
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. ::J<S
din data de 31 iulie 2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
"SERVICE AUTO P. CU SEDIUL ADMINISTRATIV P+2E. ŞI

ÎMPREJMUIRE"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Având în vedere Raportul Serviciului Arhitect Şefşi Raportul Comisiei Buget-

Finanţe;
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), ale art. 4R., ale art. 48"1

precum şi ale a11. 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (5) lit. c], precum
şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) Iit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată În anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT Ă R Ă ŞTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "SERVICE AUTO P. CU SEDIUL
ADMINISTRATIV P+2E. ŞI ÎMPREJMUIRE", beneficiar S.c. KOVACS
SERVICE S.R.L., din oraşul Tăşnad str. Petru Maior nr. 20.. iudo Salu Mare,
proiectant S.c. ERYZA PROIECT S.R.L. Satu Mare, arh. Szabo Erika-Izabella
atestat R.U.R., conform anexe! care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate -2- ani de la data
aducerii la cunoştinţă publică.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL .47"o~

IONEL~TALÎŞ

CqNTRASEMNEAZĂ,
SEC fETARUL ORAŞULUI,

S~GJU-IONEL BUTA



ROMÂNiA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 9(::,/2017



ERYZA PROIECT SATU MARE

(

PROIECT Nr. 1712016
Faza: P .U.Z.

ELABORARE PUZ PENTRU
SERVICE AUTO CU SEDIU ADMINISTRATIV

SI ÎMPREJMUIRE•STR. PETRU MAIOR, MUN. TĂŞNAO, JUD. SATU MARE

BENEFICIAR:S.C. KOVACS SERVICE S_R.l.

NR.Ex:1
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ERYZA PROIECT SATU MARE

PROIECT Nr. 1712016
Faza: P.U,Z.

ELABORARE PUZ PENTRU
SERVICE AUTO CU SEDIU ADMINISTRATIV

SI ÎMPREJMUIRE
STR. PETRU MAIOR, MUN. TĂŞNAD, JUD, SATU MARE

BORDEROU

(
PIESE SCRISE

A. MEMORfU DE PREZENTARE

1. Introducere
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2. Obiectul lucrării
Solicitări ale lemei program
Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona respectivă

1.3. Surse documentare
8_ Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P,U_Z_
b. Lista studiilor de fundamentare lntocmite concomitent cu P,U,Z.
c. Dale statistice
d Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica

a zonei

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1, Evoluţia zonei
a Date cu privire la evoluţiazonei
b Caracteristicile semnificative ale zonei
c. Potenţial de dezvoltare

2.2. Încadrarea În localitate
a. Poziţionarea faţă de intraviianullocalităţii
b. Relaţionarea zonei cu localitatea

2.3. Elemente ale cadrului natural

2.4. Circulaţia
a. Aspecte critice privind circulaţia În zonă
b. Capacităţi de transport, necesităţi de modernizare a traseelor existente şi de

realizare de trasee noi, intersecţii cu probleme, priorităţi

2.5. Ocuparea terenurilor
a. Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupa zona studiată



b. Relaţionări Între funcţiuni
o. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
d. Aspecte calitative ale fondului construit
e Asigurarea cu servicii a zonei În corelare cu zonele vecine
f_ Asigurarea cu spaţii verzi
g. Existenţa unor riscuri naturale În zona studiată sau in zonele vecine
h. Principalele disfuncţionalităţi

(

2,6, Echipare edilitară
a, Stadiul echipării edilitare a zonei in corelare cu structura localităţii
b Principalele disfuncţionalităţi

2.7. Probleme de mediu
a, Relaţia cadru natural- cadru construit
b. Evidenţierea riscurilor naturale \li antropice
c. Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din
categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri În zonă
d. Eviuenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie
e. Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic

28 Optiuni ale populaţiei

,

3, Propuneri de dezvoltare urbanistică

3 1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2. Prevederi ale P.U G.

3.3. Valorificarea cadrului natural
3.4. Modernizarea circulaţiei

a Organizarea circulaţiei şt a transportului În comun
b Organizarea circulaţiei feroviare
c. Organizarea circulaţiei navale
d. Organizarea circulaţiei aeriene
e. Organizarea circulaţiei pietonale

3,5, Zonificarea funcţională-reglementări,bilanţ teritorial, indici urbanistici

3,6, Dezvoltarea echipărf edilitare
3,6,1. Alimentare cu apă
3,6,2. Canalizare menajeră şi pluvială
3.6.3. Alimentarea cu gaze naturale
3.6.4. Alimentare cu energie electrica
3.6.5 Telecomunicaţii

3.7. Protecţia mediului

3.8. Obiective de utilitate publică
a. Tipuri de obiective de utilitate publică
b. Tipul de proprietate al imobilelor si circulaţia terenurilor

4. Concluzii - măsuri În continuare



natural \li~:~~~~~~~~~~~
z Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public
3 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
5. Reguli cu privire la echiparea edilitara
B Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru constructii
7 Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi lmprejmuiri

B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1. Dispozitii generale
1. Rolul R.L.U.
2. Baza legală a elaborării
3 Domenii de aplicare

III. lonificare functionala

PIESE DESENATE

A 1 Plan de încadrare zonă

A2_ Situaţia existentă - priorităţi

A3_ Reglementări urbanistice - zonificare

A4. Reglementări echipare eomtară

A5. Proprietatea asupra terenurilor

Anexă - plan ridicări topografice

Noiembrie 2016
\

.ii mediului şi protejarea patrimoniului

ac 1:25.000
se. 1:500
se 1:500
se 1:500
se 1:500
sc. 1:500



ERYZA PROIECT SATU MARE

PROIECT Nr. 17/2016
f1:!~a;_P.U.Z.

ELABORARE PUZ PENTRU
SERVICE AUTO CU SEDIU ADMINISTRATIV

ŞI ÎMPREJMUIRE
STR PETRU MAIOH, MUN. TĂ$NAD, JUD, SAlU W\RE

LISTA DE SEMNĂTURI

DIRILCTOR,

ŞEF PROIECT,
-.'-,

arh.8"bi' 'Nt~Jae

COLECTIV DE ELABORARE

_Arhi~ctură, arh. Szabo Erika

-Instalaţii, ing, Comiati Ovidiu

Noiembrie 2016



ERYZA PROIECT SAlU MARE

PROIECT Nr. 17/2016
Faza: P.U.Z.

ELABORARE PUZ PENTRU
SERVICE AUTO CU SEDIU ADMINISTRATIV

ŞI ÎMPREJMUIRE
STR. PETRU MAIOR, MUN TÂŞNAD, JUD. SATU MARE

MEMORIU DE PREZENTARE

1.DATE GENERALE
11. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

DENUMIREA LUcRĂRII: ELABORARE PUZ PENTRU SERVICE AUTO CU SEDIU
ADMINISTRATIV ŞI ÎMPREJMUIRE

AMPLASAMENT: Str. Petru Maior, Mun. Tăsnad, Jud Salu Mare

BENEFICIAR: S.C. KOVACS SERVICE S.R.L

PROIECTANT: S.C. ERYZA PROIECT S.R.L_

FAZA DE PROIECTARE: Proiect pentru Plan Urbanistic Zonal (P,U.Z.)

DATA ELABORARII Noiembrie 2016

1.2.0BIECTUL LucRĂRII

SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Zona studiată se află in partea estică a localităţii Tâşnad. adiacent drumului DN 1F
(Str. Petru Maior), În conformitate cu planul de încadrare in zonă.
Conform P,U.G. al oraşului Tăşnad zona studiată se află În intravilan şi este zonă de
locuit L2_
Amplasamentul cu suprafaţă totală de 9500 mp este Înscris În extras de C.F. nr. 101129,
având nr. CAD. 101129, proprietate beneficiarului.

Indici actuali pentru zonă: P.O.T." 35%; C.U.T. " 1
Se propune:

_ transformarea zonei de locuit În zonă de servicii 18;
_ realizarea unei hale cu destinaţia de service auto si sediu administrativ

Investitorul va respecta sistemul calitălii În constructii definit prin lege ca un
ansamblu de structuri organizatorice, eligibilitate a responsabilităţilor, regulamente,
proceduri şi mijloace care concură la realizarea calităţii construcţiilor În toate etapele: de
concepere, de realizare, de exploatare şi post-utilizare a acestora.



PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA
RESPECTiVĂ

Zona studiată este situată În intravilanul oraşului Tăşnad. Prin prezenta
documentatie se propune transformarea zonei În zonă de IS şi modificarea indicilor
urbanistici in vedera realizării obiectivului de investiţii.

in apropierea zonei sudiate se desfăşoară activităţi similare.

