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1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

 
1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

CONSTRUIRE LOCUINTE  
Municipiul Sebes, Strada Alunului, nr. 9B, judet Alba 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

MUNICIPIUL SEBES 
Municipiul Sebes, Piata Primariei, nr. 1 , judet Alba 

Cod fiscal 4562923 

Reprezentat prin: dl. Nistor Dorin 

Telefon: 0258 731 318 

Email: secretariat@primariasebes.ro 

 

1.3. Beneficiarul investiției 

MUNICIPIUL SEBES 
Municipiul Sebes, Piata Primariei, nr. 1 , judet Alba 

Cod fiscal 4562923 

Reprezentat prin: dl. Nistor Dorin 

Telefon: 0258 731 318 

Email: secretariat@primariasebes.ro 

 

 

1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

S.c. LEF Architects S.R.L. 
Alba Iulia, Str. George Cosbuc, nr.25 , jud. Alba 

tel. / fax : 004 0258 811959 ; tel. mobil : 0040 0728194410 ; 

CAEN:7111- Activitati de arhitectura 

C.U.I. RO37473792, J1/461/2017 

e- mail : office.lefarchitects@gmail.com; 

Reprezentant legal: arh. LANCRAJAN FRANCHINI Radu 
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2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiții 

 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării 

obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și 

propuse spre analiză. 
 

Situaţia actuala 

In prezent terenul pe care se proune investitia este liber de constructii si se afla in 

intravilanul municipiului Sebes, in imediata apropiere a zonei centrale a acestuia, are o 

suprafata de 2.412 mp, fiind identificat prin C.F.76838, nr.cad. 76838. Terenul este 

proprietatea Municipiului Sebes- domeniul privat.  

Forma terenului este una patrulatera, avand laturile scurte de 23,25m respectiv 

30,03m iar laturile lungi cu dimensiuni de 90,12 m si 90,46m. 

 

Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile. 

 

Vecinătăți: 

La Vest  –  proprietate privata, teren liber de constructii. 

La Est    –  proprietate privata, teren liber de constructii. 

La Nord –  proprietate privata, teren liber de constructii. 

La Sud   –  terenul este delimitat de strada Alunului. 

 

Accese:  

Accesul principal se face din strada Alunului, pe latura de sud a proprietatii.  
 

Necesitate si oportunitatea promovarii investitiei 

In contextul acumularii unui numar mare de solicitari pentru asigurarea unor spatii 

locative pentru cei defavorizati si totodata din necesitatea asigurarii unor locuinte decente 

pentru cei care traiesc in conditii insalubre, s-a decis ca fiind necesara demararea unei 

investitii  care sa raspunda acestor necesitati. 

Oportunitatea promovării investiției este data de posibilitatea obținerii de finanțare 

nerambursabilă pentru implementarea proiectului și posibilitatea susțineri unei părți din 

costurile investitiei si de operare din bugetul local. Municipiul Sebes prin Grupul de 

Actiune Locala (GAL) Sebes a solicitat o finantare prin Programul Operational Regional 

(POR) pentru construirea de locuinte sociale, aceasta fiind acceptata.  
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Conditii de utilizare a terenului conform certificatului de urbanism 

 Proprietar teren studiat: MUNICIPIUL SEBES 

 Suprafata teren - 2.412 mp 

 C.F.76838, nr. cad. 76838 

 Categoria de folosinta: Curti constructii 

 Situatie teren: liber de constructii 

 Regim juridic: intravilan, proprietate Municipiul Sebes 

 Destinatie PUG: UTR 13- Is-zona mixta 

 Indici urbanictici maximali ai zonei: 

- Regim de inaltime maxim P+4 

- P.O.T.-70%; CUT - 1,00 

 

Scenariul tehnico economic selectat 

Sunt luate in calcul doua variante: 

• Varianta 1 – este o varianta minimala, care presupune realizarea unei investitii de 

dimensiuni mai mici, cu un aport de capital mai redus din partea Municipiului Sebes si un 

procent de finantare mai mare din partea Uniunii Europene.  

• Varianta 2 – varianta maximala, care studiaza costurile unei investitii mai mari 

bazata pe utilizarea maxima a terenului. 

Varianta selectata este varianta minimala, varianta unei investitii care sa permita 

municipiului Sebes asigurarea cofinantarii. 

