
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL  SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.190/2021
Privind aprobarea documen.aţiei P.U.Z. şi a R.L.U. -  proiect nr 283/2021

„Elaborare PUZ-„Reglementare zonă servicii şi agrement„ Sebeş, DJ 106K, nr.15l jud.
Alba, benericiar S.C. Kromsa Total Construc. S.R.L.

Consiliul  Loca]  al Municipium  Sebeş, jud.  Alba;
Întrunît^mşedinţapublicăordinarădindatade29.07.2021,ora14,00;

Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind  aprobarea  documentaţiei   P.U.Z.   şi   a
R.L.U.  -proiect  nr  283/2021               „Elaborare  PUZ-„Reglementare  zonă  servicii  şi  agrement„
Sebeş, DJ  106K, nr,151 jud.  Alba,  beneficiar S.C.  Kromsa Total Construct S.R.L;

Având în vedere:
-referatul de aprobare nr.46791/17.06.202l  al  iniţiatorului  la proiectul de hotărâre;
• raportul de specialitate nr.57135/22.07.2021  al  arhitectului şef;

-H.C.L.127/2000  de  aprobare  PUG  şi  H.C.L.  392/2018  privind  aprobarea prelungirii  valabilităţii

P.U.G.,   confom  cu Art.111,   din   O.U.G.   51/2018   pentru modificarea Legii  nr.  350/2001  privind

amenajarea teritoriuluj şi urbanismu] şi pentru prorogarea unor temene;
•Cererea   depusă  de   SC   Kromsa   Total   Construct   SRL      la  Primăria   Municipiului   Sebeş     sub

nr.4860 l /l l .06.202 l
-Avizul   Comisiei  Tehnice  de  Amenajare  a  Teritoriului  şi  Urbanism,  a  Municipiului   Sebeş  nr.

42390/18.05..2021
-H.C.L   126/2011   privind   Regulamentul   Local   pentru  lnfomarea  şi   Consultarea  Publicului   la

elaborarea  sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism  modificată  prin
H.C.L.  250 / 2014;
•Raportul     [nfomării    şi    Consultării    Publicului     nr.49729/17.06.2021     precum    şi    Referatul

nr.50073/18.06.202l   cu   privire   la   calendarul   desfăşurării   etapei   de   infomare   şi   consultare   a

publicului pentru P.U.Z.
Având  avizul  nr.422/2021  al  Comisiei  pentru  amenajarea teritoriului,  urbanism,  lucrări  publice,

administrarea domeniului public şi privat din cadrul   Consiliului Local  al Municipiului  Sebeş;

Înconformitatecu-art.32dinLegeanr.350/2001privindamenajareateritoriuluişi
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare.
-art.  25, alin.1  şi art.  47 din Legea nr.  350/2001  prMnd amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu

modificările şi completările ulterîoare,
-art.  2, alin.2 din Legea nr.  50/1991  privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii,

republicată,  cu modificările ulterioare,
•art.129, alin 2  lit c şi alin.6,  lit.c din O.U.G.  nr.  57/ 2019 privind Codul administrativ

În baza art.139 din O.U.G nr.  57/2019 privind Codul   Administrativ,
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Ar!=|  Se  aprobă    documentaţia  de   urbanism   P.U.Z.   şi  a  R.L.U.   -     proiect  nr  283/2021
„Elaborare  PUZ-„Reglementare  zonă  servicii  şi  agrement„   Sebeş,  DJ   106K,  nr.151  jud.   Alba,
beneficiar S.C.Kromsa Total Construct S.R.L.    cuprinsă ^m anexa la prezenta hotărâre

Ar!±  Asigurarea  căilor  de   acces   şi   utilităţilor:   se  va  face,   pe   bază  de  proiecte   de
specialitate   întocmite   de   specialişti   cu   respectarea   prevederilor   legale   în   vigoare   şi   ulterior
autorizate,  iar  cheltuielile necesare pentru toate aceste documentaţii şi execuţie vor fi suportate de
beneficiarii P.U.Z.

Ar!±  Documen.aţia se aprobă cu principalii indic@tori:
Terenul studiat este în suprafaţă de  12300 mp, conform extras CF s 1466„ amplasat pe str.

DJ  106 K, NR.151,   proprietatea  fimei  SC Kromsa Total Construct SRL .
Prin PUZ-ul studiat se   propune crearea unui trup de intravilan care va avea destinaţia de

teren construibil cu funcţiunea de zona servicii şi agrement,   cu   indicatori urbanistici maximali.

P.O.T.-maxim propus -40%

C.U.T.-maxim propus-1

±r!±   Se însuşeşte Raportul privind lnfomarea şi Consultarea Publicului, unde nu au fost
înregistrate observaţii, propuneri,   sugestii referitoare  la iniţierea de elaborare  P.U.Z.

±r!=ş Prezenta documentaţie de urbanism  are   valabilitatea de 36 luni de la data aprobării
acesteia    în Consiliul Local al  Municipiului  Sebeş.

4i±± Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de iniţiatorii P.U.Z.,   Arhitectul Şef prin
Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,   Autorizare şi Disciplină în Construcţii.
Beneficjarul     documentaţiei   P.U.Z.  este  S.C.  Kromsa Total Construct ,  reprezentată prin Bîscă
Liviu Gheorghe,   cu sediul   ^m Sebeş,  DJ  106 ,  nr.151,jud.  Alba.

Prezenta hotărâre va fi afişată în monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică:
-  Instiiuţiei Prefiectului Judeţului Alba;
- Primarului Municipiului Sebeş
- Arhiiectului şef.
-B!roului contencios Juridic , Administraiie,Transpareniă Decizională şi Arhivă
- Compartimentului U.A.T.
-Compartimentului A.D.C.
-Cn:mp?r:ire~nt_ului Relalii Publice, Comunicare  lnf iormaticăşi Monitor Of icial Local:
-Biroului C.C.B.

-Beneficiarii   P.U.Z.

Sebeş  la 29.07.2021

PREŞEDINTE DE
Consilier

Total  consilieri  locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă
-----lL_l-4

Abţineri
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E 'ARHIMAR   PROIECT  SRL

Alba lulia, str. Nozarelh  lm, nr. 59, jud, Albo,
Cul 32285291 ;  J1/604/25.09.2013;

lel.  0723673130;  e-mc]il:
R092  BTRL RONC  RT03 8039 3201,  Bancci Ţransilvanla, agentla Motilot Alba  lulio.

mlrea_iullan ohoo.com PR.  NR. 283/2021

BORDEROU  DE  PIESE  SCRISE  SI  DESENATE

A.  PIESE  SCRISE

MEMORIU  DE  PREZENŢARE
1.  INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei
1.2.  Obiectul  P.U.Z.

1.3. Surse documentare
2.  STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARll

2.1.  Evolutia zonei
2.2.  lncadrarea in localitate
2.3.  Elemente ale cadrului natural
2.4. Circulatia
2.5.  Ocuparea terenurilor
2.6.  Echiparea edilitara
2.7.  Probleme de mediu
2.8. Obtiuni ale populatei

3.  PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA
3.1.  Concluzii ale studiilor de fundamentare
3.2.  Prevederi ale  P.U.G.
3.3.  Valorificarea cadrului natural
3.4. Modernizarea circulatiei
3.5. .Zonificare functionala -reglementari
3.6.  Dezvoltarea echiparii edilitare
3.7.  Protectia  mediului
3.8.  Obiective de utilitate publica

4.  CONCLUZII  SI  MASURI  IN  CONTINUARE

5.  ANEXE
5.1. Tema de proiectare
5.2. Avize si acorduri de principiu
5.3.  Lista autorizatiilor eliberate

REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM  AFERENT P.U.Z.