1,3, SURSE DOCUMENTARE

a, LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR =.u.z
in vederea elaborării prezentului proiect a fost studiat Planul Urbanistic General şi

Regulamentul Local de Urbanism al oraşului Tăşnad.

b. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE iNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z,

Concomitent cu Planul Urbanistic Zonal, care este obiectul acestui studiu, au fost
făcute ridicări topografice şi studiu geotehnic pentru zona studiată.

c. DATE STATISTICE
Prin realizarea obiectului de investiţie se urmăreşte extinderea şi diversificarea

gamei de activităji productive, aducătoare de profit. Se creează de asemenea noi locuri
de muncă,

d. PROIECTE DE INVESTIŢII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC
DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Pentru amplasamentul studiat nu au fost elaborate alte proiecte.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

a. DATE CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA ZONEI

Zona studiată nu a făcut obiectul altor studii.

b. CARACTERISTICILE SEMNIFICATIVE ALE ZONEI
Terenul este amplasat In apropierea DN 1F drum care leagă oraşul Tăşnad de

Sărăuad, În conformitate cu planul de tncadrare In zonă.

c. POTENŢIAL DE DEZVOLTARE
Prin realizarea obiectului de investiţie se creează noi oportunităţi In diversificarea

gamei de activităţi productive, aducătoare de profit şi crearea de noi locuri de muncă,

2,2. INCADRAREA iN LOCALITATE

a, POZIŢIONAREA FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

În confonnitate cu planul de tncacrare şi planul de situaţie, terenul studiai se află
În partea vestică a localităţii Satu Mare,

Zona studiată are urmatoarele vecinetăţl '
laSud-DN1F
la Vest - Drum de exploatare
la Est - Drum de exploatare



- la Nord - teren viran

b RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA

Zona studiată este amplasată În partea estică a localităţii, În apropierea DN 1F
cu legătura Între Tăşnad şi Sărâuad.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Zona studiată se află În partea centrală a judeţului Satu Mare. Tipul general de

climă este cel temperat-continentală, de câmpie, cu influenţe vestice şi nordice.
Circulaţia generală a atmosferei are ca specific advecţii de aer temperat-oceanic din
vest şi nord-vest (vara), dar şi cu unele pătrunderi de aer arctic din nord (cu precădere
iarna) De asemenea, au loc şi advecţă de aer temperat-continental din nord şi est
(iarna), precum si invazii de aer mediteranean din sud şi sud-vest

2.4. CIRCULAŢIA

a. ASPECTE CRITICE PRIVIND CIRCULAŢIA ÎN ZONA

Circulaţia În zonă se face pe DN 1F şi pe De existent.

b. CAPACITAŢI DE TRANSPORT, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A
TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE DE TRASEE NOI, INTERSECŢII
CU PROBLEME, PRIORITĂŢI

Drumul de acces actual asigură capacităţile de transport necesar.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR
a. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ
Actualmente terenul studiat este arabil intravilan, liber de sarcini.

b. RELAŢIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI
Se poate considera că În prezent există retaţionări funcţionale doar cu

vecinătăţile imediate.

C.GRADUL DE OCUPARE A ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Zona studiată are POTexistent=O%,CUT""islem"O.

d ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Nu este cazul.

e. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE

Există o linie electrica aeriană de 20 kV.

f. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Pentru amplasamentul studiat. sunt propuse suprafeţe verzi (gazon)

g. EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE iN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE
VECINE



In zona studiată nu există zone cu riscuri naturale.

h. PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI

Lipsa echipării edilitare.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ
a. STADIUL ECHIPARII EDILITARE A ZONEI IN CORELARE CU STRUCTURA

LOCALITĂŢII

Actualmente amplasamentul studiat dispune de o reţea electrică de medie
tensiune. Alimentarea cu apă şi canauzarea se propun În sistem local.

b. PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI

Lipsa reţelei de apă şi de canalizare.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

a. RELAŢIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT -Nu este cazul.

b. EVIDENŢIEREA RISCURILOR NATURALE ŞI ANTROPICE
Terenul studiat nu se află În arie naturală protejată. Nu se poate vorbi despre

riscuri antropice cu impact asupra zonei studiate. Aceste riscuri pot fi preintâmpinate
prin găsirea soluţiei tehnice corespunzătoare pentru amplasament.

c. MARCAREA PUNCTELOR ŞI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE
COMUNICAŢII ŞI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI
ÎN ZONĂ

În cadrul zonei studiate sistemul căilor de comunicaţii şi a categoriilor de
echipare edilitară nu prezintă riscuri sau puncte nevralgice.

d. EVIDENŢIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECŢIE

In zonă nu există valori de patrimoniu.

e. EVIDENŢIEREA POTENŢIALULUI BALNEAR ŞI TURISTIC - Nu este cazul.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
Realizarea obiectivului de investiţii va crea oportunităţi noi de extindere a

domeniului economic al judeţului. şi crearea de noi locuri de muncă.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Cu excepţia ridicării topografice şi a studiului geolehnic, pentru zona studiată nu

au fost Întocmite alte studii de fundamentare.
Ridicările topografice evidenţiază că terenul este plat. iar studiile geotehnice

indică faptul că terenul este bun de funda re. nivelul apelor treatlce nu a fost interceptat.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.



Zona studiată este teren intravilan, zonă de locuit L2, cu indici actuali pentru zonă:
P,O,T, '" 35% ; C,U,T. " 1

De existent pe partea estică este propus prin PUG strada nouă,

3,3, VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Accesul pe terenul studiat se face de pe DN 1F cu ajutorul drumului De existent.

3.4 MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

a ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI ŞI A TRANSPORTULUI IN COMUN

Accesul la obiectiv este realizat din drumul De

b_ ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI FEROVIARE - Nu e cazul.

c ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI NAVALE - Nu e cazul.

d ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI AERIENE - Nu e cazul

e. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI PIETONAlE
Prin amenajarea incintei cu platformă serntcerosabilă, se asigură accesul pentru
pietoni.

3,5. ZONIFICAREA FUNCŢIONALA - REGLEMENTARI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI

Suprafaţa terenului aparţinând beneficiarului este de 9.500,00 mp şi cuprinde teren
pentru zonă pentru instituţii publice, servicii 12815,31 mp, zonă pentru căi de
comunicaţie 1148.92 mp, zonă pentru spaţii verzi 311.77 mp şi zonă tehnice edilitara 9
mp. Delimitarea zonelor funcţionale propuse se face În planşa de Reglementări
Urbanistice - Zonificare indicii de bilanţ fiind după cum urmează',

BILANT INCINTĂ I %m

IS Zonă pentru institutii publice, servicii 8.020,00 84.42

CCr Zonă pentru căi de comunicatie 20,00 0,21

SP Zonă spatii verzi 1.435,00 15,11

TE Zonă pentru tehnico edilitara 25,00 0.26

TOTAL 9,500,00 100,00

Delimitarea zonelor Iuncţicnale propuse se face În planşa de Reglementări
Urbanistice. Principalii indici urbanistici ai P.U,Z_ propuşi pe funcţiuni şi categorii de
intervenţie fiind:

PO.T.maxim "50 %
C.U.T_ma<im"1

3.6_ DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3_6_1_Alimentare cu apă
In cadrul incintei se propune o reţea de apă alimantată de la puţ torat.



3.6.2. Canalizare menajeră şi pluviată
În cadrul incinlei se propune reţea de cananzare locală. Apele pluviale se vor

descărca În şanţurilc penmetrale cu ajutorul reţelei de canalizare pluviale.

3.6.3. Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

3.6.4. Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la reţeaua de medie tensiune.

3.6.5. Telecomunicaţii

Nu este cazul.

3.7. PR(HECŢIA MEDIULUI
Prin realizarea obiectivului propus nu este afectat mediul. poluarea solului 0S[C

evitată prin soluţia constructivă pentru instalaţiile sanitare de apa şi canalizate. Protecţia
factorului de mediu aer este asigurată de alegerea instalaţiilor de Incâlzire (sistem
ecologic cu combustibil solid). De asemenea În cadrul clădirilor nu se desfăşoară
activităţi poluante.

Pentru zona studiată, este rezolvată complet problema preluării <li transportului
gunoiului la rampa de gunoi a localităţii.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

a. TIPURI DE OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Nu sunt necesare lucrări de utilitate şi folosinţă publică.

b TIPUL DE PROPRIETATE AL IMOBILELOR ŞI CIRCULAŢIA TERENURILOR

Terenul ce face obiectul studiului, cuprinde proprietatea privată de interes local.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Materializarea propunerilor prezentului proiect va avea un efect pozitiv la nivel
economica-social, prin diversificarea gamei de activităţi aducătoare de profil.

Şef proiect:

arh. Babici Nicolae



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I .DISPOZITII GENERALE

1, ROLUL RLU_
Regulamentul Local de Urbanism detaliaza reglementarile din PUZ., fiind

elabora! pe baza Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H G R nr
525/1996.

Prin aprobarea RLU_ simultan cu P,U.Z_ ambele documentatii devin acte de
autoritate ale administratiei publice.

I

2. BAZA LEGALA A ELABORARII
Regulamenlullocal de urbanism R LU_ a fost elaborat conform Legii nr. 50f1991

republica!a privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modtficarile si
completarile ulterioare (Ordinul MLPAT. nr. 176/Nf2000, H,G,R nr. 525/1996, alte
acte legislative).

3. DOMENII DE APLICARE
Prevederile prezentului RLU_ se aplica snct in zona analizata prin prezentul

P,U.Z. Aceste prevederi se aplica in vederea realizarii constructiilor si amenajarilor,
aflate pe amplasamentul studiat, orice modificare a prevederilor lui fiind posibila, in
conditiile legii nr. 350/2001, doar in baza unui alt P.U.Z.lP U.D. avizat si aprobat legal.

Se vor respecta prevederile H.G. nr. 62/1996, sau ale legislatiei in vigoare la data
autorizarii, solicitandu-se, prin certificatul de urbanism, avizele necesare, dupa caz, in
functie de tipul lucrarilor executate.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

La amplasarea constructiilor se va asigura pastrarea integritatii mediului natural,
cu atat mai mult cu cat intreaga rezervatie trebuie sa-si mentina echilibrele naturale,
specifice.

Infrastructura tehnico-edilitara a zonei nu trebuie sa afecteze mediul, ea fiind
adaptata normelor sanitare de protectie in vigoare. Se vor adapta solutii de colectare
centralizata. Ia nivel de zona a apelor menajere, cu epurare obligatorie, inaintea
evacuarii, conrorrn cerintelor organelor de mediu.