 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare. 

Prezenta documentatie este intocmita in conformitate cu contractul de servicii 

incheiat cu UAT  Sebes  pentru obiectivul CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE 

SOCIALE;  

Primaria Municipiului Sebes este ordonator principal de credite si este forul tutelar al 

obiectivului de investitii propus. 

Motivele care au condus la solicitarea acestei finantari sunt problemele de ordin 

social cu care se confruntă persoanele cu ajutoare sociale din municipiul Sebes si care, 

conform analizelor şi statisticilor, derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la 

nivel national, scopul principal fiind acela de a  îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor 

sărace  şi de a preveni instituţionalizarea lor. 

Când vorbim despre sărăcie ne gândim la lipsa posibilităților financiare ale unei 

gospodării sau ale unui individ de a-și satisface nevoile primare: hrană, adăpost și 

îmbrăcăminte. Conceptul de sărăciei înseamnă însă mai mult decât lipsa posibilităților 

financiare, în măsurarea sărăciei trebuie avute în vedere mai multe aspecte: bunăstarea, 
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pragul de sărăcie și alegerea unui indicator de măsurare a sărăciei convenabil pentru 

raportarea la nivel de populație sau segment din populație. Nivelul de trai și calitatea vieții 

sunt derivate ale sărăciei care analizează nu numai lipsa resurselor materiale ale unei 

persoane sau gospodării, ci și aspect legate de: accesul la sistemele de sănătate, sistemele 

educaționale, viața politică sau siguranța social, necesare pentru realizarea unui tablou 

social cât mai complet și relevant. Aproximativ 21,5% dintre copiii români trăiesc în 

condiții materiale extrem de precare, acest procente reprezentând cea mai ridicată rată din 

UE, unde media este de 5,9%. De asemenea, peste 32% trăiesc sub pragul de sărăcie, arată 

datele unui raport realizat de Organizația Salvați Copiii, împreună cu Avocatul Poporului. 

Potrivit acelorași date, România are cea mai mare rată a sărăciei relative persistente 

din Uniunea Europeană. În anul 2017, 19,1% din populație avea venituri sub pragul de 

sărăcie și se aflase în aceeași situație în cel puțin doi din cei trei ani anteriori. În cazul 

copiilor, rata sărăciei persistente era de 28,8% în 2017. Deși în scădere, conform celor mai 

recente date estimate Eurostat, România rămâne statul european cu cea mai mare diferență 

la indicatorul sărăciei sau excluziunii sociale între copii și totalul populației. 

O altă cifră îngrijorătoare este legată de faptul că 150.000 de copii merg seara la 

culcare flămânzi, iar statistica include doar copiii care trăiesc în mediul rural și a fost 

calculată pe baza unui studiu din 2018, în care 3% dintre copii au răspuns că se culcă 

flămânzi în fiecare seară, și încă 5% uneori, se arată în raport. Cei mai expuși riscului sunt, 

de departe, copiii care au doi sau mai mulți frați. 

Totodată, datele raportului indică și faptul că România înregistrează și cea mai mare 

rată a mortalității în rândul copiilor din Uniunea Europenă, cu un capitol separat al 

mortalității sub un an. 

Mortalitatea în rândul copiilor situează România pe primul loc în Uniunea 

Europeană, cu o rată a mortalității de două ori mai mare decât media Uniunii pentru 

populația între 0-19 ani. Astfel, în România, rata mortalității în 2017 a fost de 61,69 la 

100.000 copii și adolescenți, în timp ce media Uniunii Europene a fost de două ori mai 

mică, 31,60 la 100.000. 

În ceea ce privește mortalitatea infantilă, în 2018, în România s-au înregistrat 1.214 

de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a mortalității infantile (numărul deceselor 

raportat la 1.000 de nașteri) de 6,5‰. Mai mult de jumătate dintre decesele sub un an se 

produc în prima lună de viață (mortalitate neonatală), arată datele raportului. 

Potrivit aceleiași surse, analiza factorilor favorizanți realizată de Institutul Național 

de Sănătate Publică arată că o parte din aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai 

bună monitorizare ante-natală, care ar fi permis atât intervenții în sarcină, cât și 

direcționarea sarcinilor cu complexitate mare către unități echipate corespunzător. 