8.   PIESE  DESENATE
1 .  lncadrarea  in  ţeritoriu
2. Situatia  existent.  Disfunctionalitati
3. Reglementari urbanistice -zonificare
4.  Reglementari urbanistice.  Plan de mobilare
5.  Reglementari -echipare edilitara
6.  Proprietatea asupra terenurilor
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plansa 0
plansa  '
plansa 2
plansa  2.1.
plansa 3
p'ansa 4
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Ordin de plata buget

1 .JD fll lTlrl , ,v . ,

Numar ordin:                                                   696

Nume platitor:                                               ARHIMAR PROIECŢ SRL

Cod fiscal/CNP :                                                 322 85291

1 ,m m lTl ."Ttl , v

Cont platitor:                                                  R092BTRLRONCRT03 80393 20 l

Nume bcneficiar:                                        BEGISTRUL URBANISTILOR DN ROMANLA
Trezorerie:                                                   TREZORERm

Cont beneficiar:                                           R012TREZ70020F3 05000XXX
Cod fiscal beneficjar:                                      17244352

Suma:                                                                                  1083.11

Detalii plata:                                                TAXA RUR, PUZ, moMSA TOTAL CONSTRUCT SRL

ARH. MIREA IULIAN ILIE
Data creani:                                                           10.06,2021

Refennta tranzactiei:                                      90lETRZ211610052

Data tranzactiei:                                                  10.06.202]

Tip transfer:                                                 Nomal
Semnatan :                                                   MIREA ruI,mN ILIESemnatuaplatitor



ROMÂNIA
Juc{eţul   tt` [Lîf±

MunicipiuLşi~=\:i\=.`=

[autoritatea  ac!ministraţjei  publice  emitente.))]
N r .  , .'. i~Ş.  d i n  `: i3 , {Î =! , â i:t `Z 'i

CERTIFICAT   DE   URBANISM

N r.  i : 6   d i n   1, fj ` tr;. #+ t #m g.]i\ 2 -`E

ÎnSCQPU[:}i(±81C.jr?1.f`-i\tareZt`.ţ-,ă.(şeşvi\:ifg,iit?gFGfţ`'îeÎ?t.E[aL`c}!iîr.c3;:1``Zr^Ln\

Caurmareacereriiadresateciel)     S.f`?.       "       [Z`rŢC`i?i`is&       Ţf.`Ţ{1.`.L       C:G%S..iŢ*Ut-,Ţ       "       SŢţ`,!`,t       ;;
`€F`iâz3r,f.Gii?=Î.Sli,*iLIV!b'G`PiEQRG-!i'E

cu   Gcrr,.€`.  :.,'2)     În   .iLc;eii,.I   Ai'c€     .ccgiî'u?f.ea    St=bsş.   c{S.   {=1ifL;C+e,   sf`r€c.€    #.i   lo-ic`K     rtr.   ``81,    `][     .,   SC     -,   C.ţ     -3r

€`ecic,...

telefonffax  . , e-mail
la  nr.  '. 'Jt .5 = ,€  din  `j`3 .CŢŢî?T±-î'.

prin3)
Fr€r,   /±s.)   sl`.fvjai-`L€^

Înregistrată

Pentru  imobllul  -teren  şi/sau  constfucţii  -,   sitiiat  În  .:tjc'e':L'i  ,i`` i b`q,   L`-'`ia;:(€':€.a  S.Şi^-,,':.î„  €Fi.  €\'' (Tf`,':u:\;   ş; ir
f)j   r  :€'<.   L\:`,   `` il' .   i:i|.  .    sc    .   i:,`..,-;:?t   .,  S€(.tci     .,  CF    n  '`Ţ.f.,  `f l(`/€6  8`.L:`,€Ş.,  Nr.  topo.  -Ft`.  GeG,  Eiljl€6.   Sau  ldentl

E}:Lr`ĂS

În    temeiul    reglementărilor    Documentaţiei    de    urbanism    nr    i304  din  r:013,  faza    P,U,Z  ,    aprobată
Hotărârea   Consiliului   Jucleţean/Local Sebes  nr.154  din 2fJ13„

În   confc)rmitate   cu   prevederile   LegH   nr.   50/1991    p   vind   autorizarea   executării   lucrănlor   de   constr
republlcată,  cu  modificările şi completănle ulterioare,

SE   CERŢIFICĂ:

`t.       REG(h"LJURID(C:

-         (î-c---L    ',    ,_ ,.,.-. \:,ă,:

~   î=.  C  r,  `,+='.=:€   ;..i=(`i'a`€:   S   C  .   ..   :'(ro'.i-sa    ro'c€.:   C,Gr:s.(-i!ct        S   t`a\   L.    ccir`'r.  .m   -€=1/`€`3   -(`.':  \   c€d.   8<4G€,,

2.       REGIMUL  Ecoriorl[!c:
6 +î i ,   c U rL 1  c. c ) ` s t 1  ` i c t ' i

i )  i`UITteie  Si  Prenumeie  soi:3{`Lan`...liu(

2) Adresa  so!iciian'iului
:`)  Dai.e  cs  tcier``ific?re  €  imobii.!ui -'ieien şt,'sau  cons'iruct.li  -conforrr,  Cereni  Deri:\ u  emli`erea  Ceriir\c€\ului  oe  iirbarilsm



3.        REGIMULTEHNIC;
.   7.-6.r€,i  i``'Eti`â\'i`'ar;,

•      PciT.iJ:.C.i°/`5    CL'Ţ..;.CO

-   Ţc€te l,ti!:,*.g€!,:!e
•.   C:rcLf,:a€ia p}eec>`ilor S;i gutc.`.Gllic..!@.lc,.ff se r6€:jzGază :?e sfr.  a.11 Gsi<r•r:.3`raî=:c}c;riiPUZcci`ifciTr,GriidGfţ`i$1C.Z00C;.Prezentuloertifica{deurbanismt;î,a`{efiutilizatÎnscopuldeclarat4)  .[Gri'Lfu:r:`':fj!e,.,-h\-;ri(.air6zci.,ă€e`t`Jic!isiagremerţ`:.E,Paiorarer'UZ

4) Sa)pul emitenl certlricatului de urbanm confom precizăm solicitantuluL formulatâ Ţn cerereCertifica€uldeurbanismnuţine!occ!eautorizaţie  de  construire/desfiinţare

Ş:±±±±±9P_fe.rî dreptul de a ex~§cuea lucrări de constffucşii.
4.       OBUGAŢll ALE Tl"LARULUI  CERTIFICATULIH  DE  URBANISM:

inţ'iceOpeea,tulezea'uŞoaloreteul- eşinueşiriiăeă1

ÎnsCopWelaborăriidcH=umentaţieiperit"autorizareaexecu"lucrărllordecx)nstruc!ii-deconstruire/dede-sc)licitantulsevaadresaautontăţncompetentepentruprotec!iamediiilm

AGENTIA PENTRU  PROTECTIA MEDIULUI ALBASTR.LALELEIOR,NR.78,COD5102i7,MUN.ALBA-!ULIA,JUDALBA, TEL:  0258/813290tDenum,maşîadmsataa#3,etjesaeŢemBPoentârzfie±eăntp"rinp;ong:stgri#;:,::#fsşâ,tie„ubkeem,tente,ÎnaplicareaDirectiveiConsiliului85837/CEE(DirectivaEIA)privindevaluareaefecteloranumitorproiecte  Puprivateasupramediulu\modificatăprinD`irectivaConsiliului97/11/CEşiprinDirectivaConsiliuluişiPartamentuluiEu2C)03/35/CEprivindparticipareapubliculuilaelaborareaanumitorplanuri.şiprogrameÎnlegăturicumediwşimc>dificaprivirelaparticipareapubliculuişiaccesullaiustiţie,aDirectivei85/337/CEEşiaDirectivei96/61/CE,princertifiurbanismsecomunicăsolicitantuluiobligaţiadeacon{actaautoritateateri{oriafficlemediupentrucaaceastasăanalişăciecic!ă,dupăcaz,Încaclrarea/neîncadrareaproiectuluiinvestiţieipublice/privateÎnlistaprciiectelorsuPuseeimpactuluiasupramediului.

in  aplicarea  prevedenlor  D!rectiv®  Consmului  85637/CEE,  procediira  cle emitere a  acx)rdului  de  medm  se  desCiupăemi{ereacertificatuluideurbanism,anteriordepiinerndocurnentaţieipen"autorizareaexecutăriilucrăconstrucţiilaautoritateaadministraţieipublicecompetente.