Colectarea si neutraliza rea ceseurnor se va face organizat, in prima etapa, la
actuala platforma a orasului si, ulterior, la o platforma ecologica, moderna.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI APARAREA
INTERESULUI PUBLIC

In proiectare si executie se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 si ale
Normativului P100/1992 Autorizarea lucrarilor de utilitate publica se va face in baza
documentatiilor de investitii aprobate si ele vor asigura siguranta in exploatate.

Interesul public va fi aparat si prin conditionarea liberului acces al publicului in
zona, pe trasee pietonale sau carosabile.
6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII



Pentru fiecare zona functionala se stabilesc reguli de amplasare a constructiilor
intre ele sau fata de alte limite naturale sau conventionale, si care se vor respecta,
pentru crearea conditiilor obligatorii de confort, dar si de interventie in cazuri de seisrne
sau incendii.

7, REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Pentru accesul la constructiile si amenajarile propuse, se vor asigura accese
obligatorii, pietonale si carosabne. Acestea vor fi dimensionate in conformitate cu
standardele in vigoare si vor fi corelate cu cerintele si specificul zonei.

8, REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Modalitatile concrete de solutionare a echiparii edilitare trebuie sa fie adaptate
retelelor de protectie a zonei, cat si normelor generale de igiena,

9 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU
CONSTRUCTII

La realizarea dotarilor viitoare, se vor respecta cerintele referitoare la forma si
dimensiunile terenului necesar pentru fiecare constructie, impuse, dupa caz, prin
normative specifice, inclusiv prin legislatie, In acest mod, este posibila repartizarea
armonioasa a cladirilor, cat si pastrarea unei zone verzi necesare confortului fiecarei
dotan.

10, REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SIIMPREJMUIRI

Legislatia referitoare la structurile de primire turistice, sau H.G. nr. 525/1996
impun, dupa caz, suprafete minime obligatorii de spatii verzi si plantate. Ele sunt strict
necesare. pentru agrementare si sporirea confortului general si este indicat sa se faca
specii locale

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA
Intreaga zona este constituita dintr-o singura Unitate Teritoriala de referinta

{U.T.R.}, care este o suprafata omogena functional si morfologic, si pentru care se pot
stabili aceleasi conditii de construibilitate.

UTR cuprinde mai multe zone functionale (cu anumite functiuni dominante). La
randul ei, fiecare zona este formata din una sau mai multe subzone.

La intocmirea certificatului de urbanism, se vor prelua conditiile generale de
zona, si, daca sunt mentionate distinct, si cele de subzona, care sunt prioritare,

ZONELE FUNCTIONAlE SUNT URMATOARELE:

- ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICII
_ ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE
_ ZONA DOTARllOR TEHNICO - EDILITARE
_ ZONA SPATII VERZI

-IS - ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICII

Functiune creoornlnantă: - instituţii şi servicii

Functiuni compatibile: - depozitare, comerţ

Utilizari permise: - productie, depozitare, servicii

Utilizări permise cu cond'tii - alte dotări specifice



il ,,",,","1' sau cu alte riscuri

Regimul de Înălţime: P, P+2
Conditii de amplasare: - distantare la min. 1 m de limitele terenului aferent zonei

utilitatile sunt obligatorii
prin amplasare, va fi posibil accesul de interventie la incendii

_p,Q.r. max.e50% c.u.t.max= 1

_CR ZONA CAI DE COMUNICATIE

COl!lpw;ă din suozona> cai de comunicatie rutiera

Cuprinde: acces auto

Conditii. " realizare conform standardelor

"TE ZONA DOlARILOR TEHNiCa - ED1L1TARE

IJlilizări.permise: retele tehnico-- edililare

Conditii:
se vor tace subteran, conform standardelor si normativelor specifice
se interzic lucrarile ce pol prejudicia zonele lrwecinate

-ZONA SPATII VERZI

Functiune predominantă - Spatii verzi
Utilizări permise: : plantatii de aliniament, plantatii de protectie contra noxelor;

Utilizări permise cu conditii: mobilier urban

Uflizări interzise: constructii

Conditii. utilizarea unor specii locale,

Şef proiect: I
arh. Babic~~o~::~ _( ....

I//!'
//~
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Întocmit:

arh. Szab6 Eri IzabeJa
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ROMÂNIA
JUnETUI, SA.TU MARE
PRIMARIA ORAS TASNAD
Primar"'r. IJ7.)9 din 18.07.201(,

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. S6 di" DLOR.10I6

1" 8001'"1: ALTE SCOl'l'RI; ELAilOAJ<E PLAN URBANISTlC ZONAL PENTRU SERVICE M'TO P.
CU SEOIU ADMINISTRATIV !'HE ŞI îMPREJMUiRE.

C" urmare a c.r~rii adresate de KOV ACS SERVIC(i'; BRL, reprezentata prin KOv.-4.CS Tl8ERIU, Cli.!.
151:O48!1.,Cu 'edlul In Judeţul SATU MARE omşul TASNAD C<ldpoştal 445300 ..... PETRU MATOR nr_20 bL
.. -.. se_ el ai'· (ele!nnlfax e-moil , lnregis(rOlla nr. 13739 di" 28.07.2016,

PCLl"" imo"il,,1 tere ••• itual '''' juJqwi S,\ TU MARE "'"'" ( '1ASNAO cod p0-l'al PETRU MA IOt1tlr hl. se el. ..•.. "1'.
COl·toa filnci.ra nwnar 10 1119 "uma, Cad'liral il)1 t 29 ,au iderlti ficat ofiil I'LAN fiE ÎNCADkARE i'l'ZONĂ; PLAN I)E SITUAŢIE.

În temeiul reglementărilor DilcumeOIa(iei ue ",bani,,,, Llf.1712009,fe.7.aPUG . armh.tă pri" l{u!1.Tlrea..... nr.161129.1UOll.,

in contormitate CI!prevederile Legii ,,,_ 5011991, priVind MltorizareH executarii !ucr~ri la, rrc c""s'rucţ'i.
republicalil, cu modificările şi completlirile "Ito,-io",o.

SE CERTLFIC.'\;t. RJ,;GIMUL JURIDIC:
fMOBILUL ESTE SiTlJAT ÎN INTRA VILAI\'UL ORA~ULUJ TAşNAD.
DREPTUL DE PROPRIETATE' xovacs TiBERIU, kOV xcs RtTA. S.C KOV ACS SERVICI:' S_~.L. CU
DREPT DE SUpBRFICIE PE OPERIOADĂ DE 49 DE Mii ÎNCr.pÂND 09_05.2UI6., COTA 1.'1.

2. REGIMUL ECONOMIC:
fOLOSINfA ACllJAl.Ă: IMOBILUL ESTE fOLOSIT PENTR\J SCOP AGRiCOl. DIN ZONA DE LOCUIT.
LOCUINTE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE CU ,\-IAXIM P+4 NIVELURi SITUA TE ÎN i','OILE EXTiN!)ERISAU IN ENCLA VE NECONSTRVlTE.
lYlOBJlUl. ARE SARGN! CONFORM CAP. C. PARTEA 111.sARC!1\'1DIN EXTRAS DE CARif,'FUNCIARĂ.

IM08IlUl ESTE SITUAT iN ZONA DE LOCUiT, LOCUINTE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE CU MAXIM
P+4 NIVELURI SITUATE IN NOILE EXTINDERI SAU ÎN ENCLA VEINECONSTRUITE ŞI FUNCPUNICOMPLEMENTARE.
l'OLOSINTA PROPUSĂ: IMOBILUL VA FI FOLOSIT PENTRU ZONA DE LOCUIT, LOCUINŢE
INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE Cu MAXIM P"4 NIVELURI SITUA TE iN NOILE EXTINDERI SAU ÎN
ENCLA ve NECONSTRUITE ŞI FlJNCŢIlJNI COMPLEMENTARE SAU CONFORM PUl

3. REGIMUL TEHNIC:
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI MAXIM ESTE: io %, SAU CONFORM r.uz
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI MAXIM esrr: I .SO, SAU CONFORM PU.z.
REGlM DE iNAL 11ME: MAX. P+2_. P+4, SAU CONFORM P.U2.
IMOBJLUL NU ESTE ECHIPAT CU UTlLlTAn.
IMOBlLUL SE JNTERSECTEZĂ CU O STRADĂ PROPUSĂ PE TRASEUL NOU.
RESTUL REGLEMENTĂRILOR SUNT SPECIFICATE iN REGULAMENTUL DE URB,\r,:ISM I'[NTRI:ur:e. L2.

PrC7..eOlulcertifica' d. ufl."ll;'m rOATE FI u'ilizat În ""plLl aeclara, pţnlru:

ALTE SCOPURI; ELABOARF. PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU SERVICE AUTO P. cu SEUlI)
AOMINISTRA TIV P+2E ŞI iMPRE.fMIJIRE,

_ERTIPICATULDE URBANISMNU TlI'iE [,OC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIR(.! [}ESF1t~'TARt şt ~T
COl'lf'ERĂIlRF.l'TtJL DE A EXECUTA LUCRĂRI DECONSTlWC U.

