ic r.. " "1 ]i:~

pluvială, alcătuit- die: "rg2l," r0şi.i \.i
in fundament ~~;c:""'n:.O"_)I;':,,:d;

:q'.-' _-'~cn,,,,,,,''~'~" iJ".,.".,~"_.
I'eume.rr: es:

materialul cu.v.al '" ';,' '-"_'0-" ..0; ;", ".".-,~ ",o ,',.'u" '-'_.-.,,,_ ~._,_~ ~. u. "'J-"~\-""'o. '_,,1,'_, c.•". _.,

,'-'; :~",'-

influen ta masele- ,1,.> ,-',;-- "",·i,.~," ',_".,r.,,;,,".'. ,'-, ""_"," ""'_-'. , .�� "_,, '".~"'" ""~"""""--'i" '-'

temperaruni fi~f'_ll),'; intre \i!;.r~;;:~ U, ,;- j",
il-

" ,~

S'~;.•ilib;,,:'
S!abiliutn, .".
2fJld),

a stranficaţiei l~r_;nu,\\j.:j;;'J;;(
gcotehnic.

,._~'" .,

-, ,. , ':.'1

r '_.,--
(2'-'2,;L"-i,,,o -J >l:,].,

c - ---,
.C,:", ,,<;: I. .->~.

I
- "

pl!.[c;'r,:
SE c-:

!_! C ..

" '_',---- ,

-i '''0::':1
'!;':;',C'c ;-,Ie __i

r'-



pl!\:,.tici""~c mijloc
':On.~l5·"'j,.'3 ~_._----L.__ . ._..__

_______ 1 . ._

','!.~~cahii; i t,S;1/Gr,

1------------------- --Pânzaoe a»; c"---- ----- ------- -- -~-

::'_c~rac-\ert ;;1ici !,; f2.!CU-iL," _:r-:,'_C' ,- ,<,; ,",' , " iui l;i de argil~, i',':'_,,-,!,,, a.
nisipoasa, ru p!~ljtidmt-: mijbde," _'(!""~," l_S:""'>"P2 U proba dm Z0f![',5''-1.JI:-,
prezintă astfel:

~ Granukaucica
:o.rgilii
(]lSij)

,- ,--,' ,-,)- .,

., Ptastictuneo
indicele de plastic.itate

.. " -. 1-ukncore 0~ C-OIiS;S!iC·nR
'-' ',,

.' Structura
}\'i - 2,(:3 t/rnc

= '{" ;,"/. ,:1,"

'" -- O.5~
•

porozitate a
indicc'iC' de porozitate

Grentateo speCljici'
Ui!ghivi de ji'''.c(Ii"� jMerio"i'(!
(.0[:;:: IW'if.'G

Coeti -1'1-' (]~ ","p,-- -n-c 'ercn/oc ro.,.,,~, "~'._·.o·/ ' "<" __' __"" __""

- 2,'/8t/UK
•

c -- ::4 kPa
• f -

,
-' .. _."__, "': .;;,.,.". <j.



dată.

-:1
liP 112/05, cunsiderr.ndn-se o "di,;;'c,'-'k;1 uc -.!_ ,'.J -;;';~ cii" cote tercnuh.i s.i ,o. .n
fundaţiilor de 1,00 in, )u.c1rH:l'_Ls,:: Ur,l"~!O;"-U -""_:1'x' .:;1e orinci Vei dur parametr: '
geotehnici de; calcul:

-- ')J~

» ',-- ,
: j ., '1·' "_-'_','

eonsi ..tente ,',.,C'r. '-"-'-'i--',- "I-c""'~""U,'_ ,__'_"! _'_','c'l, ",_,'._'
"",,,,-",--,,,,,,,,,1," ,le- ';~7""o ,·__"b '''',-"",~,,, ,y,,_"s.,,,, ••c,'c-'-L':-'= '--',---"""~~~"-__o,,,!!=~,,_". ,Jv'_.~_.U ,. ,<1, '--_o
:~,:_"i','" ""_'f_-'~':,;0" ',1;0c-,k:u! I,(,rn :(> ';;';: ;',l'.:::f.~,-,

Pentru
2,00111,

; (ii', Şi .:t
'"",."

, ',' ,. , ,'-

3 Catcu! .., ,'--,~;",'~,_-- '~':o_~'=--o__-'_.-'!_'_'_ _ ~
Pe hxc,'_ f"".'_"":';i

precum "'i!' G·:.:;-ti~



L r" P !17i_i/j'nÎ ",-i,,'w'-- _.- '> __ Vv , J-'."'._ .
.::c~ ,;,',;-'L'<: ii ::eref:t! U' ,,

.~-_--- JfE}_,O:L-_",',----

Nr.
~----------~._- - - ----

; t.c.e-a: (

- - <C.

"~"_._~__J _,c_":>,""k,,,te, _
2 :)I.lTIC1

,--------t--------.--- -
I '_ ;-,",~t~, __f-'.a.".~

--,_
I S ouncte

TAEEL '34

~ __ ----- __~-- _~

Coteeon« {!!'iJI'ehfi!cJ Cl cuR1S(" IJ',':;}lFh'N-rC liEDUS, b.;bj';ju!'
lucrări ~itlmei'o(Î:, fără riscuri anonnalo SoiU l::,ndit'i de te.en şi de selit:iu_,-·c !kci<ş,-'

calitative. Metodele categoriei gecetu.c« l , S,Ul suficiente doar În eonulji' de t_,'
care, pe bsza b:;"criţc)\~i C0iTlJ-':"H\h1" s·_,,'.i;,,,t;l,i','i',C,'k Ci! hir.d suficient d~ favcrr;
astfel incâ t sit Se poată mi! iza m(0'_'):,-!~cli"~ru';,., ir. / .uectarea ş; execu L;jn:~ ",' _re,

puchetui superior sss.st bnpetfilN,/,f/t fi ,~·i".,ft'- ""pUif; '..-uice pot S,;: 5;"/5>-"2-'.'
suprafuţtr sot ut /-ii sau la (UÎâriCb;;.'tr.şc. .facem ",'JI] ătca-c.e recomandă ti :

exteriori ~iir.t-riori, p,Jn,J1li
dcasin.ra tălch c'e fir,;18re.