Ratele mortalității infantile variază puternic la nivelul județelor, județele cu cele mai 

scăzute rate ale mortalității infantile în 2018 fiind Dâmbovița (2,9‰), Ilfov (4,1‰), Arad 
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și Timiș (4,5‰), Iași și Alba (4,8‰) și mun. București (3,6‰). La polul opus, cu rate ale 

mortalității de trei și de două ori mai mari, se află Tulcea (15,5‰), Botoșani (12,9‰), 

Sălaj (11,5‰), Călărași (11,2‰) și Caraș-Severin (10‰), se menționează în raport. 

Din punct de vedere al contextului promovarii proiectului, este relevant scopul 

serviciilor sociale furnizate ca urmare a implementarii prezentului proiect. Asadar, scopul 

serviciului social concretizat prin oferire de locuințe sociale pentru persoane sărace este de 

prevenire si de limitare a unor situatii de dificultate si vulnerabilitate care pot duce la 

marginalizare sau excluziune sociala, promovând participarea persoanelor  la viata sociala 

si cultivarea relatiilor interumane.  

Prin prezentul proiect se vor asigura infrastructura si dotarile necesare cladirii în care 

va se vor oferi locuințe sociale persoanelor care nu au posibilitatea să plătească chire 

pentru a beneficia de-o locuință. 

 

Prin acest proiect se urmareste: 

- reducerea numarului de persoane expuse riscului de saracie sau excluziune sociala, 

- obtinerea unui grad mai ridicat de independenta si siguranta pentru persoanele 

sărace, 

- prevenire institutionalizarii persoanelor sărace, 

- prevenirea izolarii si marginalizarii sociale a persoanelor cu venituri modeste sau 

chiar inxistente, 

- promovarea egalitatii de sanse. 

Din punct de vedere al contextului social, proiectul se adreseaza persoanelor care nu 

au o locuință, care se afla în risc de excluziune sociala sau dependenta. Persoana săracă 

este de cele mai multe ori dezvantajata din cauza scaderii resurselor fizice si financiare pe 

care le detine. Îngrijirea persoanelor sărace si calitatea îngrijirii acestuia sunt indicatori ai 

unei politici de bunastare si sanatate, de aceea trebuie sa se puna accent pe nevoile acestui 

grup vulnerabil. Societatea actuala nu mai pune accent pe nevoile persoanelor cu venituri 

mici, de aici si faptul ca acestia devin apatici, singuri si tristi. 

Serviciile sociale sunt slab reprezentate, indiferent ca privesc furnizarea de servicii 

sociale în sistemul public sau privat, de aceea necesita îmbunatatiri substantiale. Domeniul 

protectiei persoanelor sărace este fragmentat, fapt care duce la acces inegal la 

infrastructura sociala a persoanelor cu venituri mici.  

Un  document strategic relevant pentru prezentul proiect  îl reprezinta Strategia 

nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020 întrucât propune ca 

solutie pentru gestionarea si rezolvarea problemelor din domeniul incluziunii sociale si 

reducerii saraciei: "masuri pentru îmbunatatirea performantei sistemului de transferuri 

sociale, cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale furnizate în maniera integrata si 
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a calitatii acestora, în functie de nevoile identificate la nivel national", obiectiv vizat si de 

prezentul proiect.  

Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2016-

2020 reprezinta alt document strategic relevant pentru proiect datorita faptului ca prevade 

ca obiectiv "asigurarea de servicii de sprijin diversificate, accesibile, pentru facilitarea 

incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati, furnizate în comunitate, atât în mediul 

urban, cât si în mediul rural", iar ca masura: "dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru a 

asigura abilitarea si reabilitarea, precum si integrarea în comunitate", aspecte vizate si de 

prezentul proiect. 

La nivel european, în conformitate cu analiza care a stat la baza elaborării versiunii 

actuale a Programului Operațional Regional 2014-2020, rata riscului de sărăcie şi de 

excluziune socială din România clasează ţara noastră pe locul al doilea (valori de la nivelul 

anului 2011).  

Proiectul contribuie si  la realizarea obiectivelor Strategiei Nationale privind 

Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020 prin facilitarea 

incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si reducerea numarului de persoane expuse 

riscului de saracie sau excluziune sociala cu 130 persoane (grupul tinta al proiectului), 

contribuind astfel la atingerea tintei asumate de Romania in vederea indeplinirii 

obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Proiectul este conform legislatiei in vigoare si va respecta toate formalitatile din 

legislatie care sunt necesare privind oferirea unui nivel de trai decent. 