4. OBLIGATII AU, T!TULARULUI CERTIFICATULUl DE URBANISM:
in ",opui cl~bQri'irli dQcum~"talid pentru autori •• rc" ~xerultl"li lucr~'ilor de tooslr"cţil. de

oon.lruire/d. de'fiintare - solicitantul 'e V" adr<:sa aulorit:lţ;i competente pentru prolecti" mediului:
t\GEI'I'ŢIA PENTRU PROTEC.TIA MEDIULUI SATU ""AltE, DECIZIE DE MEOIU, STH.MIRCr:,\

CEL BĂTRÂN nr.SB, MUN. SATU MARE, JUD. SATU MARE TcJefoq 0261736003, Fa, 0261733500
Emai!: offiee@apmsm.anpm.ro.Web:hltp:\\apmsm." ••pm.ro
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s. n;IU:REA DE EMIH:IU;; A AUTORIZA TIRI De: CONSTRUIRE I DESfIINTARE va n în,oji!. de
urmatoarei" documtnfc:
") <ertm,atu I de urbanism (c<>pic);
b) dovnd. titlului lI.'Jupr. illlObilulllj, lercn, ,"u, du"ă ",'-, extras"l de pl<Ul<adastraJ actualizat la li >;
c:tfra'ul de cartt funcIgr1Îde I~rorma.c "ct""Hlat 1. zi, î" '",,,lin COrelegea nu dlspu", altfel (copie
legallzata);
el d~'''m."rnţlo tehnică _ [),T., după caz (2 ",empi"re origio"l.)
O IHAC. O DTO.E. O D.TAD.

d) "viLeleşi acordurile de amplasament 5tallilite prin C('rtiflC"IUId. urlJa";,m:
d. i} avize şi Qcordu,i privind ulilir<1riieurbane li injrasln,c'"r~ ("o,oie):
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Dca".li"",~ O telelbn;zare
lSllaliment.," Cuenergie elec!ri"~ O s.lubrit","
O alim'n!M" cu en~rgie tenTlică O :ranspurl LL,·h"n
Alte aviz.I •• onb,i:
REGISTRUL AUTO ROMÂN

<1.2)av!oe I'i acorduri privind:
8 seouril'tea la incendiu O "rOl<><:!;,civilă l:!i:Isanltateo poPlda;i.i
d.3} avi!. i acorduri specifice al. adminislCaţi"i puNi,," ",""Imle li1.mu 01" xe,'viciilor â«cemmlizme ale aa,'Smra
(capie)-

(

d 4) .'Iudii de .peciQ/ila/e (1 exemplaf original):

el punctul d. ~erl~r,:iact"J admini~trativ oi autor/tii,ii compet,nte pontru pl·otecţia meil iul"i (copie):

Il I)ooomenleic de plalil ale urmMoarctor 1",. «opt"):
TAXA CERTIFICAT DE URBANJSM

ARHITECT .5FI'.
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Achitat tax~ de 97,00 Jd, • fost achitMn confo,", "hira"to; nr. 2707t 101 t 713 di~ 27.07.21lJ 6 valoar~ 97,00
Ptezetaul ""rtifi""t de urbani'lli a fost tr~T1smi,."ticitan1"I"j di,'cC! la data de Ot .08.20 16

In ""ufermjtaje eu prevederile Legii Ilr. 5011991 p";vi"d "utorizarea executării l"crtJ'iluf do oom""ctii.
rep'"blica(~, cu modifidlril~ 'li compleră";,. lIItCriO"",

Jt..'TOCMII.
M,te; !vi,,,,,;

SE PRELUNGIlŞTR V ALABlLlT ATEA
CrmTlFICATlJLUI DI': VIUIANISM

de'la dara de ,..", " r~OIi\la data Je,

D"p~ "cea$l~ dată. O nou:! p,-elung;,," a vala'Jililalii nu e~l" posibilii, suliei lanlul "rm,lnd ,~ obli 1lă, Î11condi!" le
i~gH, "" alt certifi<.at de urbanism.

PRiM.AR, SECfU;:TAR, ARHlTf,(T ŞEF,
LS,

Gata prelungirii valabilităţii
AG~ita( tan Jo "." __,.." .... Iei co~foml cll itl"'l"i nr
Tm"'mi, solicitanmlui I~ dala d". di",,-,Vpfin pom.

....", .. c;n,

iNTOCMIT.
M~"';M"",i
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ROMÂNIA
JUD, SA1,; MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
PRIMĂRIA
N,' 1560112016,

AVIZ PREALABIL DE OPORfUNITAIE

Nr.I'i686dinOlm.2016,

Denumi'C3 docwncntaiiei:"SERVICE AUTO r, CU SED1U ADMINISTRATIV P+2, ŞI
îMPREJMUIRE". intravilan oraş Tăşnad, judeţul Satu Mare
Faza de proiectare: Studiu de opcrrcnirare. proicc\ nr. 17.12016
Proiectant s.c. ERlZA PROIECT SRl" Salu Mare
Beneficiar: KOVACS SERVICE S.R.L.
i\mplllsament: nşnad, intra,~lan, CF ni 101129 Tă;;nad, nr. cad. 101129 (li c supraj~l;; tota!a de
9.493 mp.

Oportunitatea proiectului: Amplasamentu! !i!tldUJt C~l" practic teren agricnl adiacent drurmu"i
naţional DN 1F ZaIău _ Urziceni fiind o zonă unde se poate dezvolta o unitale industrială de tipul
celei pe care doreşte să c dezvolte investitorul Această investilÎe va du~c la m;;riren cifrei de "boei·;
a societAţilor c(lmerc;ale de pe tel'ilonul QI'R~\lluiTru;nad, a llumărului de "ngaj~li şi a taxelor ~i
Lmpozitelor care vor fi plătite auWritâ\ilQt de c~lre inves\ito';.

Regleme~tăJi exislente,
ReglementArile existente În P.U,G.(>la,; Tăşnad, aproba! prin HC.t, nşn"d nr 161i29.12.20)1.
sunt urmawarele,
Regimjuridic:
Imcbilul este situat în intravi]aoui oraşului Tăşnad.
Dreptul de proprietate: Kovâc, Tiberi'.I, Kovacs Rita. Se. KOVACS SERVICF SI< l , n[ dl"'l'l d,'
supcr[kie pe Operioadă de 49 de ani î:ncepfuJd 09.05.20 16, cota 1,'1,
AsuFra terenului S\U1tinstituite urmăloarele servitu1ii: znnii de protecţie a dnrnlUlui ,iudeţr:an ON IF
zo~ă de protecţie pentru zonele de locui!.

l Regim economic:
FO!Ninla actuală: Iracbi!ul ~,1Cfolosit pentru ,cup agricol din zOn(l de locuil. 10cuil1\~ illdind,,~le
şi wlet.tive cu m""im P·'4 niveluri situate În nuik extinde •.•sau in cnele.ve neconmUllC
Imobil,,1 are sarcini conform Cap. C. Partea lll, Sarcini din exh'asuI de ""m funciarA,
!mobi\ul este situat in zona de locuit locuinţe jmlividuai. şi colective cu maxim P"'"4"iveluri ,ilLr,,'~
În noile (lXtind~ri ~au în enclavc necanstrnite ~i funqi uni complemcnt,re.
Folosilll~propusă' lmobilul va fi folosit pentru 101l~de locuit.I{lClllO\~ individuale 'ii c"kclivţ <:u
llla~im P+4 niveluri situate in noile e~tinderi sa" În ene\av" ne(onstruitc ~il'ullqiuLlL
cornplementore, sau conform P,(j,z."
RegimlLllehnic;
Procentul de ocupare a terenului maxim este 30 %, sa'",conform P.U.Z
Coeficiemul de util 'Zale a lerenului ln"xim este 1.50, sau conform P.tJ.Z
Regim de inălţirne max. P+2" 1'+4, sml ~.onf()rm PUZ,
)mobilul nu este echipat cu ulilitii\i
Imubilul.le intersecteaza cu o ştradii propus" p~ l,'a,~ul nou.
Restul reglementărilor suntspecificate in re~>uI~meniLllde urbani,m pentru UT R. L2



2.
Moaiticăn solicitate:
Suprafaţa de leren propri~tatc a investitorului 9.493 mr, v~ rămâne in intT~vilam!l omş"l lIi Tă,nad
Schimharea categoriei de folosinţă din arabil in curji-constl'ucţii_
Schimbarea regimlllui economic din leren agricol (a,-abil) in curţi-construcţij
Categoria funcţională: zonă de unităţi induwiale şi f\mqiuni complemenlare,
Regimul ~e înălţime I1wxim admis: P+4. "au conform P,U.z
Coeficientul de utilizare a! terenului. maxim \,5, sau conform P.U.Z,
PrQcenlul de ocupare al tel'enului: maxi [TI 30%, sau conf()rm p,tJ ./".,
Aliniarnenlele minime permise vor r, conform Codului Civil.
Asigu)'area distanţelor minime între clădiri necesare intervenţiilor in cliZ Jc inc~ndiu. conform
normelor în vigoar~,

(

Condiţionări stabilite prin prezetltul aviz prealabil de oportunitate:
Stlldierea unei zone care să arate locul de unde se asiglITii legarea la utilită(i_
Asigurarea zonelor de protecjie şi servitute faţăde drumul naţional D_N. IF, LEA, ~i LES, "pă,
r.anaL Telecom şi zonele de locuit din u.rR, LI, L2.,
Studii şi avize neceşare la aprobarea P.u.z, -ului: Agcrr\ia pentru Proteqi~ Mediului Salu Mare,
Decizie de Mediu, str Mircea ed Biitnin nr. 8B,. mcn Sutu Mare. jud. Sntu Mar~. lelef()T'
02617J6003, fux. 026173 3500, email: office@apm.,m.3Ilpm,m "'cb: ili'.p:\\apmsm,allpm, 1"0,

Alimentare cu energie ele~llid; Securitate la incendi u. Sănătatea ropuia\iel. Rqiotrul AUi() R<llll;;"
R"glcmem~ti ()bligatorii:
Regimul de Înalţime maxim admis: PN, sau codorm p,u.z.
Coeficientul de utilizare al terenului: maxim 1.5, sau conform P.u.z.
Pmce~tul tie ocuperc al terenului: maxim 30%. f;"'~conform P.U,Z,

In urma analiZiirij documentaţiei de căire Structura de ,pecial itate ,'n domeniul urba""m 'J lui şi
omenajării reritoriului, in cadrul ~par~tul"i propIlU al primariei ora~ul", Ti\şrlll(1.in cOnfQ'rnlila~ecu
art_32, aiillialUl " 1" p\illclul "c" din Legea 3501200 I modificată, cu completări le ul!et'oal'e, Primiiria
OrarullJi Tiişnad emite

AVIZ FAVOR.ABIL

Pentru elaborare unui P_U_Z. pe ZOJ1a de studiu, ,ilUaU; în imravilanul oraşului I}:~mlld_cu
respectarea reglementarilor de mai Sus
Durata de valabilitat~" wGzenmlui aviz este identic" cu cea a CertifIc"ltllui de \lrb,mi"ll ",'_5(, Jin
0\,08.2016.