•

• recomand :" 1'1 ee,.0'-'utarea unor ~iL"t',;;~ci" .~", . ,-,.a !i' -;;',"i~L:dere.le-ere
C8:e să tle d~,,-2_r,~a:(_-gr'Nita""};];': r. ':(- ;,:'_,:" ,:,,;-~-t;;sau \;) vE!e, "~o, ,"-

•
0'0.-' __, '-.",.~ " -li" ", ,.,. c. " '."n,~"-",j,,,'__j- - ,. ( .• - ~·'I,.,"'-'.-'_--.

,o,



• -;"',.,--,c ,,_~_._ ··,p.•••'o~'".. _~'_",_",,;c,awO:: \ _"_'""'''''_ ._

0-,',;",; ""'-'''''- t-, "'''il"-,-,,.->." .H L •.~'''V., " '~~'_''',

'",. - ~\

OI orice 'U(THn:de excavare r-e trasee l,r:-,"'O S,' ;".~executa pe fronturi set- 'I~
deschise alternativ, erapizst aşa ;,,::i-,_.: t:l 'i":1 c'e execuţie si' fie d.l mf.: scurt
pentru c reduce Ti scu] :k o.coucc.e n :iiS'f:_ . j,); ;l;-,

•• Ialuzelc C'..! ;'lii1iiEimai mar; de .50rci~' 'F ,,,fX' liza prin 3;)njin:li ~!~',;(-_'r!'
{ziduri de sprijin, elemente fixu,,') sa.: _;-);
gnnzi]:

-'.'".,',. '-;"'''''--'(''0',''-" ..".···~"-.L, .• :--",,, •••<;;IL, 0,-, _" •• } ...•. ';.,

• pentru a ev i;a efecte! e c~,~uzat(:2;0 '",>"" '_
(20- 30 cm grosime) din '_\;nd4i,: C"_· \;1

turnarea he.oaului:
• '. .. , ':;O;'I(,!,1('. ere Ci" ~:; ;;ll;On .s.re .Ş', evacuare _;.,

erasuce ş: \:ran ~;,oli) voce i2 de ";3-,c, ,,,'"
•

., evacuarea apele s'_'pe;'f'c;8:e ~i,'_d' ur de; ,_1'-'it'»!Jti'l~ Se vor tace p,nl -'11": -':1ji'

de p-nte (,:;,sC\lj'g.~j'e ~pre ,:1.'-':,-- 0", ~.,u:·i'- ; ,.~ ce (z:):';Ş<;(iZU în rigcl "'. ili':,r'ci _,o, :,,,,

•
permită preluarea in-'pingcrii ir nuu.ifcm,e c' '_'l[,,,,"de umezirc. n,,~pl~c!i-,' iiS!.'
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MINISTERUL SANATATII
DIRBCTIA DE SANAr!\TE PUBLICA

SalU M8tre, str AH",n Iancu 'ILI4-16,
Nr,202( 18,0820 16

CATRE,
SC ENmA SRL

Loc. TASNAD ,sl.r.PO-'vlPIERJLUR nr. 7,
jur1. SA TU MARE

NOTIFICARE

Referitor la "()!icitarea irrregi8lrala cu rI,. 202(03 08.2016., privind procedura
de reglementare s,mitfu-a pl'eV87.Uta prin Ord.r."lS nr,1030(2009, mod_prin Ord_MS
nr_251 /20 12 si O,'d_MS nr_ 1185/20 12" respectiv

ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUPLICA
pentru'

OBIECTIVUL: PUZ - PENSIUN~; D+P+2E
ADRESA : TASNAD, str.NARCJSEl nr,6,
PROIECT Nr_ 191/2016 FAZA: PUZ INTOCMIT: SPAKK GROUP SRL

Precizam urmatoarele:

In baza Refer-atului de evaluare nr. 99/17_08 2016, intocmit de As.Mcrcz M,
proiectul ,PUZ pentru construire Pen siune D+P+3 E" din loc.Tasnad ,
str.Narcisei n1'.6. , este in concordanta eLIcondiliile de igiena si sanatate
publica,



Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agentia Naţională pentru Protectia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare
Aril,383/2016

DECIZIA ETAPEI DE iNCADRARE
Nr.694 din 05.09.2016

Privind Planul Urbanistic Zonal- Construire Pensiune D+P+2E

Ca urmare a notificării înregistrate la Agenţia pentru PrOleqia Mediului Satu Mare cu nr. 7200 din
26.07.2016. privind initiarea procesului de eJaborare şi a reali2ării primei versiuni a planului; Planul Urbanislic
zonei _ Construire Pensiune D+P+2E. In Tăşnad. strada Nărclsei, m. 6, depuse de titularul planului SC
ENIDA SRL. În contormâate cu prevederile Hotărâni de Guvem nr.l07612004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planUl; şi programe a fosl oesutetă etapa de jncadrare pentru planul
mai sus mentionat.
Iniţierea procesului de elaborare. realizarea primei versiuni a planului şi declanşarea procedurii de evaluare
de mediu _ etapa de jncadrere a fost anunţată În mass media plin anunturi repetate şi prin afişarea pe
pagina de inlernet a autoritătii competente de mediu. Nu au fost depuse comentarii şi propuneoi din paoiea
publicului privind prima versiune li planului şi eventualele efecte sle acestuia asupra mediului,
Etapa de incecrere a planului s-a reauzat cu consultarea titularului planului. a autorităţii de sănătate public~
şi a autoritatilor interesate de efectele implementării planului in cadrul unui corrutet special constituit (CSC),
Consultarea a avui loc In cadrul şedinţei din cere de 18.08.2016.