La nivel național, statisticile indică faptul că în orașele mici și mijlocii, comparativ cu 

centrele urbane mari, se regăsesc cele mai multe persoane care trăiesc în gospodării aflate 

în risc de sărăcie și de excluziune socială, riscul de sărăcie fiind invers proporțional cu 

gradul de urbanizare. 

Proprietarul si administratorul infrastructurii pentru care se propune investitia este 

UAT Municipiul Sebes Iulia, astfel incat este rezolvata latura legalitatii investitiei. 

 

2.2. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor. 

In municipiul Sebes exista zone mai putin dezvoltate in care locuitorii cu venituri 

reduse traiesc in conditii necorespunzatoare. 

Terenul studiat, obiect al prezentei documentatii este situat in intravilanul 

Municipiului Sebes, intr-o zona accesibila, cu strazi asfaltate si retele edilitare aflate la 

limita proprietatii.  
 

2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții. 

Conform statisticilor, populatia municipiului Sebes este in crestere in ultimii ani. 

Avand in vedere numarul mare de solicitari, deja inregistrate, pentru obtinerea unei 



 

 
S.C. LEF Architects Alba Iulia   

 Str. George Cosbuc, nr.15 

office.lefarchitects@gmail.com 

CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE,  
Municipiul Sebes, Strada Alunului, nr. 9B, judet Alba 

  

STUDIU DE FEZABILITATE 

Intocmit conform H.G   nr.  907  din  29  noiembrie  2016  privind  etapele  de 

elaborare   şi   conţinutul-cadru   al   documentaţiilor   tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

PROIECT NR. 

55/2020 
 

Faza proiect: 

S.F. 
 

 

 

9 / 15 

  
locuinte sociale, se asteapta, pe viitor, o crestere a numarului lor odata cu crestearea 

populatiei.  

Avand in vedere faptul ca solicitarile inregistrate sunt in numar mai mare decat 

spatiile locative estimate a fi realizate prin prezentul proiect, nu consideram necesara o 

prognoza a evolutiei cererilor, asteptand o ocupare imediata a locuintelor create. 
 

 

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției. 

Prin realizarea investitiei propuse, vor fi asigurate un numar de 24 de apartamente, cu 

1,2 si 3 camere care vor putea gazdui un numar de aproximativ 70 persoane. Consideram 

necesar ca viitoarele apartamente sa fie oferite cu prioritate persoanelor defavorizate care 

locuiesc in conditii insalubre in vecinatatea amplasamentului, in acest mod putandu-se 

realiza o igenizare a zonei. Pastrarea conditiilor actuale de insalubritate pot afecta in mod 

negativ viitorii locatari, perpetuand o stare de retinere in utilizarea zonei si compromitand 

procesul de integrare atat a viitorilor locatari in societate cat si din punct de vedere 

urbanistic a zonei in viata localitatii. 
 

 

3. Descrierea celor doua variante propuse 
 

 

Varianta 1 – este o varianta minimala, care presupune realizarea unei investitii de 

dimensiuni mai mici, cu un aport de capital mai redus din partea Municipiului Sebes 

si un procent de finantare mai mare din partea Uniunii Europene. 

  

Varianta 1 propune construirea unui bloc cu un regim de inaltime P+3, cu 6 

apartamente pe nivel si un total de 24 unitati locative. 

 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 

tehnologic. 

A. Propuneri pentru amenajarea terenului 

Amplasamentul este situat in intravilanul Municipiului Sebes, pe strada Alunului. 

Terenul are o forma patrulatera, avand laturile scurte de 23,25m respectiv 30,03m iar 

laturile lungi cu dimensiuni de 90,12 m si 90,46m. Terenul este liber de constructii, in 

prezent fiind utilizat ca parcare ocazionala.  