'se
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REGISTRUL AUTO ROMAN
Calea Griviţei 391A, Sector 1, Cod Poştal 010719, Bucureşti
NI. Inreqistrare Registrul Comertului: J40!5191/04 merqe 1992
Cont R07eBRDE410SV19834754100BRDSucnssla J.L. Calderon;c.IU ROI 59023 6
Tel. (lIIW[l2700D;Fax 02113181754;02113181772; GIJ"Tatorde d~te cu caracter personal nr. 1253
E-mail:D:![ol!!@rarom_ro;Sila web:h!ill:LL~nlME.Q

•

Scrisoarea dos_ nr Din
24,04,2017

Scnsoarea noast,~ "f,

4308
din

03 O 'J')oP--

Către,
se KOVACS SERVICE SRL
Tăşnad, str. Petru Maior rrr, 20, judeţul Salu-Mare

În atenţia domnului Tiberiu KOVACS - Administrator

Referitor la: solicitarea dvs. din data de 24.04.2017, înregistrată 13
RAR cu nr. 4308 din data de 27.04.2017

V;\ mformarn ca lOii opcriHoril economici care desfăşoatji activităţi de rcpararc, fcgl~rc

~, iiluC!ii"'fe a vehiculelor rutiere, trebuie sa de(ină aul(Hizalie tehnica eliberata de Registrul

Auto Rmliân,_lD ___c_onfQuniwţ,_9.LQukma::Jla_llT __321~DQneu 'u(\dificăril~ !ii completa'ile

ultenoare,

Autorizaţia tehnică este d()Gum~nlul prin CJrc ;;e atestii capabilitatea tehnică a

"peralQrulm cCQnomic de a efectl1a, in confUffiiliait Cu legislatia în vigoare, activit:i.(ile de

reparare, întreţinere şi reglare funcţională ale vehiculelor rutiere.

Va precizăm cii lista documentelor necesare pentru Autorizare este disponibilă pe lite-ul

, noslru, Y0;"w.rarom_w,

De asemenea, vA menţionăm că Registrul Auto Roman nu are competenţc !egale în C~ea

ce rrîveşle analizarea documentelor in vederea ubţinem de avi7.e PE pro.ecle pentru PlaTi

llrhamstic Zorml.



Ministerul Mediului
Agentia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare
ARH 56812016

DECIZIEI ETAPEI DE lNCADRARE
Nr. 48 din 31.01.2017

Privind Planul de Urbanism Zonal . Service auto cu sediu administrativ şi împrejmuire.
Loc. Tăşrtad, Str, Petru Maior, r.n., Jud. Satu Mare

(

Ca urmare a notificării înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare cu nr. 11081 din
08.12.2016 ~i a completărilor inregistrate cu nr. 450 din 16.01.2017, privind in~ierea procesului de
elaborare şi a reaHzării primei versiuni a planului: Pianul de Urbanism Zonal- Service auto cu
sediu administrativ şi împrejmuire, depuse de KOVACS SERVICE SRL, cu sediul În Loc.
'răşnao, Nr. 20, Jud. Satu Mare, în calitate de titular, în conformitate cu prevederile Hotărârii de
Guvern nr.107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe a fost derulată etapa de n-caerere pentru planul mai sus men~onal
Iniţierea procesului de elaborare, realizarea primei versiuni a planului şi declanşarea procedurii de
evaluare de mediu - etapa de incadrare a fost anunţată în mass media prin anunţuri repetate şi
prin afişarea pe pagina de internet a autoritatii competente de mediu. Nu au fost depuse comentarii
I'i propuneri din partea publicului privind prima versiune a planului şi eventualele efecte ale
acestuia asupra mediului.
Etapa de mcacrare a planului s-a realizat cu consultarea Viularului planului, a autorităţii de
sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului În cadrul unui
comitet special constitLJit(CSC) Consultarea a avut loc in cadrul şedinţelor din data de 22.12.2016
şi din data de 19.01.2017.

În baza:

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19512005 privind protectia mediului, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 26512006, cu modtficările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr.1000 12012 privind reorganizarea şi functionarea Agenjiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate În subordinea acesteia cu modificările ~i
ccmpletările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr.1076f2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe cu modificările şr completarile ulterioare;

Ordinului Ministrului Mediului şi Gcspodăririi Apelor nr.99512006 pentru aprobarea listei
planurilor şi programelor care intră sub incidenta Hotărărâ de Guvern nr.107612004 privind
stabilirea proceduoii de realizare a evaluării de mediu pentru planuoi şi programe;

Ordonanţe! de urgenţă a Guvernului nr. 5712007 privind regimul erufor naturale protejate.
conservarea habrtatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu moomcărne şi completările
ulterioare. aprobată cu modificări de legea nr.4912011, cu modificările!?i completările ulterioare

Aveno ln vedere prevederile art5, alin.3, litera al şi a Anexe! nr.t - Crtterii pentru determinarea
efectelor semnificative potenţiale asupra mediului difl Hotărârea Guvernului nr,107612004 privind
stabilirea procedurii de reeneere a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificările ~i
ccmpletârile ulterioare;

Ca urmare a consunărâ autoritătilor interesate de efectele implementării planului În cadrul
şe<l;njei Comitetului Special Constituit din data de 22.12.2016 şi din data de 19,01.2017;

AGENTIA PENTRU PROTECŢIA MEDTULUl SATU MARE
Strada Mircea cel Bătrân nr.an, Saiu Mare, jud.Satu Mare, Cod 440012
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare decide cii Planul de Urbanism Zonal - Service
auto cu sediu administrativ şi imprejmuire, loc. Tiişnad, Str. Petru Maior, f.n., Jud. Salu
Mare, depuse de KQVACS SERVICE SRL, cu sediu! în Loc. Tăşnad, Nr. 20, Jud. Salu Mare,
nu poate avea efecte semnificative asupra mediului şi ca urmare nu necesită evaluare de:
mediu. Planul urmează il fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Nu este necesară evaluarea adecvată deoarece planul propus nu intră sub incidenta art.28
din OUG nr.57/2oo7 privind regimul anucr naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, il florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completărtle ulterioare.

Planul este reterrt.or la
terenul studiat: este de 9500,00 mp, situat În intravilanului Oraşului Tăşnao, identificat conform
Certificatului de Urbanism nr. 56 din 01.08.2016 emis de Primari a Oraşului 'răşnac.

Planul propune:
1. Schimbarea categoriei de folosintă a terenului şi stabilirea cadrului uroantsuc În vederea

construirii unui service auto cu sediu administrativ şi împrejmuire.

2. Zenificarea funqională - Bilanţul teritoriat, pentru zorla studia!il se propune împărţirea terenului
În :

1 Zonă irlstituţji şi servicii: 8020,00 mp (84,42%)
2. Zonă pentru căi de comunicaţie rutieră 20,00 mp (O,21%);
3. Zonă spaţii verzi 1435,00 mp (15,11%),
4. Zonă pentru echipate tehnica ediiiteră 25,00 mp (0,26%);
5 Indici urbanislici macnu.

• POT maxim propus 50%
• CUT maxim propus 1,00
• Regim de înătţime maxim admis P, P+2

Alimentare Cu apă din puţ forat de mică sau medie adâncime

Canalizarea : apele menajere vor fi colectate in bazin vidanjabil etanş.