In baza:
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului M. 19512005 privind pmleGţia mediului. aprobata cu modificări prin
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completarile ulterioare;

Hotărâri! Guvemului nI.l00012012 jXÎvind reorganizarea şi funcjionarea Agenţiei Naţionale pentru
Proiecţia Mediului şi li insliluţHlor publice aflate în subordinea ace5teia cu modificărilo şi comptetă'ile
ulterioare:
Hotarilni Guvernului m.l07612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe cu modifrcările şi completările ulte,;oare:

Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.99512006 pentru aprobarea nster plsnurilor şi
programelor care intri! sub incldenţa Hotărârii de Guvern nr.l076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluălii de mediu pentru planuri şi programe;

Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habilatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. cu modificările şi completarile ulterioare, aprobată Cu
modificări de legea nr.4912011, cu modiftcMle şi compietările ulterioare

Având În vedere prevederite all.5, alin.3. litera a) şi a Anexei nr.1 - cntera pentru determinarea efectelor
semnificative potentiale asupra mediului din Hotărârea Guvemului nr. 107612004 privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe cu modificările şi completările uHerioare:

Ca urmare a ccnsuuăm autorilă!ilor interesate de efectele implementării planului in cadrul şedinţei
Comiletului Special Constituit din data de 18.08.2016:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare decide că Privind Planul Urbanistic zoner • Construire
eensrune D+P+2E, in Tăşnad, strada Nareisei, nr. 6, jud. Satu Mare, nu poate avea efecte
semnificative asupra mediului şi ca unnara nu necesită evaluare de mediu. Nu este necesară
evaluarea adecvată deoarece planul propus nu intră sub incidenta a!1.2Hdin OUG nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatefor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările şi completarile ulterioare.

Planul este reşentor la un teren s~uat in inlravilanul oraşului Tăşnad, in mcnte Şlrandului Termal Hşnad, în
vederea realizării unei zone de funcpuni mixte de reCreere şi tuncnunt complementare cu accesele pieton ale

' ', şi ceroeaone aferente, pe parcela in supralaţii tolală de 232 mp, identificaM prin plan de sitllatie, plan de
( g'l \ tncaorere În zona.',",.~.•>..

" ./ AGENŢL~ FF.NTlW PROTECŢIA M.IWIULlII SATU MARE
Strada Mircea cel Bătrân 1lf.8B. Satu Mare, jud.Satu Mare, Cod 440012

F·m"il:{)fl1ce@~nm,m ~nnm ro Tel· 02611711i001 F"x 0261173.1500



Planul propune structurarea umanistica, znnaraa funcţională, organizares domeniului public şi privat, a
circulatiei camsabile şi pietonale, a parcelarulul preczănd regimul de construire, echiparea tehnico-edilitară
a zonei. Se pmpune O pensiune CU maxim 14 camere, cu 3 parcilri.
Bilanţul !"rjjori~l;

- constructie propusă - pensiune D+P+2E: 139 mp (60%)
-carosabil + percaie: 37,50 mp (16,10%)
• pietonal' 8,50 mp (3,65%)
- spatii verzi: 47 mp (20,25%)

Principalii indici urbanlstlci al PUZ propuse PDT= 60%; C,U.Tmaxim = 2,40,
Alimentare cu apă - prin branşament la reţeaua de distributie existentă
Canalizarea se propune extinderea reţelei existente la reţeaua stradală"
Anrnentarea cu energia electrică va fi realizată prin racordarea la sistemtll naţional.

Motivele care au slal la baza lui1rii deciziei etepet de mceao»:
1, PUZ - Construire Pensiune D+P+2E, În Tăsnad, strada Narcisei. nr. 6, jud Salu Mare. se incadreaza la

ari.5, aan.a litera a) din Hotărârea Gwemului nr.1076J2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificarile şi completarile ulterioare: Decizia s-a luat În
baza unei examinări care a luat in considerate infonnaliile furnizate de calre titular şi a utilizat criteriile
pentru determinarea efectelor semnificatwe potenţiale asupra mediului precizate În Anexa nr. t la
Hot~r~rea Guvernului nr,107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe Cu modificările şi completările ulterioare'

2 Criteriile pentru determinarea efectelor semnificatwe potenţiale asupra mediului au vizat caracteristicile
planului şi caracteristicile efectelor şi ale zonei pasjbil a fi afectată. Astfel:

t, Caracteristicile planurilor şi programelor C[Jprivire, in special. Ia:

a) gradul În care planul seu programUl creează un cadru pentru proiecte şi alte activităti vnoere fie in ceea
ce priveşte amplasamentul, natura, mănmea şi condiUile de funcţionare, fie In privinta aiocănt resurselor:
Planul promovează investipile de dezvoltare urbană.

b) gradul1n care planul sau programul influenţează alle planuri şi programe, inclusiv pe cele in Care se
integrează sau care derivă din ele.

cj relevanla planului sau programului In/pentru integrarea oonsidera\iilor de mediu, mai ales din
perspectiva promovălii dezvoHarii durabile: Planul integrează considerentele de mediu in perspectiva
promovăm dezvoltării durabile.

d) problemele de mediu relevante pentru PUZ _ nu sunt

e) relevanta planului sau Programului pentru implementarea legislatiei na~onale şi comunitare de mediu _
s-au luat in considerare prevederile:

Directiva Partarnentului European şi a Consiliului 2001142/EC jXivind evaluarea efectelor anumitor
planuri şi programe asupra mediului;
Hot~rarea GlNemului nr.1076J2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri şi programe, cu modificarile şi comptetăme uHerioare;
Ordinul nr,IlIlSI 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H,G
nr. 1076/2004 privind stabilirea procedunl de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
II. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a li afectate cu privire, Ih special, la:

a) probsbililatea, du",t", freGvon!" şi revrusibiljlalea efectelor - probabililate<l ca sa generezo efecte
negative asupra mediului este redusa.