Prezenta documentatie S.F. are ca scop stabilirea solutiilor de principiu pentru 

construirea imobilului de locuinte colective, cu un regim de inaltime P+3. Totodata se 

impune amenajarea zonei aferenta constructiei propuse, zona care trebuie sa asigure 

accese, parcaje si zona verde neceare functionarii normale a imobilului propus.  
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Constructia va fi amplasata in partea de nord-est a proprietatii: 

Distanta fata de limita: 

de Nord (m) 5,13 

de Sud (m) 5,6 

de Est (m) 20,35 

de Vest (m) 41,64 

Amplasamentul viitoarei constructii cat si terenul ce urmeaza a fi amenajat, este o 

zona in care au fost facute depuneri necontrolate de pamant, acestea trebuind inlaturate.  

Suprafata de teren amenajata se compune din alei pietonale, alei pentru acces auto, 

zona de parcaj aferenta cu 27 locuri, platformele pietonale si zonele verzi.  

 

Tipuri de alei exterioare: 

Aleii sistem pietonal sunt compuse din: 

o 15 cm strat de baza balast 

o 5 cm strat nisip pentru montarea dalelor 

o Dale cu grosimea de 6 cm 

Aleii sistem rutier (inclusiv parcaje) sunt compuse din: 

o 35 cm strat de baza balast 

o 15 cm piatra sparta 

o 10 cm strat nisip pentru montarea dalelor 

o Dale cu grosimea de 8 cm 
 

B. Propuneri pentru realizarea constructiilor 

Se propune realizarea unei constructii avand un regim de inaltime P+3. 

 

 Compartimentare interioara:  

Accesul se realizeaza pe latura sudica a constructiei, unde este amenajata rampa de 

acces pentru persoanele cu handicap. 

La interior, constructia are un hol central pe fiecare nivel, dezvoltat in lungul cladirii, 

acesta incluzand legatura pe verticala, realizata printr-o scara aflata adiacent holului.  

Constructia are un numar total de 24 de apartamente, respectiv 6 apartamente/nivel, 

din care trei apartamente cu 3 camere, 13 apartamente cu 2 camere si 8 apartamente cu 1 

camera. 

La proiectarea cladirilor s-au avut in vedere respectarea suprafetelor minimale 

reglementate prin lege. 
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 Structura :  

Se propune o structura din zidarie de caramida portanta cu samburi si centuri, plansee 

din beton armat, sarpanta pe structura de lemn si invelitoare din tigla profilata. 

o Fundatii: continue din b.a 

o Samburi si centuri: b.a. 

o Plansee etaje: b.a  

o Sarpanta: din lemn 

o Invelitoare: tigla ceramica profilata. 

 

Inchideri:  

o Pereti structurali:  

- Exterior: zidarie de caramida cu goluri verticale, grosime 30cm, 

placati cu polistiren de 10 cm. 

- Interiori structurali: zidarie de caramida cu goluri verticale, 

grosime 25cm. 

 

 

o Compartimentari interioare: 
- Pereti de compartimentare din zidarie de caramida grosimi 20cm 

si 11,5cm 

 

Tamplarii: 

o Ferestre: 
- Ferestre PVC culoare gri antracit cu geam termopan  
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- Pervaze PVC interior/exterior culoare gri-antracit 

o Usi: 

- Interioare: celulare MDF 

- Acces apartamente: Metalice placate MDF 

 

Indici urbanintici: 

 Regim de inaltime : P+3 

 Suprafata utila : 1.375,63 mp 

 Arie construita : 416,57 mp 

 Suprafata desfasurata : 1659,26 mp 

 P.O.T. 17,27% 

 C.U.T. 0,68 

 

Varianta 2 – varianta maximala, care studiaza costurile unei investitii mai mari 

bazata pe utilizarea maxima a terenului. 

  

Varianta 2 propune construirea unui bloc cu doua scari, cu un regim de inaltime P+3, 

cu 8 apartamente pe nive si un total de 32 unitati locative. 

 

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 

tehnologic. 

 

A. Propuneri pentru amenajarea terenului 

Amplasamentul este situat in intravilanul Municipiului Sebes, pe strada Alunului. 

Terenul are o forma patrulatera, avand laturile scurte de 23,25m respectiv 30,03m iar 

laturile lungi cu dimensiuni de 90,12 m si 90,46m. Terenul este liber de constructii, in 

prezent fiind utilizat ca parcare ocazionala.  