În  vederea  satisfacerii  cerinţelor  cu  privire  la  procedura  c!e  emitere  a  aco"  de  mediu,  au{oritatea  com::::rgu:rco,tâşţ,vaeTeerg,:,fiT:,âiacbu,,:i,tv:rŢFac:en:ÎŢaur,eâ:Lgvueţt,:,,e=î:sau#ărrâ,guu:g=itaieT:r?,;znăsr|,,tâ:i,::,iş,rc:ub"cuh",a,foÎnacestecx)nc!ftli:Dupăprimireaprezen(ulu.rtfi

i ce   i icat de urbantsm, titularul are obligaţia c!e a se prezen{a !a au{oritatea compe`entă pprotgdţ::,uTşf,:u::,ânpY3&eăeuî„edvâ,::an,,u,g;ţ:a:ââ;navtâstî:eJăâtş:g,,:,a:,::Fţ,r:,r:,:rngt:fiŢăr;,"dper,%ad,i:treenî,;md%arcetă;,u7,aarproiectuluisevaemitepunctuldevederealautori{ăţHct
ntruupra

c)mpe erite pent" protecţia mec!iului.ÎnsituaţiaÎncareau{oritateacompeten{ăpentmprotecţ@mediuluistabileşteefectuareae`Jaluăniimpactului asumediulii!.şi/sauaevaluăniac!ecvate,solicitantulareobligaţtic!eanotificaacestfeptautorităţiiadministraţieiPublicompetentecupriwelamenţinereacereriipentruautoria1-.

rae

z:   rea   ucranlor de cx)nstructii.Îiisitua!iaÎncare,dupăemitereaceriificătuiuideurbanismonpŢŢăf5Jrsuderuiăriiproceduriicjeeva!uare a  impaasupmrr`ediuluitsc)iicitan{ulrenunţălainten{iac}ereal(zareainvestiţiei,acestaareobligaţiadeanotificaacestfaautoritătiiadmiriistr..

u)uit

aţieî publice competente.



5.
documente:

CEREF!EA    DE    EMITERE    A    AUTORIZAŢIEi    DE    C;'C,7..-STî-r`U}F=E    /    BES;=:!i{TARE       Va    fi    Însoţită    Cie    umă

a) certificatul  de urbanism  (copie);
b)  dovacia  titlului  asupra  jmobilului`  teren  şi/sau  construcţii,  sau,  după  caz,  extrasul  de  plan cadastral actualizat  1

ex{rasul de carte funciară de  informare actualizat la z!, În cazul În care legea r`u d`spune altfel  (copie legalizată),
c)  documentaţia tehnică - D T„  c!upă caz (2  exemplare origina(e):

E   D.T.AC.               D    DTA.D
d)  avizele  şi  acx)rdurile  stabilite  prm  cerlificatul  de  urbanism.
d.1 )  avize  şi  acorduri  privind  utilităţile  iirbane şi infrastructura  (copte)

:    ._.) limentare  cu apă

E3a

Ea

nalizare

limentare cu  energie electrică

Ea,jmentare cu energîe termjcă

c!  2)  avize  şi  acorduri  privind:

Dprevenirea şi stingerea incendiiior

Dsănătatea popu,aţ,e,

Daviz  Comisia  de  Circula!ie  din  cadrLil
Primărtei

Da

I

aze naturale

elefoiiizare

alubritate

ransport urban

părarea civilă

D.T.O.E.

Alte  avize/acx)rduri.

L'  T _ _ ____  1

11_ __"  _,_1_ '__1

Eprotecţia  niediuiui

aviz  AdiŢ`.  c!e  Druiiiui.i Davlz  S.G.A

Eaviz            Adm.            Naţionaiă            a           Eavizdeprincipiupentrui
lnbunătăţiriilor Funciare                                         de săpătură pe dcmeniul publ

d  3) avize/acorduri specifice ale acmnistraţiei  publice cenirale şi/sau  ale serviciilor descen{ralizate ale acestora (copie)

•    yh..^.€`i`âriî  Cer:€IiiLrl  i,.oca[  €`er!eş  peri'=i.u  ăF:ctî.?,â  .ti  `:  `   ă.

Alte  avize:

.:1 `~  i`re  : r: `3!i`uîî(ta`ie  cor[fcf?î.i  L es,Îi  350 :   t`-\\ ri.  ;? :`::  j ;  ':`i : .
•:iCtcjr`..Gr.'L6^ţieQerjLsăspbţ;a`'izâreSe`wi:r`3zcr:î€;.~\:sL::`-j,.`\`"c~gri€ticL

u,'..c,i-.`;.i'<.rî\J€.c!rii1cf'{rifemă[egs1iza`Că,

d.4)  studn  de  spec(alitate  (1  exemplar origina().

.`_-_  _-_ ...---- `  _ .----- ` .--- _ ---. _--._ .--`_   --.---- _ ----- _--_-1 _`_` .,`
e)  punctul de vedere/actul  administrativ al autorităţii competente pentru  protecţia  meciiului (copie);

f)   se \Ja  respecta Codul Ci\Jil În vtgoare,

g)  Se va respecta Ordinul  119/04 02.2014 pentru  aprobarea  Normelor de  igienă şi a recomandărilor p"ind mediul C!e

al  popu'aţiei;

h)  Dovada Înregistrării  i)roiectului  la Orciinul Arhi(ecţiilor din  Româiiia  (1  exemplar  original).

i)   Documentele c!e plată ale  umătoarelor taxe (copie):

P[.ezentul  ceilificat  c!e  urbanism  are valabili{atea de  :,    `      ,i  de  la  c{a(a  emiterii`

Conducătorul auto riţăţii
administra{iei  pLibl(ce  emi:entet   } ,

(ft"t,epnrj:eîer;`r:-n:rt€`€îiţp;:;\u`rm

L.,,§.~`,`     ."l.._rL`j
`Ţ-',siR.i``-`

•\`L=l=`.t     -

Secretar gene i.avsecretar,

.1    -.   ;.               -           .-'         ,`=                 €,-)

(numele,  Drenii     ele  şi  sermătura)

Amitect-se{.  ')

'`lt    `_          :,1     ',"

(numele,  pre.numele  si  semnătura)

Acliitattaxade      ;,(   `-Iei,confcmL,Chitanţeinr     r           '`:(   din'`   -'       `,.

Prezentu(  certificat de urbamsm  a fost ti.ansniis so!ici{antului c!irect/priii  poşlă la data C!e



Înconfomiitatecupreveden.Ielegiinr.§0/1991pnvindau{orizareaexecutăriilucrărilordecoristruc!ii,republicat
modificările şi  completările ulterioare,

se preiungeşte vaiabili€atea

Certffica€uiui de urbanism

c!e la data c!e ..   ___ ..,.   până la data de

După  acx3astă  dată,  o  nouă prelunglre  a valabilită!ii  "  este  posibilă,  solicitantul  urmând să  obţină,  În  concijţm 1
un  aft certificat de urbanism.

edm:n°r:t;%flce#i;#°en#ănţgnte~,,
Primar

(fi/ricţia,  niimele,  prenumele  şi  semnăture)

L.S.

Data  prelurigin.i  valabilităţii:

Achitat taxa de _.__ lei, confom Chitanţei nr. _._.___
Transmis solicitantului la  cia{a c!e  ,.__. _. .._  _ t±'[`eci

Secretar generavsecretar,

(numeieTpi*uifi;iŢŢirmnâtura)
Arhitect-şef,

(numeieT~FrTeTuffi5reŢs-e-mnătura)

*) Se c»mp}eteazâ, c!upă caz:
-consiliul judeţear`;
• Primăria  rwunlciplului  Bucwi.eştl
•  Pi.lmâria Sectomlul   ......  al  Mmlcip(ului  Bi!cureştl
•  Pfimăria  Municiplului  .......