b) natura C1!mulalivă a efectelor - efectul cumlativ cu zona induslrial~ este nesemnificativ, iar impactul
asupra factQrului uman/social este unul poz~;v.

o) natura transfrontiera a efectetor· nu este de natură s~ produr;a un efect transfrontier.

d) riscul pentru sănătatea umana sau pentru mediu (de exemplU, datorită accidentelor) nesemnificativ

e) valoarea şi vulnerabilttatea areal ului posibil a fi afectat. date de:
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cullural- nu aste cazut;
(ii) depăşirea standardelor sau a velonror lim~ă de cantate a mediulUi _ nu este cazul;
(iii) folosirea terenului In mod intensiv - nu este cazul;

1) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un staM de protejare recunoscut pe plan national,
comunitar Sau internaţional - nu este cazul, PUZ nu intra sub incîden!a art28 din OUG nf.5712007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale. a florei şi faunei salbatice. Cii
modificii~le şi completările ultelioare.



Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu

Agentia pentru Proteqia Mediului Satu Mare a asigurat informarea şi participarea publicului la procedura de
evaluare da mediu.
Iniţierea procesului de elaborare, realizarea primei versiuni a planului şi declanşarea procedurii de evaluare
da mediu _ etapa de incadrare a rost anuntata in mass media prin anuoţun repetate Iri cotidianul local
Informaţia zilei din data de 22.07.2016 şi 26.07.2016, prin afişarea pe pagina de internet a Agenţiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare Incepând cu data de 22.01.201e

Documentatia depus~ a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derul~rii procedurii de
reglementare la sediul şi pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

Nu au fost inregistrate la Agenţia pentru protectia Mediului Salu Mare comentarii şifsau propuneri din partea
publicului privind prima versiune a planului şi eventualele efecte ale acestuia asupra rnediutul.
Proiectul (draftul) deciziei etape; de rocaorere a fost afişat pe pagina de intemet a Agenţiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare începând cu data de 23.0B2016.

Anunjul public privind luarea deciziei etapei de rocaorore a fost af.şat pe pagina de internet a Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Satu Mare începând cu data de 23.08.2016. respectiva fost pUblicat in cotidianul local
Informalia zilei din data de de 23.08.2016.

Nu au fost lnreqistrate la Agenţia pentru protectia Mediului Salu Mare comentarii şi/sau proounert din partea
publicului privind prezenta Decizie a Etapei de Încadrnre.

Prezenta decizie reprezinta un act administrativ şi poate lace obieclul unei actiuni in justiţie In baza Legii
nr .554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi CQmplet~rile uaenoere.

Prezenta decizie se poate utiliza numai În vederea adoptărtl planului de către autoritatea administraliei
publice competente.

Pentru obţinerea aulOfi2aţiei de construire se va unna procedura de reglementare confonn HG 445 12Q09
privind evaluarea impactului anumilor proiecte publice şi private asupra msdiului şi conform Orutnutul comun
MMP rlr.135/2010 MAI ",.7612010 MADR nr.84/2010 MDRT 1lf.128412010 privind aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte pulIIice şi private.
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SC SPaKK GROUP SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere o documentoţiei

1.1.0 Denumirea lucrărII Plan Urbanislic Zanal in scopul ootmeră aclelor

premergaloare pentru construire Pemiune D+P+2E

1.2.b Ampla.ament: str, NorciseL nr. 6. Tă'llad.jud SalLJMare

1.3.c Beneficiar. se ENIDA SRL

Sir. Pompierilor, nr. 7, Tăjnad, jud, Salu Mare

lAd Praiectant: se SPIIKKGROUP SRL,

str. f'eloli Sonoor. nr, 21, ap 18,

Salu More, jud, Salu More

1.5.e faza: Plarl Urbanislic Zonal!P,U,Z.)

1.2. Obiectul lucrării

Scopul elaborării Planului Drbcnrstlc 7.onal penlru le'erlul stocnot omorosct in intravilanul

orajului Tuşnad, in partea nord-veslica a oraşului. in incinto Ştrcmdului Termal Toşnad, ,Iruclurarea

crtonnnco. zorcreo luntio"aIă, organizarea domeniului public ii privat, a circulatiei corosobne şi

ptetonote. o parcelarului preclzond regimul de construire, ecnocreo tetmlco-ecântcro a zonei,

Av6nd În vedere pf8vederile Regulamenlul General de Urbanism aprobat cu H_G

525/1996. şi ,olicitările proprietorului. tema program a PUI prevede elaborarea lucrării În vederea

realizarii unei zone de tUrlcliuni mixte de recreere şi functiuni complementore Cu accesel'"

pielonale ~i caro,abile aferente, pe parcela În suprafată totală de 232.00 mp. conform extrosul

c.r. nr. 104052.



1.3. Surse documentare. boza fopografică

1. PlanuluiUrbanis~icGoneral al oralul Talnad

2. Ceftificatul de Urbanismnr.49din 09.10.2014

3. Documentaţia cadastrală

4. Stud;ugeotehnic

su

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRIt

2.1 Evolutia zonei

Oraşul Ioşnqd in ullimii ani a devenit atractia unui numai din ce in ce mai more de turişti

atât din tară cot li din strcinotote datorită apelor sale termale,i ioccâzcrec Într-o zona de câmpie

li dealuri joase conduce la carocleri,tici biaclimatice cu factori moi putin agresivi, În care

organismul uman nu trebuie să facă eforturi de aclimatizare. Iară comroincâccnt tipic pentru

ccnmc.
Astfel zona a devenit din ce in ce moi atractivă, serviciile hoteliere tind din ce in ce mai

necesare

2.2 Incadrareo În locolnate

terenul studiat se afla În Introvilcnu! oraşului rosnoo. in partea noro-vesnco o oroşulul. in lncinfo