Prezenta documentatie S.F. are ca scop stabilirea solutiilor de principiu pentru 

construirea imobilului de locuinte colective, cu un regim de inaltime P+3. Totodata se 

impune amenajarea zonei aferenta constructiei propuse, zona care trebuie sa asigure 

accese, parcaje si zona verde neceare functionarii normale a imobilului propus.  

Constructia va fi amplasata in partea de nord a proprietatii: 

Distanta fata de limita: 

de Nord (m) 3,26 

de Sud (m) 6,67 

de Est (m) 26,15 

de Vest (m) 20,50 

Amplasamentul viitoarei constructii cat si terenul ce urmeaza a fi amenajat, este o 
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zona in care au fost facute depuneri necontrolate de pamant, acestea trebuind inlaturate.  

Suprafata de teren amenajata se compune din alei pietonale, alei pentru acces auto, 

zona de parcaj aferenta cu 36 locuri, platformele pietonale si zonele verzi.  

 

Tipuri de alei exterioare: 

Aleii sistem pietonal sunt compuse din: 

o 15 cm strat de baza balast 

o 5 cm strat nisip pentru montarea dalelor 

o Dale cu grosimea de 6 cm 

Aleii sistem rutier (inclusiv parcaje) sunt compuse din: 

o 35 cm strat de baza balast 

o 15 cm piatra sparta 

o 10 cm strat nisip pentru montarea dalelor 

o Dale cu grosimea de 8 cm 

 

B. Propuneri pentru realizarea constructiilor 

Se propune realizarea unui bloc cu un regim de inaltime P+3, de locuinte colective 

sociale, cu doua corpuri alipite in oglinda, cu acces independent si circulatii comune 

independente.  

 

 Compartimentare interioara:  

Accesele in ambele scari se realizeaza pe latura sudica a constructiei, unde sunt 

amenajate si rampele de acces pentru persoanele cu handicap. 

La interior, ambele corpuri de constructie au un hol central pe fiecare nivel, dezvoltat 

in lungul cladirii, acesta incluzand legatura pe verticala, realizata printr-o scara aflata 

adiacent holului.  

Constructia are un numar total de 32 de apartamente, 16 in fiecare corp, respectiv 6 

apartamente/nivel, din care 6 apartamente cu 3 camere, 18 apartamente cu 2 camere si 8 

apartamente cu 1 camera. 

La proiectarea cladirilor s-au avut in vedere respectarea suprafetelor minimale 

reglementate prin lege. 
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 Structura :  

Se propune o structura din zidarie de caramida portanta cu samburi si centuri, plansee 

din beton armat, sarpanta pe structura de lemn si invelitoare din tigla profilata. 

o Fundatii: continue din b.a 

o Samburi si centuri: b.a. 

o Plansee etaje: b.a  

o Sarpanta: din lemn 

o Invelitoare: tigla ceramica profilata. 

 

Inchideri:  

o Pereti structurali:  

- Exterior: zidarie de caramida cu goluri verticale, grosime 30cm, 

placati cu polistiren de 10 cm. 

- Interiori structurali: zidarie de caramida cu goluri verticale, 

grosime 25cm. 

o Compartimentari interioare: 
- Pereti de compartimentare din zidarie de caramida grosimi 20cm 

si 11,5cm 

 

Tamplarii: 

o Ferestre: 
- Ferestre PVC culoare gri antracit cu geam termopan  

- Pervaze PVC interior/exterior culoare gri-antracit 



 

 
S.C. LEF Architects Alba Iulia   

 Str. George Cosbuc, nr.15 

office.lefarchitects@gmail.com 

CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE,  
Municipiul Sebes, Strada Alunului, nr. 9B, judet Alba 

  

STUDIU DE FEZABILITATE 

Intocmit conform H.G   nr.  907  din  29  noiembrie  2016  privind  etapele  de 

elaborare   şi   conţinutul-cadru   al   documentaţiilor   tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

PROIECT NR. 

55/2020 
 

Faza proiect: 

S.F. 
 

 

 

15 / 15 

  
o Usi: 

- Interioare: celulare MDF 

- Acces apartamente: Metalice placate MDF 

Indici urbanintici: 

 Regim de inaltime : P+3 

 Suprafata utila : 1.938,58 mp 

 Arie construita : 599,61 mp 

 Suprafata desfasurata : 2.398,44 mp 

 P.O.T. 25% 

 C.U.T. 0,99 
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