•  Primărla  oraşului  ..... „
•  Primărla  Comunei  ...... `

'..'.)SJ3opWem"certifica"c;eurbanismcoiifoimpr@cti"scilicltaittLi!ul,{omiul8'iă?ncei.e\.e

t' a ..t) Se cc}mp!eteazâ,  ciL'pă caz:
• p(.eşedintele Conslljulu) Jucieţea n
• prlmarul geiieral al i"nlc!plu!ui  Bucurestl
• primarul sectorului .... ai  municlplului  Bu;ures{i
• primar

`.-.' * ft * )  Se va

teritc>i'iulul  şi  urbamsrriului#rŢann?;#:,Cezjecătream)tectul-Şefsau„Peiitruai.lmectuLşef"decăti.@persoanacmesponsabHnateîndomeiiiilani®[i€.Iăi.ll

gii,
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TEREN  lntravilan

Adresa:  Loc.  Sebes, jucl. Alba,  Dj  106K,  nr.  151N
r.Crt

NNr|.tcoapdoagsrtarfa,:   Suprafaţa|mp)                                                  Observaţii / Referinţe8146612.300Terenneimprejmuit;
A1

Construcţii

CrtAl Nr cadastralNr.81466-C1
Adresa Obsewaţii / Referinţe

.1 Loc.  Sebes, jud.  Alba,  D/  106K,  nr.  151Nr.    niveiuri:l;     5.    construita     la    soi:915     mp;ALIMENTATIEPUBUCA(P);S.desfasurata=915mD.A1 SPOnst TIUuita

A1.2 81466-C2 Loc.  Sebes, jud.  Alba,  Dj  106K,  nr.151Nr.   niveluri:1;  S.  conS.construitadesfasu
nu          construiriistruitalasol:334mp;PISrata=334.A1 20NA 5 P);

Al.3 81466-C3 Loc.  Sebes. jud.  Alba,  Dj  106K.  nr.  151 Nr.  niveluri:1;  S.  conscontr.tdf
mD..      nu    Constrtrujtalasol:145mp;TERAa=145mD...Anulconstruiriistruita1@sol:24mp;VESTlrata=24mD.An1t. Irl'(014RE 014);S.

Al.4 81466-C4 Loc.  Sebes, jud.  Alba,  Dj  106K,  nr.151
s    uia     esasuratNr.niveluri:1;S.conS.construitadesfasu

P);

A1.5 81466-C5 Loc.  Sebes, jud.  Alba,  Dj  106K,  nr.  151
.        u   cons  ruirNr.niveluri.'1;S.construitalasol:3lmp;SANITARE(P);S.construitadesfasurata=31construirii2014oprietarişiacte '20RUP.; 4UR'nul

8.  Paltea  11.  Pr
Înscrieri prlvitoare la dreptul de proprietate şl alte drepturl reale1392/05

Referinţe
/02/2016ContractDeVanzare-Cumparare   nr.  822/2008,.lntabularedretdePROPR

83141
actuaia    i;i        P                            'ETATE.   dobandit   prin   conventie,   cota1)S A1

C  KROMSA TOTAL CONSTRUCT SRL

in i4-04-2oo8 poz:Iti€TFăFScrii7.8Â4j6.2§nep:S,incheiereanr.4o76dini4Jii:iîdidiă;-bdii{;:.ăiixs±'h.s:Văinuv€':;;i:4-ţ%sŢ:Zn':'hee;#ren:Cnr'r.lu-_04-200816/0110 adi407 CFd''n

/      /2019ActAdministrativnr Certificat  d       t

Primăria    MuniciDiuluilntabularedre
e   a  estare   a   edificariSebe.tdPROP i   construcţiei   nr.   75202,   din   25/09/2019 mis de

89 1
actuaia    i]        P        e               R'ETATEi   dobandlt   prin   Construire,   cota1)l(ROMSATOT A1.1,  A1.2,  A1.3,  A1.4,1.5

1AL CONSTRUCT SRL,  CIF:18996370

'     a    ea       .     Ascrieri1' RCINl  .
pr vlnddre dezmembramintele dreptului deptLirirealedegaranţieisarci. proprietate, Referinţe

NU  SUNT                                                                                      ş                ni

D±SS±±S=±±±:S:S±rps±=±±:!±±±3S±Sl|±SI±99_el. ProteJate de pîevederile Legii Nr. 677i2ooi.`                            :.r ,        Paaina l di,
3-

I
glI Nr. 077|zoolv.`                                  :1.,,\     '   Flag|rla_1  a|r.ms€p"rmto,Tmrft.i-l,r±laarJiesaepay.ancp|.roFormu(ai\'`:rs(iJi=-
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Carte Funciară Nr. 81466 Comuna/O beşAnexa  Nr.  1 La Parte g_muna/Oraş/Niunicipjal ..S

rL  Teren  ''.  ..Nrd  t

ca   astral       |Suprafaţa  (mp)*|                                                        ,  Ob81
Sewaţii / ReferinţeT

1

|                   466             |          12.300          |*Suprafaţaestedeterminatăinplanul  de  proiecţie Stereo  70.DETAUILt"'L*RE"
1

7Z=66

•    OBH-

2r

gaBst                    ,    glBSEf-#s

rc.LG     8]456                 t

all58=613' 0

7920S

Date  referitoareNrCater. [a teren
C[ft   c:°:c:uÎ:#i:;T;{i:   Sug§fîţa          Tar'a              ::r6Cse/':           Nr  :°P°     fam,mp::jsmeu=r:ţ'"efer'nţ2arabilDA6.3001068/1DatereferitoarelaconstrucţiiCDest` J\

rt Numar naţ,econstrucţi.econstructiijndustrialesjedi'itare
Supraf.  (mp) S,tuaţjejuridicăCuacte

Observaţli / ReferinţeÎ.L,MCE°NnTSÂţjEtapu'gL,că°"i]Î|rps;.    codesfasurata=915mp.;Anulconstruiri

A1.1 81466-C1
915 SPAstru20 luta5

A1.2Al.3 81466-C2
constructiiindustrialesiedilitare

334 Cu acte :6ncs°t::[tT'taLaessf°a';3:a4tam=P3;34P'SCLNpî;(construirii2014
P);A S.ul

constructiiindustrlalesiedilitare
81466-C3

145 Cu acte :6ncs°t::Îtrau'tabdse°s';:s4u5raTap±iJ5EmŢîş;A(construirii2014
P);A S.ul

constructiijndustrialesiedilitare
A1.4 81466-C4 24 Cu acte

5.   construlta   ia  soi:Z4  mp;    VE5TIARE  (construitadesfasureta=24mp.;Anulco2014 P);stru S.rll

Con
Al,5 81466-C5

S  ruc  1'industrialesiedll'tare

31 Cu  acte
S.  construjta  la  sol:3l  mp;    GRUPURI  SA(P);S.cor`struitadesfesurata=3lmconstruirii2014 lTA.;A Eu!

Docmentcare contine dace cu cavatierpeSonalnrotejate de prevederiie Legi]:M. 67JPooi.                   .    -                      Pagina  2  dinExtrâsep€rţruirformmon-i,h€Ieaar€saepay.ancpi.roFormular`'er€1iJnea
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C=3±±±!±±S!±|±ă_Nr.81466Comuna/Oraş/MunicipiLungimeSegmente .Stru.etrea eş

1) Valori[ e  luJ'gjmi'or.segmentelor sunt obţinutedin prolecţieîn    lan
'Punct `  '  Puntt

Lung`ime segment

dceupmr:i:::]:es:::t°m7a°zşJjscŢŢteŢâtuvn!i:eai:aLLmi:!#aticintegratalANCplconţineinformaţilledinca

început sfârşit (- (m)
1 2 36.481
2 3 32.527
3 4 21.279
4 5 49.207
5 6 79.184
6 7 33.697
7 8 20.039
8 9 55  911
9 10 1 0  566

10 11 243.46
11 12 17.968
12H' 1 97.121

Lungiml]e segmente"DistanţadfntrepunExtrasuldecartefunci lor sunt determlnate în p[anulcteesteformatădinsegmentearăgeneratprinsistemulinfor

funciară accoroboratcadministratdocumentucareasolictive la  data  generării. Acesta  este valabjl îuart.3dinO.U.G.nr.41/2016,exclusivîniveprevăzutedelegislaţiaînvigoare.Valalui,fărăsemnăturăolografă,cuacceptuleitatprezentareaacestuiextrasn  condiţlile prevăzute de art.  7 dln  Legea  nr.  455/ 00-ţiie
mediul  electronic,  pentru  activităţi  şi  procesebilitateapoatefiextinsăşiînformafizicăa

xpres  sau  procedural  al  instituţiei  publice  ori  enti

Veri.ficarea  corectitudi nii şi  realitătii  i.nformatiilorcontinute de document se    oate face  l       d

v  , #..,a3nocpl.r?/Verific
are, folosind codul  de verificare online disponibil în  antet.  Codul de verificare es

aa   i          dezilecalendaristicede  la  momentul  generării  documentului.