ŞtronduluiFerme! Taşnad

2.3 Elementele cadrului natuml

zero stucăoto se afla in intravilonul orawlui. şieste o zonă cu functiuni mixte de recreere li

functiuni complementare, majoritatea clădirilor ou funcţiune de casă de vacanjă, pemiuni li

hoteluri, cu fegim de inăltime P,P+I ,P+2,

Zono nu prezintă denivelări semnificalive şi nu se cosesc elemenle al cadrului natural de

valoare oeosebrto

:2.4Circulatia

Accesul auto ji pletonol pe terenul studiat seface de pe aleea din feţe ocrceret

2.5 occpcrec terenurilor

Terenul sludiat are deslinajia de zonă Cu functiuni de ",creerE) cOr1farm extrasului PliG

orajul Toşnad

În zona gradul de ocupare a terenului este destul de ridicolă, mcaorttctec cladirilor ou

functiune de casă de vacontă, pemiuni ji hoteluri, cu regim de inăltime p, P+I,P+2. În zonă sauÎn

zonele vecine nu existariscurinctoroie.
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SC SPaKK GROUP SRL

Terenul este liber de orice conltructie_ Supratata terenului este de 232,00 mp din care

Bilanţ telitorial existent

-
"'r. crt. I Suprafata i

Denumirea zonei mp %,--- Zonă CUtuncţlunl mixte de rec-eere m 100.00r.

Principalele dislunctionalitCiti

- le comtată că Întreaga că supratată de teren, ca şi terenurile vecine au o ,uprafată

destul de reduse. Pentru a se putea construi oensoreo propU5ă, este necesoră schtrnbcreo

indicatorii tehnica-economici În zonă

2.6. Echipare edilitaro

Alimentare cu apă

Oro,vl Tă~nad dispune de sistem de alimentare cu opă potabilă centralizată, campusă din

Gospodarie de apă alcatuita din puturi torcte. respectiv rezervor de apa din beton armat, retelele

de apă stroocrc. d,n polietilena PE90-100 mm, 6 bori. In vecinătotea parcelei studiole există rejeo

publică de apă polabilă_

Canalizare

În prezent ortoşut Tăşnod dispune de retele de cOllolizare ape uzate li de staţie de epurare In

PUG-ul oraşului luni prevăzute ,etele de canalizare pentru colectoreo gmvitajionala o apelor

uzate rnencjere şi statii de pornpcre intermediore pel1tru ace,te ope În vcdereu ,"vocuării lor În

conditii de calitate conForme cu reglemenlarile de mediu şi de coscoocnrec opelorÎIl voooe.

In zono studiotă În prezent există rejeo de canalizar", stradala_

Retele de gaz metan

in zona existe retec publica de gaze noturale de medie presiune trecând În fata parcelei

,tudiate

Alimentare Cu energie electrică

In zonă există linie electrică aeriană amplasată pe slalpi de beton dar in incinta nu esle

bramoment electric,

2.7 Probleme de mediu

Prin omencjorne propuse sursele de poluare vor li diminuate pană la eliminare {coleclcreo

organizată o deş8urilor, canolizarea apelor menojere, organizarea circulatiei şi a zonelor veco.
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2.8 Optiuni ale populatiei

Terenufile Îtl zonă OUfunctiuni mixte de recreere li functiuni corooierrentoe. prin proiect nu

le propune sctamboreo destinatiei zonei. Elaboralorul documentatiei de urbanism este de acord

Cu solicitarea beneficiarului

Solutionarea acestei solicitari se va realiza in cadrul Planului Urbanislic Zonal prin stabilireo

regimul de înăltime pentru constructii, asigurarea circulajiilor, ccceseior ,i echipamentelor tehnlco-

ecnâtcre precurn şrstabilirea indicilor de ocupare si utilizare o terenului, respediv POT si CUT.

3. PROPUNERI DE DEZVOlTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale sludl1lor de fundamentare

S-a tinut cont de;

Ridicăr; topografice întocmite de ing Muller Ernertc

Prevederile fUG al oralului Tăjnad

De asemenea, in documentotle au fost respectate normele stabilite prin Legea 50/1991 şi

prin Regulamentul General de Urbanism aprobal CU H,G_ 525/1996, Legea 35D/2001 p~vind

amenajarea teritoriului_

Avond in vedere că Planul Llrbanistic General prevcde zonă d" functiuni mixte de recreere ji

functiuni complementare acesteia se propune mentinerea acestei tcnctlunl.

3.2 Prevederi ale P.U.G.

Prin P,U,G oraşului T6jnad, terenct studiat _'e ono În introvilanullacalit6tii in zor-o de functiuni

mixle de recreere şi tuncfiuni complemenlare ocesteto. Se structcrcreo urbanislica, zonarea

funtională, organizarea domeniului pUblic li pfivat, o circulatiei caro\abile şi pietonole, O

pcrcelcrulul precizând regimul de construire. echooreo rennco-ecanoro a zonei.

3,3 Valorificarea cadrului natural

Prin am"najăril" propuse sursele de poluare vor fi diminuat" pană la eliminare (colectarea

ornooecto O deşeurilor, co-cnaorec apelor menajere, organizarea circulatiei ji a zonelor verzi).

După arne"ajare plantatiilo propuse var oferi alOt un aspect urbarl mai pl6cut cat li un confort in

interiorul incintei

3.4 Modernizarea cir<:ulajiei

Accesul auto se vo realizo de pe aleea din fala pcrcelel. o snodo rrooerneoto. Se propun

3 locuri de parcarc pentru vizitatori, locurile de parcare var avea dimensiuni 2,30m x 5,00 m

Accesul pietonal se va realiza prim-o alee de 1,50 m latime, In jurul constructiei propuse se

va reoliza un trotuor de gorda pentru irldepărlarea apelor meleorice.