Alimentarea cu energia electrică din reţeaua localită~i

Accesul rutier se va realiza din DN 1F

Conform Certificatului de urbanism nr 56 din 01 082016 emis de Primăria Oraşului Tăşnad la
\ regimul juridic:

Terenul este situat În intravilanul Ora~ului Tăşnad, categoria de folos;n~ <lrabil, propnetat •• xovacs
Tiberiu, kovacs Rita, Kovacs Service $RL cu drept de supertlcle pe perioada de 49 de ant

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de Încadrare:

1 Planul de Umanism Zonal- Service auto cu sediu administrativ şi imprejmuire. Loc. Tăşnad,
Str. Petru Maior, f.n., Jud. Satu Mare, se încadrează la ert.s, enn.s, litera a) din Hotărăraa
Guvemului nr.107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu peotru
planuri şi programe cu modificările şi compjetănle ulterioare;

2. Decizia s-a luat in baza examinări care a luat in considerare informaţiile furnizata de către
titular şi a utilizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra
mediului precizate În Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.107612004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificările şi
compleiănre ulterioare;

3 Criteriile pentru oeterminerea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului au vizat
caracteristicile planului şi caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectată. Astfel:



I Caracteristicile planurilof şi programelor cu privire, in special, la:

(

a) gradul În care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte aclivităţi viitoare
fie În ceea ce priveşte amplasarnentul. natura, mărimea şi condiţiile de tuncţonare. fie În
privinţa alocării resurselor: Planul promovează investiţiile de construire a unui service auto cu
sediu administrativ şi imprejmuire

b) gradul În care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele În
care se integmază sau care derivă din ele: Prezentul PUZ propune schimbarea categoriei de
folosinţă a terenului şi stabilirea cadrului umanistic În vederea construirii unui service auto Cl.J

sediu administrativ şi împrejmuire,
cl relevanţa planului sau programului În/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din

perspectiva promovării dezvoltării durabile: Planul integrează considerentele de mediu in
perspectiva promcvâril dezvoltării durabile

d} problemele de mediu relevante pentru PUZ - nu sunt
e} relevanta planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de

mediu - s-au luat În considerare prevederile:
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42lEC privind evaluarea efectelor
anumitor planuri şi programe asupra mediului;
Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul or.995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenta
H.G, nr.107612004 privind stabilirea procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri
şi programe;

1/ Caracteristicile etectetor şi ale zonei posibil a fi afectate C(l privire, În special, la:

al probabilitatea, durata, trecvenţa şi reversibilitatea efectelor - probabilitatea ca să genereze
efecte negative asupra mediului esle redusă

b} natura cumulativă a efectelor - efectul cumlaliv cu zona industrială esre nesemnificativ, rar
impactul asupra factorului uman/social este unul pozitiv.

el natura transfrontieră a efectelor" nu este de natură să producă un efect transtrcntler.
d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este

cazul
e} valoarea şi vulnerabilitatea areal ului posibil a fi afectat, date de'

(il caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - nu este cazul;
(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor lim~ă de calitate a mediului ~ nu este cazul;
(iii) folosirea terenului În mod intensiv - nu este cazul;

f) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut d" protejare recunoscut pe plan
naţional, comunitar sau intemaţional - nu este cazul. PUZ nu intră sub inc\denţa ert.za din
OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi ccmpletărâe ulterioare.

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu
Agenţia pentru Protec~a Mediului Satu Mare a asigurat informarea si participarea publicului la
procedura de evaluare de mediu. '
Iniţierea procesului de elaborare, realizarea primei versiuni a planului şi declanşarea procedurii de
evaluare de mediu - etapa de ţncadrare El fost anunţată \n mass media prin anunţuri repetate În
cotidianul local Informaţia Zilei din data de 02.12,2016 ~i 06.12.2016, prin atişarea pe pagina de
internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare Începând cu dala de 09.12.2016
Documentaţia depusă a fost accastcnă spre consultare de către public pe toată durata derulării
procedurii de reglementare la sediul şi pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Satu Mare,
Nu au fost înregistrate la Agenţia pentru protecţia Mediului Satu Mare comentarii şi/sau propuneri
din partea publicului privind prima versiune a planului şi eventualele efecte ale acestuia asupra
mediului,
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Proiectul (draftul) deciziei etapei de jncacrars a fost afişat pe pagina de internet a Agen~ei pentru
Protectia Mediului Satu Mare incepând cu data de 20.01.2017.

Anun\U1 public privind luarea deciziei etapei de jncaorara a fost afişat pe pagina de internet a
Agenţiei pentru Proiecţia Mediului Satu Mare Începând cu data de 20,01.2017 respectiva fost
publicat in cotidianul local Informaţia Zilei in data de 20,01.2017.

Nu au fost înregistrate la Agenţia pentru protecta Mediut~i Salu Mare comentarii şi/sau propuneri
din partea publicului privind prezenta Decizie e Etapei de Incadrare,

Prezenta decizie reprezinta un act administrativ şi poate face obiectul unei acţiuni În justitie În baza
Legii nr.554/2004 a contenciosului administriJtiv cu modificările şi compietănfe ulterioare,

Prezenta dedzie se poate utiliza numai in vederea adoptării planului de către autoritatea.
administraţiei publice competente.

Pentru obţinerea autonzaţiei de construire se va urma procedura de reglementare conform HG 445
12009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi conform
Ordinului comun MMP nr.135/2010 MAI nr.7612010 MADR nr.84/2010 MORT nr. 1284/2010 privind
aprobarea MetodoJogiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pefltru proiecte publice
şi private

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii

Diana OŞAN

~

intocmit
Ionuţ MATEOC'#.



CĂTRE,
KOVACS SERVICE S.R.L.

judeţ SATU MARE, localitate TASNAD str. MAJOR
PETRU nr. 20 cod postal 445300 telefon 0742028249

Referitor la ce•.•••••a de a.vI~de •••••plasamen!;.inregIs_tli c••••.•..60401609647/23.11,.20l6.
pentru obiectivul SERWCE 4U'TO CU SBDIU ADMINlSTRJlTlV P+2E SI lMPlU;IMumE do la adre,"
./udet SA1V MARE, loc. TASNAD, cadQotru IOJLZ9, CF 101129.

In unn ••. analiza,i; documentatiei depuse suntem da acord cu realizare" obiectivului pa
ampl~samentul propus şi se ernjte'

AVIZ DE AMPlASAMENT FAVORABIL Nr. fjJM!}_1609647/ n_.ll.zJ!16
cu urmatoarele precizăM'
1. OblecUV\l1nu esU, amplasat pe,te/sub instaia~ll" eleclrke din zonă şi se Încadr~azli in limitele normaW de
distanli! fa~ deueest.a.
2.ln zonă nu exl5tă reţea eleolJicA de dlstrlbuţie d.jo •.•a tensiune - mon"fazatii , in vnderea viitoarei ,ohcitări
d. racordare.
3. Avizuld. amplasaffiotlt nu consl.i\uie .viz lehnic de mcor<late. Pentm obţinerea acestuia, in vederea racordării
1. reţeaua e!ectcl,"l. de distribuţie a obiectivului ,au cre~tere" puterii ob",rbJoo de către ace.ta, eoru;umatorul
va .allcltB.Ia Sucursala Salu Maro aviz "'hol<;da •.•••cordare. Prin c<mm!a de avjz de amplasament utUlzatorul a
solidtat rocon:iarea obiectivului ia reţea pantru n putere maxim simultan ahsorbltă de 32,609 kVA.
4. Valnbilitatw avizullll este până la 23.11.201'. prelu.ngindu_,g cu durata d" valobilitalo a Certifi~"'tului de
umElIllsm.respectiv. Autonzoliei de COJlstruir<>,cu condiţia de a nu s~schimb. elementele core au stat la baza
emlter\llui.
5. Pretentul aviz oste valabil numai pentru ampl."'mer!tul obiectivului conform planului nr. Ded",atiei
soliCitantului nr.l ~ a Cortificatului de umanism Ill".51iJ(11.0lI.lUl6.
6. TaI"itu.lde eml",re a avlzului de ampla,ament. În v.lo.re de 114,00 leL s••• acbitat cu chitanţ.a nr.
.�..��...��... J ..�..........�.�.
• lnstalattile de di,tribuţie aparţinând Sucuroala Satu Mar<>au fost trasate oriental.ivpe planul d•• lt".~e ilJleut.
• In zonă exlstă In.talaţli electrice cn nu aparţln Suc"nala Salu Maro. Este necesar sa vă adre •••ţl deţinătorilor
ACIIstorinstalaţii m"" •• Iectrlca, Hidroele<:trlca. Tenno"l.ctrica, alţi deţinători) In vederea obţinerii avizalor
do amplasament.
• Săpăturile In tona !=se~loc do cobll,,'. sa vor face Dumolmanuo1. cu n,;lswuţă t~hnlcii din partea SDllE.
• Executarea lucrlirilor in apropIerea I1I!ItalatiilorSDIlE se va face cu respectarea smctâ a conditillor din
premntul aviz, precum şl a normelor tehnice de pn>1e<:Iiamuncii specifice. Beneflciarul lucrării ••.••speotiv
e.ocutantul, .unt ""'pun.iitorl şt vor suporta 00'"'0<:4>1<'10,fînil.ctare sau de olla nallll"ă, ale eventualelor
detoriorirt ale Instalalillor şl/sau p"'Judlc11 aduse utillzotorilor """,tom ca Unnar<! a nere"Jleotării rejJlliilor
meolionate.
• "-lu, precizări îTI funcţia de sp~clft""J oblec"1:lvuluJşi ampl.sam""tul respectiv.