Data ş[ ora generării,
10/06/2021,    10:01°3SP±±P±±±±±±±±!±S±±±±!±:±:±±S:±S±SSP±!±|9±Seiate de`prevederile Legii Nr. 677!200l`    i      ,    `          t.                Pagina.3  diŢi

exţrase  p€"ru  lntorm.ire  c!i-'  nţ  !â  î'jresa  ei)ay.ancpl.ra                                                                                                                                                                                rcim...lei  `'€rsLir,sd
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EE
ARHl'MAR   PROIECT  SRL
Albo  lullo, str.  Ncizareth  llm, nr.  59, jiid. Alba,
Cul 32285291 ;  J 1 /604/2S.09.2013;

R092 BTRL RONC RŢ03 8039 3201, Bonca Ţransih/ania, agentlo Motilor Alba lulia
tel. 0723673130; e-mcill; mireajulian ahoo.com PR.  NR.  283/2021

MEMORIU  DE  PREZENTARE

1.  lNTRODUCERE

D      1.1.    ELEMENTE  DE  RECUNOASTERE A  DOCUMENŢATIEl:

Zili=

DENUMIRE  LUCRARE  :        ELABORARE  PUZ  -"REGLEMENTARE ZONA SERVICII  SI  AGREMEN

MUN.  SEBES,   lntravilan,  Djl06K,  Nr.151, jud.  A[ba

•      NR.  PROIECT                          283/2021

-BENEFICIAR  :              SC  KROMSATOTALCONSŢRUCTSRL

•     ADRESAOBIECTIV:           str.  Djl06K,  nr.151,IocaliateasEBES,jud.ALBA

•     FAZA :                                     Plan  urbanistic zonal

•       PROIECTANTGENERAL:  MIREA  IULIAN  ILIE

SC  ARHIMAR  PROIECT SRL

-COLECTIV  ELABORARE,  SUBPROIECTANTll,  COLABORATORl:

o     URBANISM               -cirh.  MIREA  IULIAN

-      DATA  ELABORARII:             2021

D      1.2.  OBIECTULSTUDIULUI  P.U.Z.

Obiectivul principal urmarit În elaborarea lucrarii fl constituie fundamentarea
strategiei de dezvoltare urbanistica a zonei studiate.

P.U.Z.-ul studiat,  intra În detaliul problemelor enuntate În strategia generala
propusa de P.U.G. al municipiului Sebes -localitatea Sebes constituie un instrument
de lucru în practica gestiunii urbane.

Modificarea functionalitatii unei zone din intravilanul localitatii Sebes -Trup
intravilan,   zona studiata intr-un Plan  Urbanistic Zonal, avizat si aprobat cu  HCL
154/2013  si reglementata ca cu UTR zona mixta, ln Zona servlcii -spoh agrement cu
regim maxim de inaltime D+P+1  (UTR Sspa), in vederea construirii unei piscine
acoperite, a unui teren sintetic  de mini fotbal  si a unei parcari propuse:

Sspa -zona pentru servicii-agrement, in vederea construirii unei piscine acoperit
a unui teren sintetic de mini fotbal  cu vestiar si a unei parcari care va deservi
obectivele propuse.



'ffi AR'HIM'AR  PR0lECT  SRL
Albo tulla, str. Nazoreth lm, nr. 59, jud. Alba,
CU132285291 ; J 1 /604/25.09.2013;

tel. 0723673130; e-mail:
R092  BTRL  RONC  RŢ03 8039 3201,  Bonca Trc.nsilvania, agentio Motllor Albo lulla.
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Terenul reglementat prin prezentul  P.U.Z este amplasat pe strada  Dj.106K Nr.l
este  proprietatea firmei SC  KROMSA TOTAL CONSTRUCT SRL  si se indentifica  prin  :
CF 81466 Sebes;  Nr. Cad. 81466,   in suprafato de S=  12300.00 mp

S totala= 12300 mp = 1.230 ha

Prevederi ale programului de dezvollore a localitatii pentTu zona studiata.
Terenul este amplasat in perimetrul intravilan al localitatii Sebes  (Trup intravilan)

Solicitari ale temel program
Tema program stabileste necesitatea intocmirii reglementarilor privind regimul d

construire, functiunile dominante si secundare, reteaua de strazi si echiparea tehnic
edilitara  pentru zona aflata in studiu.

Prevederi ale programului de dezvoltare a locolitcitil, pent" zonci studiata
Terenul studiat si reglementat prin  prezentul Plan Urbanistic Zonal este amplasat i
~\  ':'_.._.   .'   '  _   _   _   ' .,,,,-,intravilanul  localitatii Sebes si   conforrn  P.U.Z.  aprobat  prin  HCL nr.154/2013,  este

_         _    '_  -+   __-''_  -y ..-.   \,1,,\,   \J,,,r,'l

construibil  -zona mixta. tere

D     l.3.  SURSE  DE  DOCUMENTARE

Lista studiilor si proiectelor eloborate anterior  P.U.Z
~      Planul urbanistic General al municipiului sebes elaborat de s.C."Proiect

ALBA "S.A. si Regulamentul  Local de Urbanism intocmit in cadrul aceluiasi
proiect.

-      P.U.Z.elaborat de Birou individual de Arhitectura Lucian  Design si aprobat

prin  H.C.L.  nr.154/2013.

Llsta studiilor de fundamenlare intocmite concomitenl cu P.U.Z.
-Studiu geotehnic;
- Ridicare topografica a terenului studiat.

Date statistice
Suprafata zon6i studiate prin  P.U.Z. este de  12300 mp =  1.23 ha -si se indentific

prin CF 81466 Sebes;  Nr. Cad. 81466,   in siiprafata de S= 12300.00 mp.
Identificarea si folosinta terenurilor la data elaborarii actualului P.U.Z. sunt

prezentate În  plansa  nr.1  -SITUATIA  EXISTENTA,  iar regimul juridic,  proprietatea  asupra
terenurilorîn  plansa  nr.4 -PROPRIETATEA  ASUPRA TERENURILOR

2.  STADIUL ACTUAL AL  DEZVOLTARIl

u     2.1.  EVOLUTIAZONEI

Date prlvind evolutla zonei
Terenul studiat se afla in partea de est  a municipiului Sebes, are in prezent

folosinta de teren arabil dar conform  P.U.Z. aprobat cu HCL  154/2013, are folosinta d
teren construibil   -zona mixta.

Conform  P.U.G. Sebes zona studiata prin prezentul  P.U.Z are urmatorul regim
tehnic:
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-      UTRZM   -zonamixta.
-      Regimuldeinaltime:  D+P+1E
-      POTmax=40%,
•      CUTmax=1.00

Caracteristici semnificative ale zonei, relcitionate cu evolulla loccilitatii
Zona studiata are deschidere la 3 strazi: str.  DJ  106K si doua la drumuri de

exploatare.

0     2.2.  lNCADRAREA  IN  LOCALIŢATE

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii
Ca pozitie fata de localitate terenul studiat este localizat in intravilanul localitatii

Sebes  (trup intravilan)  si este parte integranta din  UTR ZM -zona mixta
Zona care face obiectul prezentului P.U.Z. se invecineaza la  :

-   N  cu\ drum exploatare si Drum  Judetean  106K;
-  V cu drum exploatare;
-  S cu mai multe proprietati private  : CF 81150 -Presecan loan si proprietate

privata ;
-  E cu drum exploatare.

Relationarea zonei cu localitaleci, sub aspectul pozitiei, acceslbllitatii, cooperarii
in domeniul edilitar, servlrea cu inslititutii de lnteres general, etc.

Zona studiata si reglementata prin  P.U.Z., este amplasata in   intravilanul localitatii
Sebes   ca si Trup lntravilan conf.  PUZ aprobat cu  HCL  154/2013,  accesu se face din Dj
106K prin intermediul unui drum de exploatare.Pe amplasament  functioneaza o
cladire de alimentatie publica si o piscina neacoperita racordate la retelele de
energie electrica si apa.

2.3.  ELEMENTE  ALE  CADRULUI  NATURAL

Elemente ole cadrulul natural ce poţ interveni in modul de organizare
urbanistica, rellelul, reteaua hidrografica, cllma, conditii geotehnice, riscuri naturale

Terenul studiat este cu panta usoara de la est la vest, fara denivelari important
stabil, fara urme de degradare prin alunecare.