3,5 Zonlflcarea functionol;;; - reglementări, bilant lerko"at Indici urbonisfici

Prin prezentul P,U,Z.se propune structurareo urbontstlco. zonoreo funjionola, orgonizoreo

domeniului public li privot, o circuloţiel ccrosoblte şipietonole, o parcelarului precizând regimul de

construire, echiporea tehnico-edilitară a zonei

zonrnccreo propu,ă În perimelrulstudiot opcrţine unei sirlgure Llnilote reutouce de Referintă:-

zOno de functiut1i mixte de recreere li functiuni complementare acesteia, pentru care s-ou

prevazut urmatoarele reglementări. cetcnote in reoucmentunocoi de urbonism:

Astfel pe teren le propune Opensiune cu regim de înăljime moxim D+P+2E.

REGLEMENTĂRI

Amplasarea fată de aliniament

- Constructia se vo refroge cu mln. 5,00 m fată de aliniament

Amplasmea În interiorul parcelel

Constructia vo fi amplasată la:

2,00 m fată de limita N

2,00m fată de limita V

5,00m fojă de limito S

0,60 m 10!ă de>limita [

Asigurarea acce.elor corasabile

Accssul auto se va realiza de pe aleea din fata porcelei, o strodo mooereoto. Se propun

3 locuri de porcore pentru vizitolori_locurile de porcore vor oveo dimensiuni 2,30m x 5,00 m.

AsIgurarea acceselor pietonole

Accesul pietonol le va reoliza pnnr-o alee de 1,50m Iăjime, In jurul constructiei propuse se

ve realiza un tratuar de gardă psntru îndepărtarea opelor rneteorice.

Aspectul exterior al constructiilor

Cladirile noi se vor integra in corccterut generalo al zonei sise vor armoniza cu cladirile

invecinate ca mhitecturo sifiruso]e.Cladirea va avea acoperis tip şarpanta de lemn,

Parcaje

Porcofea outoturismelor se va reoliza în it1teriorulincintei stucnote.Se va asigura număr\J1de

locuri de parcore minim necssoră conform reglementărilor in vigoare_ Se propun 3 locuri de

parcare penlru vizitatori. locurile de parcare var mea dimensiuni 2,30mx 5,00 m,



BRfVIARDECALCULPRIVINDNUMARULPARCARILOR

Camere de cazore - max. 14camere

CanI, HG 525/1996 nr, necesar parcari 1-4parcari la 10lacuri de cazare

Nr. parcari propuse In incinta . 3 locuri de parcare

NR.TOTALPARCĂRIPROPUSE:3 locurI

Re:tullocurilor de parcare rlecesare şe va asigura in parcarea publica o strondulvi termal pe

baza unar contracte de inchiriere cu adminisiratorui strondLJlui

Spatii verzi

Se vo asigură suprafata necesară o 'paţiilor vefZLconf reglementarilor ln vigoare 120%)

Imprejmuiri

Imprejmuirea la frotltul snoznva fi transparenta \i va avea o Inăltime de min. 2,2 rn. iar pe

lateral şi posterior se va reouzo opac

Indici urbanlslicl

POT max=60.0ll%

CUI"2.40

Bilant tenitmia) prapus'

", TeJitariualerent EX:~T:1NT EX~~~NT P~~~~S PRg:;US,", -- -, Constructie propusă 0,00 0,00 139,00 60,00 IPENSIUNE- D"'P"'2E, Coroasabll + pareaje 0,00 000 37.50 16,10,,
a Pletonal 0,00 0,00 8.50 3,65

4 Spatii verzi 0,00 0,00 47,00 2ll,25

TOTAL 232,00 I 100,00 232,00 100.00

3.6 Dezvoltarea echlpărll edil~are

Alimentare cu opă

Alimenlorea cu apă potabilă o pel1liunii se propune de a fi osrocrcto de la r"teaua de apa

patabilă arăjetlea;co rosnco. existente in zona. Racordarea la aceaasta se propune prin

inlermediul unui branşoment din condLJctă de polietilenă PE63 rnrn. 6 con. Alirn",ntarea cu apă a

pensiunii se propune pritl realizarea a unui bronşcrnent individual ş; montarea a unui apomelru

individual În vedera contortzcnt volumului de apa consl'mată Contorul de apa va fi amplasată

inlr·un camin de apamelru amplasată în apropierea intrării la oensoreo propusă.
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Canallzare

În prezent orta,ul Ta,nad di,pune de relele de ccnonzore ape lJZate ,i de statie de epurare. În

PUG-ul oraşului sunt orevczote retele de cononzore pentru colectarea gravitatiorlala a apelor

vzale menajere ~i statii de pompare intermediare penlru ace,te ape În vederea evacuarii 10fÎn

condij:i de calitate conforme cu reglementarile de mediu şide ooscoconrec apelor in vigoare,

Traseul canalizarii se propune În zona verde. respecl6nd distanto de proIectie de 3 m totc

de reteaua de apa ootcbuo, Pe retea \·0 prevazut şi I ouc. camin de vuncre.

Retele de gaz melan

În zonă există retea publică de gaze naturale de medie presiune trec6nd in lata parcelei

stuorote. Se propune un branşament la reteaua exsrentc.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a clădirii propuse se va facc de la linia electrica oeriana

existenta pe strada Tudor vtocnmresco. cu un branşament electric tritozlc.

Distributia energiei electrice În clădirea propusă se va face de la un tablou electric general de

distributie,

Alimentarea cu energie electrica a tabloului general de distributie se va toco de la firido de

bronsoment propusa,

Instalatiile electrice pentru clădirea propusă vor fi instalatii de distributie mOr1ofazate, respectiv,

mrozcte. coostono din circuite de iluminat, circuite de orce. circuite de forja, imlalatie de

pretectie contra electrocutării prin legare 10păm6nt, instalatie de iluminot de sigurantă, etc

3.7 Protectia mediului

Oeşeurile menajere din zona de locuire vor fi colectate În pubele din plastic core vor fi

ridicate conform unui grafic de către sorviciile de salubrilate, pe baza unui contracl do prestări

servicii. Acesteo se vor transporte şi se vor depozite le o rampă de gunoi outorrzoto.