Numele şI semnătUfil pa",onaluJui SDllE care o omi,
avizul, ing.~ Petru

COD, DŢN·PO-tl.2-F04



M]NlSTlCRUL SANATATll
DmECTIA DE SANATATE PUBLlCA
JUD.SATU MARE
Sat" Mare, str. AvramIancu nr 14-16.
Nr_ .110jlLQj_2017,

CArNE,

KOVACS SERVICE SRr
TASNAD, str.PETRU MAJOR nrzo:

jud,SATUMARF;

NOTIFICARE

Referitor la solicitarea inregistrata cu nr. 310/13,12.2016" privind procedura
de reglementare sanitara prevazuta prin Ord.MS nr.1030/2009, mod.prin Ord_MS
nr,251/20 12 si O,-d.MS l1.r,1185/2012., respectiv

ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUPLICA
pentru

OBIECTIVUL: SERVICE AUTO P CU SEDIU ADMINISTRA.TIV P+2 SI
IMPREJMUIRE - ELABORARE PUZ
ADRESA TASNAD . str.PETRU MAIOR CF »e.ronac, nr,cad.101129
PROIECT Nr.: 17/2016 FAZA: PUZ INTOCMIT: ERYZA PROIECT SRL

Precizam urmatoarele:

In baza Referatutui de evaluare nr. 09/09.01.2017. ,intocmit de
As.Ilonczai V_, proiectul "Service auto P cu sediu administrativ P+2 si
imprejmuire" din loc. Tasnad, str. Petru Maior, CF nr.l01129,
nr.cad.jrj 1129, este in concordanta cu conditiile de igiena si sanatate
publica,



,
REGISTRUL AUTO ROMAN
C"lea Grivitei 391 A, Sector 1, Cod Poştar 010719, Bucureşti
Ne. inregistrare Regist'IJl Comerţului: J4D/51 91/04 martie 1892
Cont: R07,8BRDE41DSV19834754100 BRD Sucursee JL. Calderon: C_U I : RO 1590236
Tel. ~11J027000; fB'; 021/3181754; 02113181772;Operator de date cu caracter personal nr 1253
E-mail. rafomiq;raroIru(); Site web: hltpei/\\w\"_c'!To'n_I'Q

Scrisoarea o-s. nr Din
24D4_2()17

Scrisoarea nQastr~ nr
4308 L'

Către,
se KOVt\CS SERVICE SRt
Tăşnad, str. Petru Maior nr. 20, judetul Saru-Mare

În atenţia domnului Tiberiu KOVACS _ Administrator

Referitor la: solicitarea dvs. din data de 24.04.2017, înregistrată la
RA R cu nr. 4308 din data de 27.04.2017

v" Illr,lrln,:m1 că 101] "PCUIOnJ c'C'Ol1nmiL;('arc' desfăşoară ~ctiV;ti1tl de reparare. rtglme

~I i"l['qi"cT~ ~ vehiculelor rutiere. Ird>lLie să dC(;ll~ :;Ull'L"izulie tclUlld elibl'raL:i de Rc~,,!rul

""Il' Romtm. in con!"Qrmitate C\I OnjoO<l;lIa m :Ci~{)nn UJ 'll(\d;fic~rik ,1 complet;; •.;!.'

tlll~rin,t"e.

\

AlJl0rizmiu (chtlJdi ~s1e documentul prJll C:'Le ,~ atestă capabdil"k:' lehnlca a

"p,"'''lnr11I,,; CCOI10lTIICde CIclectuJ. ill contcnuitatc el! kglSl"tiJ ln \"Igoare. .u.uvitătile de

•.~p·,r!LfC.illlTdiner~ li r~glare funcţională "le v~hiclLlell'r rlLlil'r~.

Vi, precizăm că lista (]()l"umţntelor m'ce,are penlr11 aUW"'~;lre 8.,le disp'lllihil;", pe sile-ul

110:\1ru. IV"". L"anlm.1"0.

De asemenea. \'i, mentioniim ui l'kglSlrul Auto Roman nu are (ompeten!c legale in "e,,~

l'l' ]1m'~şl"illlalll.areJ documenteior in \'~de"~~ ,,1'l1n~rLLde avize pe 'prDleC1e pentru l']an

IlrbaJLLS11c'l<lIlal,



SCKOVACSSERVICE SRL.
Oraş reşrea. Str. Petru Maior, Nr. 20. Jud. Salu Mare
cur 15183488, J30/7812003

Către,
REGISTRUL AUTO ROMAN

\1,'0IG.

Prin prezenta vă rugăm a binevoi să consultaţi documentaţia din

dosarul anexat, În vederea obţinerii unui aviz favorabil pentru lucrarea

SERVICE AUTO CU SEDIU ADMINISTRATIV ŞI IMPREJMUIRE _ PUZ.

In oraş Tăşnad, str. Petru Maior, jud. Satu Mare, ex cf nr.101129.

Beneficiar SC KOVACS SERVICE SRL reprezentat de Kovacs Tiberiu,

identificat cu CI SM 565409, tel. 0742028249.

Oata:21.11.2016 Kovacs Tiberiu



ROMÂNIA

M1N1STERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SrrUATII DE URGENTĂ "SOMEŞ"

AL JUDEŢULUI SATU MARE

AVIZ
DE AMPLASARE ÎN PARCELĂ

Nr.! !/17/SU-SM din 09.02.2017

Cii Ul'm"r~ "c~,."rii inre!;islru!e C\l IIr. 3&56040 din 07.111.1017, ;idr"saM de se KOV3CSService

Sili .. eli sediul injlldcţul Saru Mare. oraşul Tă~nad. strada l'e1ru Maior. rlr. 20. telefon: 0742028249,

in baza prevederilor art. il lit. ej (li" Hotărârea Guvernului nr. 1.49212004 privind principiile de

organizare, functionarea şi atribuţiile serviciilor de urgcntă profesioniste. ale Legii nr. )0712006

privilld apărarea impotriva incendiilor. cu modificărilc şi completarile ulterioare. şi ale Hotărârii

Guvernului nr. 52511996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. republicară, cu

modificările şi completările ulterioare.

Se avi7.ează din punctul de vedere al securită!ii la incendiu ampl~s~re~ in parcelă:

i\ C()Il5lrllQici "UZ - SERVICE AUTO CU SEDIU ADMINISTRATIV ŞI ÎMPR~::JMUIRE,

dispusă in judeţul Sntn Mar~. o'-a~ul Tiişnad. ,tmda Fum Maior. nr. ca<.l.101119, pl"Tllru care S~ asigură

Documentele vizate spn: neschimbare lac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la

incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre ne~chimbare care au statia baza

emiterii acestuia.

" ŞEF,
Icolae

L.S.



PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru """""",,, Imobiliara SATU MARE
Biroul de Cadastru Publicitate Imobiliara Carei

A. Partea 1. Descrierea Imobilului
HREN Intro'Jilan

(mp) Observaţii I Referinţe

B. Partea II.

lMcrleri privitoar@la dreptul de pr<>prletateşi alte drepturi reale Referinţe

, .

C. Partea III. SARCINI,
"

Referinţe



C~rre Funciară Nr. 101 J 29 Comun,,/Or~,,/M!lnicip;1J Ta,nad

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
ii I

• • _cC<ETAUlllNI~Rf IMOBIL

1
I

·-1,

i

1011,9

'"'471

lungime Se!lmente
1) Valorile lun!limilo, 5egm.,ntelor sunt Dbţinute din pr<>i"cli~În plan.

Lungime segm,"'tl
,•• (m),

. ' 6376~
3.7-4,961

78376
"1.428



Funcia, iJ N, 10]129 Comuna/Omş/Munic.'piu: Tas·n&.'!Ca,te
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S. C TEHN/K PROSPECT S.R.L.

1.3. MEMORIU

1.3.1. OBJECT

Prezentul studiu geotehnic arc ca obiect stabilirea litologiei terenului, a adancimii
de aparitie a nivelului hidrostatic precum si furnizarea datelor geotehnlce necesare
proiectarii obiectului:

ELABORARE P.U.Z. PENTRU SERVrCE AUTO CU SEDW ADMINISTRATIV st
IMPREJMUIRE.

1.3.2. AMPLASAMENT

AmplasamentuI cercetat este materializat pe planul de situatie anexat
(vezi pl. 2.2) in MUTI. Tasnad str. Petru Maior fnr., Jud. Salu Mare. beneficiar:
S.c. KOVACS SERVICE S.R.L.

1.3.3. CONSIDERATH GEOLOGICE GENERALE

Amplasamentuţ cercetat din punct de vedere geologic se gaseste la
limita dintre Depresiuaea Panonica si Depresiunea Transilvaniei, care face parte dintr-un
golf de sedimentare tertiara. Acest golf de sedimentare se dezvolta dinspre Marea Panonica
si se insira intre crisralinut Carpatilor Orientali si cel al Muntilor Apuseni.

Sub actiunea agentilor externi roci le magmatice si metamorfice au fost
alterare si erodare si s-au format depozite aluviale si deiuviale.carc fac trecerea la depozite dt
tcrase superioare ale rauriloT.

SeJimentaruI din depreslune este reprezentat prin mame cenusii-vinete,
argile maruoase si nisipuri cu orizonturi gresificare. Ca varsta aceste formatiuni apartin
pontianului. Deasupra acestui sedimenrar apare pachetul de bolovanisuri si pietrtsuri cu
interspatiile umplute cu nisip (argile pe alocuri) cu grosimi variabile.

Peste acest pachet aluvionar rnocro-granular urmeaza stratele de :
- argila prafoasa
- argiia grasa galben-cenusie slab nisipoasa,vartoa~a sau plastica.

In ceea ce priveste hidrologia bazin ului se poate mentiona ca panza de apa
Ireetica este cantonata in formatiunile macro-granulare de terasa raurilor {bolovanisuri cu
pietrisuri si nisipuri sau urgila). Este in legatura directa cu raurile, avand fluctuatii de nivel
in functie de fluctuatiile nivelului taurilor, care la randu! ei depinde de regimul
precipitatiilor.

Apele de provenienta meteorica baltesc la suprafata sau se inflltreaza in
umpluturile situate deasupra simtului deargila.

- ] -



S.C TEHNIK PROSPECT S.R.L

1.3.4. LUCRARI DE TEREN

Pe amplasamentul cercetat s-au executat trei foraje geotehnice,
materializate pc planul de situatie anexat (vezi pl. de situatie nr. 2.2 ) care prezinta
urmatoarea coloana lirologica.