Relieful
Terenul studiat se încadreaza,  din punct de vedere morfologic, în zona de lunc

si terasa  comuna  a râului Sebes si  pârâul Secas flancat În  partea  nord-estica,  sudic
ri   r,  'A   \,__J.?__    _'_si sud-vestica  de  un  relief colinar cu
este  relativ  plat.  Nu  exista  elemente  ale  cadrului  natural  care  pot  interveni în  mod

--..--.- r~`--`+-`-VVV   11  t.15lţ;l  lul   .ii/ui(

de organizare urbanistica.

Hidrografia si hidrogeologia zonel
Principalul curs de apa din zona este Paraul Secas care se varsa în râul Sebes.
ln zona  de versant apa subterana  sub forma  de  panza freatica cu  nivel liber

fost  interceptata  la  o  adancime  variabila  de  6.00m  -:-  8.00  m  de  la  nivelul  terenul
natural.

altitudini  ce  nu  depasesc  500  m. Terenul  studia
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modemizare a traseelor exlstente si de realizare a unor artere noi , capcicltati si tras
ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritatl

ln zona predominant este transportul rutier.

D     2.5.  OCUPAREATERENURILOR

Princlpalele caraclerislicl ale functiunilor ce ocupa zona studiato
Categorie de folosinta a terenului studiat:           teren pentru constri/ct/./..
Categorie de folosinta a terenurilor din zona:     tereni;r/. agr/.cole.

Categoria de folosinta a terenului studiat: curti constructii,  arabil, conform P.U.
al  municipiului Sebes.

Conform  P.U.Z. nr. 4 din 2013 aprobat cu  HCL  154 din 2013 zona studiata prin
prezentul  P.U.Z.  este   parte integranta din  UTR ZM -ZONA MIXTA.

Pe terenul studiat in actualul puz se afla un spatiu de alimentatie publica si o
piscina in aer liber deservita de o terasa, vestiare si grupuri sanitare.

Relationari intre functiuni
Prin PUZ actual se propune modificarea zonificarii din ZM -Zona Mixta in Sspa -

zona pentru servicii-agrement, in vederea construirii unei piscine acoperite, a unui
teren sintetic de mini fotbal   cu vestiar si a unei parccni care va deservi obectivele
Propuse.

Grcidul de ocupare a zonei cu [ond construit
-Conform  p.U.Z aprobat:

P.O.T.maxim existent / mentiunt = 40%             C.U.T.max. existent / mentinut =  1.0

Seismicltatea
Zona seismica   F ag=0.10g, Tc=0.7 sec.

Adancimea de lnghet
Adancimea  de  inghet  este  de 0.80 -;- 0.90  m  de  la  nivelul  terenului  natural s

sistematizat.

Riscuri naturale
Nu sunt identificate si semnalate În zona studiata.

D     2.4.  CIRCULATIA

Aspecte  critice privlnd  desfasurcirea , in cadrul zonei, a circulatiei rulieie,
leroviare, navale, aeriene, dupa caz

Circulatia rutiera in zona se desfasoara pe:
•     StradaDj  l06Klanord;
-     Drumuri explatare pe laturile est, vestsi nord.

Capacitatl de trcinsport, greutatl in fluenta clrculatiel, incomodari lntre tlpiJrile de
circulatie , precum si dlntre acestea si alte functiuni ale zonel, necesitatl de
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Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine
În zona studiata, conform PUZ actual i, au fost prevazute spatii destinate

dezvoltarii serviciilor.

Aslgurarea cu spalii verzi
Terenul studiat are potential de dezvoltare pentru zone verzi.

Exlstenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele veclne
Zona nu  prezinta riscuri naturale.

Princlpcilele disfunctionalitaţi
-     lipsa de reglementari urbanistice  corespunzatoare unei zone de, prestari servi

-agrement.cu regim de inaltime D+P+1.

D     2.6.  ECHIPAREA  EDILITARA

2.6.1. Alimentarea cu apa si canalizore
lmobilul studiat in actualul PUZ este bransat la reteaua de alimentare cu apa

existenta in zona. Canalizarea este rezolvata cu bazin ecologic vidanjabil pentru Car
beneficiarul are incheiat un contact de prestari servicii cu Apa CTTA pentru a fi
vidanjat periodic.

2.6.2. Alimentarea cu energle electrica
ln zona studiata exista retele de alimentare cu energie electrica in regim de joas

tensiune.  Imobilul studiat in actualul  PUZ este bransat la reteaua de alimentare Cu
energie elecmca.

2.6.3. Alimentarea cu gaze naturale
Nu este cazul, in zona nu exista retea de alimentare cu gaz metan.

a     2.7.  PROBLEMEDEMEDIU
Zona nu prezinta poluare fiind un teren optim pentru amplasarea noilor obiective

Teren sintetic minifotbal cu vestiar,  piscina acoperita si parcare care va deserve cele
doua obiective propuse.

Relatla cadrul natural - cadrul construit
Nu sunt prevazute nici un fel de masuri de reabilitare a terenului,  neexistand din

acest punct de vedere disfunctii majore.

Evidentierea rlscurllor naturale si antropice
-nu este cazul

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatll si din categoTii[
echlparil tehnico ediliţare, ce prezlnta riscuri in zona

- nu este cazul
Evidentlerea vc]lorilor de pc[trimoniu ce necesita protectle
Nu sunt prezente valori de patrimoniu  pe terenul studiat.
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c]     2.8.  OPTIUNI  ALE  POPULATIEI

Puncte de vedere ale populatiei
Consultarea populatiei, va fi efectuata prin expunerea planselor pentru consultar

publica si analiza in Consiliul local. Se vor obtine declaratii si notificari de la vecinii
directi si se vor amplasa panouri pe amplasamentul studiat.

Puncte de vedere ale admlnistratie] publice locale asupra po[iticii proprii de
dezvoltare urbcinistica a zonei

ln perioada ultimilor  ani s-a evidentiat intentia primariei de a finaliza  proiecte
punctuale privind amenajarea complexa a zonei de est a municipiului Sebes.

In acest sens,   investitia propusa in zona nu este singulara. Primaria aproband
dezvoltarea de zone de dotari, prestari servicii, spoh agrement in partea de est a
municipiului Sebes.

Punct de vedere al elaborcitorului documentatiei privind solicitarlle beneficiaruM
si felul cum urmeciza a fi solutionaţe cicestea in cadrul  PUZ

ln urma analizei situatiei existente si a  prevederilor PUG existent,   PUZ aprobat cu
HCL 154/2013 precum si a tendintelor naturale de dezvoltare manifestate, se
estimeaza ca posibila dezvoltarea in perimetrul studiat al unei zone de dotari servicii,
agreement -sport , Sspa cu regim de inaltime D+P+1.

3.  PROPUNERI  DEZVOLTARE  URBANISTICA

t]     3.1.  CONCLUzll  ALESTUDIILOR  DE  FUNDAMENTARE

Terenul studiat se încadreaza, din punct de vedere geomorfologic, în zona de
lunca, bine individualjzata, ce se dezvolta pe malul drept a raului Sebes.

Stratificatia lerenului

?=_n_T±.S_tr:!Tcafia lerenulyi .au fo5t luale si analizate daţele geotehnice furnizated_=_i_u=:a_ri!e_deter?niex.e.cupiatean_teriorinzoneieadiacs-rii;a-i=6iă;i:=;I-:;:.I
propus ce au pus in evidenla urmcitoarea succesiune de shate :

-       La suprafata un strat superiicial de sol vegeţal argilos cafeniu -brun cu
raspandire generala avand   o grosime de 0.50 -:-0.70 m ;

-       Urmeaza depozite deluviale constituite din nisipuri argiloase cafenii

plastic consistent vartoase cu lentile de nisipuri uniforme mijlocii de
grosimi variabile

~       In baza poate fi interceptat fundamentul de suprafata tertiar constituit
din marme cenusii roscate cu lentile de nisipuri slab gresificate.