După executarea lucrărilor de comlruclii se va reface cadrul natural prin reabi:ilare

peisagistica, Se propune amenajarea terenului ren-os lib",r (Ou spalii ve,,';' plontotii de arbori si

arbusti.

3.8 Obledive de utilitate publică

Prin50lutiu propusă nu 5e var !eoliza obiective de utililate publica,

3.9 Circulatia terenurilor

Nu e cazul

beneficiorului_

Investitiile propuse se vor executa pe terenul proprietate privata al
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Acest P_UI ,-o Întocmit la cerefea beneficiarului, llllJcllJrarea urbonilfică, zorcreo

tunţfcnolc. orooozc-ec oornenlu'Ol public şi privat, a circulatiei corosabile 'ii pielonole. a

parcelorului precizond mgirnul de constfuire, echipareo tehmco-eontoro a zonei.

SOlutia de organizare urbanbticd răspunde ala! reglementărilor tehnice ln vigoare, cât şi

dorintei beneficlorului. ior con,:rujia ,i plontaliile propU'ie oferă otât un aspect urban mai plăcut

cât şi un confort In mrerlorot incintei,

La proiectarea, autorizarea ,i executarea lucrărilor se vor respecta reglementările stabilite

prin prezentulstudiu precum şi legislajia existenta pentru tuncjiunile propuse.



Volumul II

REGULAMENTZONAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.Penslune P+l E+M În oraşul Tăşnad

Cuprins

1. DISPOZITIIGENERALE

1.1. Rolul R.L.U.

1.2. Baza legală a eJaborărH

1.3. Domeniul de aplicare

2. REGULIDE BAZĂ PRIVIND OCUPAREA TERENURILOR

2.1. Reguli cu privire la păstrarea Integrltăfli mediului şi protejarea

patrimoniului natural şi construit

2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor şi la apărarea interesului

public

2.3. Reguli de amplasare şi retragerl minime obligatorii

2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

2.5. Reguli cu privire la echlpcrec edllltcră

2.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru constructii

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi şi Împrejmuiri

3. ZONlflCARE FUNCTIONALĂ

3.1 Unită!i şi subunilăji funcflcncle



1. DISPOZITII GENERALE

1.1. Rolul REGULAMENTULUI lOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism Idenumit prescurta! R.L.U.)aferent P.U.Z.reprezintă o piesă de

bază in aplicarea P.U.Z.el Întărind li detaliind reglementările din P_U.Z

Regulamentul locol de urbani5m (R.L.LI.)cuprinde reglementarile referiloare 10 utilizoreo

terenurilorşi realizarea constructiilor pe teriloriul introvilan din zono studiată. explicitand prevederile

PUG-uluişi cuprinde norme obligotorii pentru outorizarea execctors constructiilor (vezi ori. I din

Regulamentul Genere! de Urbanism).

r-escrotne cuprinse in R_LU_lunt obligatorii pe irltregul teritoriu ce foce obiectul P.UI

Lo bozo eloborar;i R.l_U.olerent P.U.Z.stou :

Regulomentul Genere! de Urbonismoprobot p,irl fIG.R_ tlr. 525/1996şi Ghidul de aplicare 01

R_G.Uopmbat prin Ordinul M.L.P.A.T.nr. 2I/N/1O.04.20oo_

Reglementarile cuprinse În P_U_G_şiÎn prescriptiile Regulamentulu; Local de Urbanismaforente

P_U_G_pentru zono ce foce obiectul P.U.G.

1.2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII:

Prezentul Regulament Însote'ite Planul Urb(mistic Zonei, conform prevedmilor

ReglJlamentului Generol de LIrbanismaprobat prin HGRnr. 525/1996 'ii a Ghidului de aplicare a

ocestuio oprobal prin Ordinul MLPTLnr_21/N/1O.04_2000. Dupa aprobarea prezentului Regulament

prevede,ile ocestuiq sunt obliqotonl. iar orice modificare a acesliua se va PlJtea face numai

lmpreuno cu mocnrcceeo PlarluluiUrbani-,tir.lonalji numai dupa aprobarea acestuia.

1.3. DOMENIUL DE APLICARE:

Odată oprobat. Împreuna cu P.U.L R.l.U.cterent ocestuc cansliluie act de autoritate al

administratiei publice locale.

PrezentulReglJlament se aplica În lntrovllorujloraşului toşnod. judetul SatlJ Mare, pe o

suprafata de teren de 232,00 rnp. identificat cu extrosulCF_anexat. proprietate privata. Pe terenul

proprietate se dor"jhe reolizarea unei constructa de penslune cu dotarile tenmco-ecnntore almente

2. REGULI DE BAlĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE

2.1. Reguli cu privire la păstrarea Integrllă!Ii mediului şi protejarea potr;mon;ulu; notural ş;

constru~:

Salubritatea:

Intreago suprafata a zonei studiate va fi mentinuta ln stare salubră de către proprietari.

persoane fizice Iau juridice prin colectmea dejeuriTor.În conformitate cu prevederile legii nr_

13711995_
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Pentru zona studiată oesecne menajere vor fi colec;ate În pubele amplasate pe terenul

proprietate, Într-o zona accesibilă

Toale dejeurile vor fi gestionate de calre Serviciul de Salubritate al Primăriei li se vor

transporta la rampa de gunoi menajer a locolită!;i.

Prevenirea Incendiilor:

Construcţiile propuse vor avea minim gradul III de rezistenta la foc. Orice modificare

constructivă sou de functiune va avea ln mod obligatoriu avizul Grupului Pompierilor Militari.

2.2. Reguli cu privire 10 siguranta conslru<::ti1lor şi la apărarea Interesului public:

Stabilnalea constructiilor:

Se vor respecta Cl) stricteţe oooncuneo li conditiile de fundare specificata În studiul

geotehnic, indicate şi În plonşe.