FORAJUL F I

0,000
-_ 1,50 m Argila maronie rosiatica

1,50 --- 3,00 m Argila maronie cu alternante cenusii
Proba Of. 1 ad. 1.50 m
N H 111.1 a fost interceptat

FORAJUL F2

0,00··- J ,50 m ArgiJa maronie rosiatica
1,50 --- 3,00 m Argila maronie cu alternante cenusii

N H'" ou a fost interceptat

FORAJUL 1<'3

0,00 --- 1,50 m Argila maronie rosiatica
1,50 --- 3,00 ITI Argila maronie cu alternante cenusii

N H '" nu a fost interceptat

1.3.5. LUCRARI DE LABORATOR

Din forajul F 1 s-a prelevat o proba de teren, proba 11r.! ad J ,50 ITI, care s-a
analizat in laborator dererminandu-se următorii parametri gectehnici:

1. Umiditate naturală

I W=25,JO %

2. Greutatea volumică În stare naturală de umiditate

It -18,67 KN Im3

3. Greutatea specifică

[ys = 25,04 KN 1m3

-4-
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4. Greutatea volumicll În stare uscata

I '(d - 14;92 KN Im3

5. Limita inferioara de plasticitate

IWp-29,58 % ~

6. Limita superiara de plasticitate

I WL-56,OO %

7. Indicele de p1asticitate

[ lp 26,42 %
plasticitate mare

8. Indicele de consistenta

[le 1,16
plastic tare

9. Indicele pOrilor

1, 0,68

Iti. Poroznarea

In _.40,5 %

II. Modulul de deformatie cdometric

I M 8500 kPa
cornpresibilitate mare

12, Modulul de deformatie liniar

I E - 9040 kl'a

13. Unghiul de frecare interioara si coeziunea

[ cI> ~ Il gr c 28 kPa

- 5 -



S.C TEHNIK PROSPECT S.R.L.

14. Coeficientul de pat

I ke ~ 80000 KN I mc

1.3.6. DATE DE PROIECTARE

1. Terenul bun de fundare îl constitue formaţiunea de argita maronie cu
alternante cenusii.

2. Calculul presiunii convenţionale ( Pe"•• )
Presiunea convenţională p, ••n.se determină luând în considerare valorile de

bază P<on.care corespund cu presiunile convenţionale pentru fundaţii având lăţimea
tălpii 8 = 1,0111şi adăncimea de fundare Df= 2,0 m fată de nivelul terenului sistemati zat.

Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncirni de fundare presiunea
( convenţională se calcul~ază cu relatia:

p,,,", = PC""' + C B + C Il kPa
unde, CB şi Cu sunt corecţiiie de lăţime respectiv de adâncime în kPa

Valorile de bază p,,,".se iau din tabelul dat în STAS 3300/2 1985 în funcţie
de le, Ip, şi e,

Corecţia de Iăţi:!l!;l pentru 8 < 5,0 m se determină cu relaţia:
CfI "" Poo". KI (il - 1,0) kPa, În care KI este un coeficient, care

pentru pămănturi coezive K J = 0,05, iar pentru cele nccoczive KI = 0, l O
Pentru 8 > 5 m corecţie de lăţime este:

Ca = 0,4 roon. pentru pământuri necoezive
Ca = 0,2 PC"'" pentru pământuri coezive

Corecţla de adâncime se determină cu relatia:
• Pentru Of < 2,0 m

Of - 2,0
Cl) = PC""'- -----------------

4

în care :

• Pentru Df> 2,0 m
Cl)""K2y(Ot-2,O) kP,

Dt = adâncimea de fundare, în m
K!= coeflcienr în funcţie de natura terenului 2,5 pt.pamanturi neccezive si
~ 1,5 pentru pamanturi coczive cu plasticirate mare si foarte mare.
y = greutatea volumlcă de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii

fundaţiei ( calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilcr ) in KN I m'
Pentru formaiiunea de argila p",ov'" 350 kPa,

-6-



S.C.TEHN/K PROSPECT S.R.L.

• Pentru

B 0,50 m CB 350xO,05(0,5-1,0) -8,75 kPa
1,2-2,0

Of= 1,20 m C!)=350 ----------- =-70 kPa
4

P COIIV 350- 8,75- 70 271,25 kPa

• Pentru

B 0,60 m C, 350xO,05(O,6_1,0) __ 7 kpa
Of 1,20 m C, - 70 kPa

pconv-350-7-70 -273 kPa

• Pentru

B 0,80 ni C, 350 x 0,05 (0,8 - 1,0) - 3,5 kpa
Of 1,20 m C, - 70 kP, ---

p conv 350 - 3,5 - 70 276,5 kPa

• Pentru

B 1,00 m CE O kP,
Df 1,20 m C, - 70 kP,

p conv - 350- 70 - 280 kPa

• Pentru

B 0,60 m C, 350 x 0,0'5 (0,6 - 1,0) 7 kP,
1,50 - 2,0

or- 1,50 m Cl) = 350 ----------- = - 43,75 kP,
4
-p conv 350 - 7 - 43,75 299,b kPa

• Pentru

B 0,80 m C, 350 x 0,05 (0,8 - 1,0) - 3,5 kPa
Of 1,50 m Ce -43,75 kro

p cenv 350- 3,5 - 43,75 302,75 «Pe

-7-



S. C TEHN1K PROSPECT S.R.L.

'" Pentru
-B 1,00 m C, O kP,

Df 1,50 m C" -43,75 kP,
.p conv 350 43,75 306,25 kPa

'" Pentru

B 0,60 m Cu 350 x 0,05 (0,6 _ l,a) _7,00 kj'a
Df 2,00 m CI) ° kPa

Il conv 350 - 7,0 343 kPa

• Pentru

8 0,80 m Ce 350 x 0,05 (0,8 - 1,0) 3,5 kP,
Df 2,00 m C, O kPa

p conv 350 3,5 346,5 kP,

'" Pentru

IB,.I,DOm IC8"0 kPa
I Df 2,00 m kP,C, O
p conv 350 kPa

• Pentru

8 0,60 m C, 350 x 0,05 (0,6 - 1,0) - 7,00 kPa
Df 2,50 m CD 1,5x18,67(2,5 2,0 ) 14 kP,

p conv 350-7,0+14 357 kV,
I

• Pentru

8 0,80 m C, 350 x 0,05 (0,8 - 1,0) - 3,5 kP,
Df 2,50 m C" 14 kPa

p conv 350 3,5 + 14 36fJ,5 kP,

'" Pentru

r Of 2,50 m Cfj 14 kPa
IB 1,00 m IeD o kPa

p conv ]50 + 14 364 kPa

3. Adâncimea de îngheţ în zonă ,conform ST AS este de _ 0,80 m de la cota
terenului natural consideratii În mod arbitrar 0,00 m

4. Din punct de vedere seismic amplasamentul cercetat se încadrează având
ag= n,15g şi Te '" 0,7 sec

.8.
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1.3.7. CONCLUZII, MENTIUNI SI RECOMANDARI

1. Din punct de vedere geotehnic amp!asamentu! cercetat corespunde amplasarii
obiectelor proiectate.

2. Incadrarea in norme TS de taria rocilor pentru sapaturi;
- argila tare T 1 _ 9

3. Taluzc recomandate in rambleu si debleu:
- argila 1 : 1,00

4. Proiectantul constructor va alege udancimea de fundare cat si laumea
fundatiilor in asa fel incat Pef < Pconv.

5. Adancimile de funciare sunt date fata de cota terenului natural considerata
in mod arbitrar 0,00 m. Se recomanda fundarca la adancimea de minim 1.20 m de la cola
terenului natural.

6. In junii constructiilor se vor prevedea drcnuri de colectare a apelor de
preciplratii cu dirijare in afara amplasamentului, evitandu-se patrunderea apei in terenul de
fundare. Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat dar in anotimpurile bogate in precipitarii pot
aparea infiltrati],

7. La construcţiile cu subsol se adoptă corectie de adâncime corespunzatoare
celei mai mici dintre valorile Of şi Df', în care:

Of= adâncimea de fundare măsurată de la Cala terenului sistematizat, la exteriorul
zidului de subsol

q
Of' '" • _

y
li == supraîncărcarea permanentă aplicată la nivelul tălpii fundaţiei În partea interioară

a zidului de subsol în kPa.

y '- greutatea volumică de calcul a sImturilor situate deasupra tălpii fundaţiei
(calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor ) la interiorul zidului de subsol in

~I KN/mJ

8. La constructiile cu snbsol se recomanda izolarii hidrofuge orizontale si
verticale.

Y. Se vor prevedea centuri armate in sistemul de fundare atat la partea inferioara
cat si la partea superioara in cazul fundarf prin fundatii continui.

10. Pentru realizarea platformelor si a umpluturilor din hala se va realiza o perna
de balast in grosime de min 0,60 fi alcatuita din 3 straturi a eate 0, 20 m, Primul strat se
recomanda a se realiza din piatra sparta pe stratul suport de argila. Celelalte straturi se vor
realiza din aluviuni de rau compactate. Gradul de compactare se va determina dupa
incercarea Proctor si va fi de cel putin 98 %, rczultand o valoare minima a densitatii in stare
uscata de 21,6 KN i m3.

!1. Conform indicativLllui N.P. 074/2014, amplasamentul se incadreaza astfel:
• Din punct de vedere al riscului geotehnic, conform tabelului A 3:

- conditii de teren terenuri bune _ 2 puncte
- apa subterana fara epuismente _ 1 punct

-9-
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. clasificarea constructiei dupa
categoria de importanta ---- normala

- vecinatati _.__fara risc
-ag=O,15g

- 3 puncte
- 1 punct
- 2 puncte

Total 9 punere
• Din punct de vedere al categoriei gcotclmÎce. conform labe/ului A 4:

- categoria geotehniea o 1 RISC GEOTEHNfC REDUS
11_ Dupa terminarea sapaturilor pentru fundatii se va chema geotehnicianu!

pentru verificarea naturii terenului de fimdare.

I
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