Nivelul apei subterane
ln zona  de versant apa subterana sub forma  de  panza freatica  cu  nivel  liber

fost  interceptata  la  o  adancime  variabila  de  6.00m  -:-  8.00  m  de  la  nivelul  terenul
natural.
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Seismicitatea
Conform prevederilor Codului P  100-1 /2013 privind zonarea teritoriului,  perimetrul

cercetat se Înscrie din punct de vedere al valorilor de vârf ale acceleratiei terenului
cu  ag  = 0.10g si Tc=0.7s.

Adânc:imea de înghet
Se apreciaza conform STAS -6054/77 ca adancimea de inghet este de 0.80 -:-

0.90 m de la cota terenului natural sau sistematizat.

Condilii de fundare :
• Strat de fundare :  pachet aluvionar grosier construit din pietris cu nisip sÎ

bolovanis,  bolovanis cu  pietris si nisip ;
-Adanclmeo minima de fundare : Df mln = -0.90 -:--1.00 m de la cota

terenului natural actual, impusa si de cota de aparitie a stratului recomandat
pentru fundare si respectarea adancimii minime de inghet ;

- Preslunea conventionala : Pconv (de baza) = 280 kpa conform STAS
3300/2-85 pentru latimea fundatiei de 8=  1.00 msi adancimea de fundare Df = 2.0
m  de la  nivelul terenului sistematizat.

D     3.2.  PREVEDERI  ALE  PUG

Conform  P.U.G. Sebes ~ Petresti zona studiata  prin prezentul P.U.Z are urmatorul
regim tehnic:

-      UTRZM   -zonamixla.
-     Regimul maxim de lnaltime:  D+P+1
-     POTmax=40%,
-      CUTmax=1.00

Prin P.U.Z. se prevede ca zona sa aiba functiunea de  U" Sspa -Zona servlcii -
sport agremenl  (Sspa), in vederea construirii unei piscine acoperite, a unui teren
sintetic de mini fotbal  cu vestiar si a unei parcari care va deservi obectivele propuse.

Mutatii ce pot intervenl in folosinla terenurilor
Lucrarile majore prevazute in zona sunt :  construirea unui teren sintetic de mini

fotbal cu vestiar, a unei piscine acoperite si parcare.
Dezvoltarea infrastructurii de baza  (energie electrica, apa, canalizare)  se va face

de catre investitor.

E     3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI  NATURAL

Cadrul natural nu prezinta valente deosebite fiind un teren relativ plat. Obiectivel
propuse presupun echiparea zonei cu suprafete de protectie de spam verzi
adiacente zonelor construite, spatii verzi, alei promenada, etc.
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c]     3.4.  MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Organlzarea circu[atlei rut!ere
Accesul În zona studiată se face din   Dj  106K prin intermediul unui drum de

exploatare care are un profil de 5.70 m.
Pentru toate căile de comunicaţie rutieră din zona studiată se impun

următoarele reglementari generale:
-Îmbunătăţirea elementelor geometrice la traseele existente;
-marcarea şi semnalizarea corespunzătoare;
-Întreţinerea periodică a căii de rulare,  a şanţurilor şi a lucrărilor de artă.

Alcătuirea  profilului transversal  al  drumurilor va  urmării:
-categoria traseului carosabil -lv;
-zona funcţională pe care o străbate;
-dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere;
-realizarea fâşiilor de protecţie.

Organizarea circulatiei feroviare
- nu este cazul

Organizarea clrculatiei navale
- nu este cazul

Organizareci circ ulatiei pietonale
Circulatia pietonala se desfasoara in inten.orul incintei prin intermediul platformel

si trotuarelor de incinta.

D     3.5.  ZONIFICARE  FUNCTIONALA -REGLEMENTARl,  BILANT TERITORIAL,  INDICI

URBANISTICI

Functiunea  propusa  pentru  zona  studiata  prin  prezentul  P.U.Z.  este  cea  de    zon
pentru  zona  servicii,  sport  n  agrement  (Sspa),  in  vederea  construim  unui  teren  d
minifotbal cu vestiare si o piscina acoperita;

In zona reglementata prin  prezentul  P.U.Z. se defineste un singur tip de functiunL
-      zona pentru dotari servicii, sport-agrement sspa;

In zona studiata exista urmatoarele categom de terenuri:
-      domenlul prlvat, pe care urmeaza a fi amplasate obiectivele propuse,

cu regim  maxim de inamme  D+P+1.
•      domeniul public, reprezentat destrada Dj  l06Ksi drumurile de

exploatare existente.

Aliniamentul reprezinta limita dintre domeniul privat si domeniul public.

Fata de allniament constructiile propuse vor fi amplasata retrase cu:
-3.00 m pe latura de nord-fata de limita de proprietate;
• 3.00 m pe latura de sud-fata de limita de proprietate;
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-3.00 m pe latura de est-fata de limita de proprietate
-5.00 mpe latura vest fata de limita de proprietate

Se defineste lotul construibil pentru servicii, sport agrement ca avand:
Suprafata minima (lot minim ) = 3000.00 mp
Se definesle frontul la strada pentru zona de servicii ca avand:
-latime minima (pt. Iot construibil) =  15.00 m.

Bilant teritorial

BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS
. % . 1.

SUPRAFATA ZONEI  REGLEMENTATE din  care: .  2300 100.00 13616 100.0
ZM -ZONA mixta: 2300 100.00 - -

1. Sspa -ZONA SERVIcll - SPORT AGRMENT, din care: - - 12300 lnnZONA DESTINAŢA CX)NSTRUCTHLOR .  PLATFOF"E,  PARCARl
- - 10148.0 82.50AMENAJARI  SPORT-AGREMENT

ZONA VERDE  DESTINATAAMENAJARILOR
- 2152.00 17.50PEISAGISTICE SI AMENEJARE ACCES

D     3.6.  DEZVoLTAREA  EcrllpARl]  EDILITARE

3.6.1.  Allmentarea cu apa si canalizareci cipelor uzate menajere
Alimentarea cu opa
Alimentarea cu apă a zonei se face din reţeaua de distribuţie a localitatii Sebeş

din vecinatate.
Canalizarea apelor uzate menajere
Canalizarea este rezolvata cu bazin ecologic vidanjabil pentru care

beneficiarul are incheiat un contact de prestari servicii cu Apa CTTA pentru a fi
vidanjat periodic.

3.6.2. Alimentarea cu energle electrica
Alimentarea cu energie electrica este realizata prin racord la reteaua de

energie electrica existenta in zona.
3.6.3. Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul, in zona nu exista retea de gaz metan. Pe viitor daca se va
extinde reteaua de gaz metanin zona constructiile existente si cele propuse se vor
bransa la retea.

3.6.4. Salubritate
-    colectarea

in   incinta, in   recipienti   specia|i,   pe   tipuri   de   deseuri   (stic,a,-deseuri   mâta|
deseurilor menajere se va face pe platforma ecologica amenajat

materiale plastice, textile,  hartie, gunoi menajer,).
deseurile  rezultate  vor fi  preluate  pe  baza  de  contract  de  firme  specializate,s
transportate la firme de reciclare a diferitelor materiale refolosibile.
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D     3.7.  PROŢECTIAMEDIULUI

Diminuarea pana la elimincire a surselor de poluare
lnlocuirea actualei folosinte a terenului cu functiunea de servicii,   spoh agreeme

conduce inevitabil la o crestere a factorilor de risc intr-o posibila poluare.
Deseurile menajere vor fi depozitate in cadrul platformei ecologice in pubele

speciale, sortate pe tipuri de deseuri, fiind preluate pe baza de contract de firme
specializate, urmcmd a fii transportate, la firme de reciclare a diferitelor materiale
refolosibile.

_    __.,  __ ,..,... uv  uuN„ „ Illuclelu   uaca esTe vorba clespre spatii inierbate,
peluza sau spatn  gradina ( zona in care ploaia se scurge in pamant).

Organizarea slstemelor de spatii verzi
lncadrulzoneistudiateseprevedeamenajareadespa"verzide-alungul

drumurilor de acces prc>puse spre modernizare.
Protejarea bunurilor de patrimonlu, prln instltuirea de zone protejate
Nu este cazul.
Refcicerea peisaglslica si reabilitare urbana
Nu este cazul.
Valoriflcarea potentialului turistic si balnear dupa caz
Nu este cazul.
Eliminareo disfunctionalltatilor din domeniul cc]llor de  comunicatie si a retelelor

edilitare mcijore
Disfunctionalitatile din domeniul cailor de comunicatie si a retelelor edilitare vo

fidiminuatesaueliminateprinrealizarea/modernizareastrazilorechipate
corespunzator cu retele tehnico -edilitare.