2.3. Reguli de amplasare ~i retrageri minime obligatorii:

În subwno de servicii propuse, se VOf rescectc prevederile legate de amplasarea ace,tQra

astfel: comtrucliQ VQ oveo Oretragere minimă de 5,00 m de la limita front la ,trodă.

CIădireo se va retrage fata de limito oostetooro ale parcelei cu minim 2,0 meut

Retelele şi bronsomentele 18hnico-edilitore vor respecta cmplcsomentul clădirilor de locuit

propus prin plafl,Q de Reglementari - ecncore eontcrc.

Se recomanda un coeficient maxim de utilizore a terenului de 2.40 mc!mp teren,

2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Pentru sub zona de servicii sludiata, accesul carosabil şi pietonal se va face difect din

drumul existent, strada, cu doua bemi ccrosobae de smionme.

2.5. Reguli cu privire la ssmssrss ed'IHară :

SoluFile tehnice propuse pentru "chiporea edilitariS a zonei sunt obligalorii pentru toti

investitorii d:n zona Iconlorm plan,ei Reglementări - ecnocse edililariS)

2.6. Reguli cu privire la tarma şi dimen.iunlle terenurllor pentru construcl"i:

In sLJbzona nou propusa parc",lafeo existenta rămâne nescf-ănbotc.

Farcelarul este stabilit prin actualul P,U.7... in ptonso de reglementări_ Orice modificare

ulterioară a parcelarului se va face pe baza unui P.U.D_

In subzono propusa, parcela va avea o suprafatiS de 232,00 mp ,
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2.7. Regul1 cu privire la amplasarea de spatii ve"i şi împrelmulri :

Spatiile libere Între clădiri se vor tnierbc Cu exceplia Iroluarelor de gardă din jurul cladirilor, ce 'e

va realiza din dale prefabricate din beton li va avea o lafime minimă de 1,0 m. Se interzice

betonarea 5patiului liber dintre clădiri. cu exceptia plallormelor coroscoae. Spatiile verzi propuse se

vorÎnierbo li se vor ptanta cu arbori şiarbu~li fructiferi sau decorcfrvi.

3. ZONIFICARE FUNCJIONALĂ

3.J. Unită~şi subunltă~ functioncle:

Suprafata studlctc prin prezentul P.U./.,cuprinde următoarele zone şisubzone tunctrcncte

MI" Zona Cu functiuni mixte de recreere sifunctiuni complementare acesteia

C - căi de comuniccfie de incinta

SP- spatii ptantate, agrement, spart

TE- echipare eomcrc

GC· gaspodarie cornunoto

3.2. Functiuni

FUNCTIUNt EXISTENTE MENTINUTE

CR- circulatii rutiere.

. FUNCŢIUNI PROPUSE PENTRU ÎNLOCUIRE, DISfUNCTIONALlTĂTI

-tereo liber În intravilan

- strcztnemodernizate li neechipote edililaro

- fUNCŢIUNI NOI PROPUSE

MI - zone cu functiuni mixte de recreere sifunctiuni cornplernenlcre acesteia

CR- circulatii rutiere şipietonole de incinta

TE-jvcrort lehnico-edilifare_

SP- spatii plantate, oaremenr. sport

GC- gospadarie camunala

3.3. Interdictii

- pentru orice functiune neconforma cu PUZ,

3.4. Servituţii de utilijale public':; şi urbanistice

-nu sunt,

3.5. Utilizări permIse:

MI - zere cu functiuni mixte de recreere sifunctiuni complementare acesteia



3.6. Utilizări interzise
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- orice functiune poluanta sau generatoare de riscuri

- constructii 'au amenaj6ri insalubre, inestetice sau din materia'e nedurabile

• anElXeqospodcreşf pentru creşterea animalelor cu exceptia celor mici.

3.7. Amplasarea clădirilor fată de alinlamenf

Cladirile le vor retrage de la aliniament cu o distanta de minim 5.00 metri.

3.8. Amplasarea clădirilor fată de limitele po.terioare ale parcelelor

Cladirile se vor retrage Iată de limita posterioorai cu minim 2.0 metri;

3.9. Circula!ii ~iaCCe1Se

parcelele sunt construibile numai În m6,ura in Care ,e oligLJra acces direct de la drumul
pLJblic_

3.10. Stationarea outovehiculelor

Stationarea outovehlco'etor se admite in parcarea amnenajata in incinta peniunii >au in

parcarea publica a ,trondului termal pe locurile inchiriate pe baza unor contracte de inChirierecu
administratorul strcndului.

3.11. Regimul de inCiltime

RegimLJIde inaltime este maxim D+P+2Eniveluri

3.12. Aspectul exterior a clădirilor

Clădirea va avea acoperiş tip şarpanto şise interzice to'oseeo azhocimentului ~io tablei

strălucitoare pentru Învelitoare_Selnterzlce folosirea lirmelor luminoase cu lumin6 pul,atorie_

3.13. Cond~ij de echlpcne edililară

Cladirea va li racordate la retelele tehnico-edilitare publice:

3.14_1mprejmuiri

Gardurile 'pre strcoo vor avea inaltimea de moxin 2_20m li minim 1.80 metri din cam lin

soclu opac de 0,30 m_sio parte transparentă din metal sau lemn dublata de gard viu:

3.15, Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

POTmoxim = 60,00%

3.16. Coeticient maxim de ulili~are a terenului (CUT)

CUTmax. = 2,40 mp ADC/mp, teren per--.truD+P+2E

3.17. Planla!ii

Spatiile libere vizibile din ckculcţjle publice vor fi tratate ca grădil1i de fatada;

Spatiile neconstruite si neocupote de accese, trotuare de garda si grădina cultivată vor fi

tnlerbofe sipluntate cu un arbore la fiecare 100mp_:
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