4.  CONCLUzll -MASURl  lN  CONTINUARE

Prevenlrea producerii riscurilor naturale
- nu este cazul
Epurarea si preepurcirea apelor uzate
Apele uzate menajer se vor deversa intr-un bazin ecologic vidanjabn existent

pentru care   beneficiarul are incheiat un contact de prestari servicn cu Apa CTTA
pentru a fi vidanjat periodic.

Depozitareci controlata o deseurllor
Prin  Regulamentul de urbanism,  locuitorH zonei vor fi obligati sa colecteze in  pub

si sa faca contractul cu o firma de salubritate pentru deseurile menajere, plastic,
metal, sticla, etc.

ReciJperarea terenurilor degradate, consolidari de malurl, plantari de zone verzi
etc.

ln acceptiunea prezentului PUZ si Regulament se considera spatiu verde tot ce n
este construit, betonat sau dalat, indiferent  daca este vorba despre spatii inierbate
r\al'  ',-r`-'  ,  ~,--1::    _1__   _'

Planul urbanistic zonal va fi cuprins in cadrul  P.U.G.-ului la a
dupa aprobarea in Consiliul Local.

'ntocmit:
ARH.  MIREA  1

NltR`a-A

_&i`:îiŢL'`3t      _=4,.

:#??.?r:=`

ualizarea acestuia,

/604/2019
32285291
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REGULAMENT LOCAL DE  URBANISM
AFERENT ELABORARE PLAN  URBANISTIC ZONAL
REGLEMENTARE ZONA SERVIcll  SI ACREMENT
INTRAVILAN,  MUNICIPIUL SEBES,  str.  Dj  106K,  NR.151,  JUDETUL ALBA

1.  CONTINUTUL  REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM

1.    Dispozitii generale
2.     Rolul  R.L.U.

3.   Baza legala a elaborarii
4.   Domeniul de aplicare

11.  REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE A TERENURILOR   ..

5.     Regun cu privire la pastrarea integritatii   mediului si protei.area patrimoniului
natural si   construit
6.     Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public
7.     Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
8.     Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
9.     Reguli cu privire la echiparea edilitara
10.  Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii
1 1.  Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

111.   ZONIFICAREA   FUNCŢIONALA
12.  Unitati si subunitati functionale

lv.  PREVEDERI  LA  NIVELUL  UNITATILOR  SI  SUBUNITATILOR  FUNCTIONALE

V.  UNITATI  TERITORIALE  DE  REFERINTA
-Unitatea teritoriala de referinta actuala  -UTR ZM -zona  mixa
-Unitatea  teritoriala  de  referinta  propusa  UTR    Sspa  -zona  SERVIcll  si  SPOR

AGREMENT Sspa.

1  .  DISPOZITII  GENERALE

Arllcolul   1.  Rolul Regulamentului local de urbanism
1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentatie de urbanism cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare
+^r-r\,  l~:l__     _'_    1__       'terenurilor,  de realizare si utilizare a constructiilor si

_  _        _'   _'   -''  '  '_'  '`-J`*'"`+  \J'\+'5'  ''5  41,1  lţ='  >lulJll
denumita  EIABORARE  PLAN  URBANISTIC  ZONAL  "REGLEMENTARE ZONA SERVICH  SI

AGREMENŢ".
IN.TP+VILAN.   SEBES,  STR.Dj  106K.  NR.151. iud. ALBA

1.2.  Regulamentul local de urbanism insoteste Planul  Urbcmistic Zonal si
expliciteaza, detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z..

amenajarile aferente zonei studiat
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T .3.  Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al
administratiei publice locale si se aproba de catre Consiliul Local pe baza avizelor
obtinute in conformitate cu  prevederile Legii nr. 50/1991  republicata.

I .4. Prevederile prezentei documentatii aplica conceptia generala care a sta
la baza Planului Urbanistic Zonal cu respectarea avizelor si aprobarilor la care a fost
supus  P.U.G.

1.5. Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai i
spiritul  prevederilor Regulamentului General de  Urbanism. Aprobarea unor modificar
ale Planului  Urbanistic Zonal si, implicit,  ale Regulamentului Local de Urbanism se
poate face numai cu respectarea filierei de avizare ~ aprobare, pe care a urmat-o s
documentatia initiala.

Articolul  2.   Baza legalo a  elaborarii Regulamentului
-.       2.1.  La bazaelaborarii regulamentului defata stau:

-Regulamentul General de Urbanism  aprobat prin H.G.R.  nr. 525/1996 si Ghidul de

aplicare  al  R.G.U.,  aprobat  prin Ordinul M.L.P.A.T.   nr. 21/N/10.04.2000.
-Ghidul  privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic
zonal -elaborat de lnstitutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si
Amenajarea Teritoriului  URBANPROIECT BUCURESTl  indicativ GM 010-2000,  aprobat  pri
Ordinul  M.L.P.A.T.  nr.176/N/16.08.2000.
-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de
'   .-L___:L__     _    _urbanism pentru zone construite protejate -proiect, elaborat de lnstitutul National d

--    -__' -_'  _`,`-`,' l '\,l 'l\^l„l\J\  \+ţ

Cercetare Dezvoltare pentru  Urbanism si Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT
Dl '-' ',lrrt'  . _    ,BUCURESTl indicativ GM 011 -2000,  octombrie 2000.

_      _J_'  __   '_'''`,''``'`,.   \,'\L,,\l\l   l\\JIL~l

-Legea 350/2001  actualizata in 2017 si legea 50/91  actualizata in 20T 7.
-Reglementarile cuprinse in  P.U.G., si in  prevederile regulamentului local de urbanism

aferent P.U.G.-ului aprobat, precum si celelalte acte legislative specifice sau
complementare domeniului.

2.2. Regulamentul local de urbanism detaliaza prevederile Regulamentului
general de urbanism in conformitate cu conditiile specifice fiecarei zone.

2.3. In cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile
cuprinse in documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform
legii  (toate documentatiile care au stat la  baza elaborarii P.U.Z.).

Articolul   3.  Domeniul de apliccire
3.1.  Regulamentul local de urbanism stabileste normele obligatorii pentru

autorizarea executarii,  modificarii sau  demolarii constructiilor.
3.2.  Prezentul  Regulament se refera  la terenul aflat in estul municipiului Sebes, si

care in prezent este teren construibil  -zona mixta.
3.3.  Definirea zonelor din  cadrul  P.U.Z.:

-      domeniul prlvat, pe care urmeaza a fi amplasate obiectivele propuse,
cu regim  maxim de inaltime D+P+1.
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functionale se face cu  conditia asigurarii c6mpatibilitatii dintre functiunile din aceeas
cladire si din cladirile Învecinate.

Nu sunt  permise functiunile definite  la  art. 4.1  si 4.2.

Aiticolul 5.   Reguli privind slguranta constructiilor si apcirareo interesului public
5.1. Materiale si tehnlci de lucru utilizate la constructii noi sl la lucrarile de

supraetajare si modernlzc]re.
Constructiile vor fi realizate din  materiale durabile,  incombustibile.
Finisajele interioare si exterioare vor putea fi realizate din  materiale traditionale

cât si din materiale moderne cu conditia executarii cu materiale de buna calitate si
cu executie de calitate.

5.2. Sigurantc] si stabilitatea constructiilor
Se interzice demolarea de pereti chiar si subtiri, crearea de goluri în zidurile

interioare si exterioare, demolarea unor elemente din structura sarpantei sau orice
alte modificari ce ar putea afecta stabilitatea constructiilor.

Oricare din modificarile enumerate mai sus se pot autoriza si executa doar pe
baza unei documentatii avizate de catre lnsp,ectoratul de Stat Pentru Calitatea În
Constructii.

5.3.  Lucrari de organizQre de santier
Lucrarile de organizare de santier vor fi rezolvate pe terenul proprietarului.

Constructorul va fi amendat pentru depozitarea de materiale pe domeniul public,
pentru murdarirea sau degradarea domeniului public.
Pentru perioada cât se foloseste trotuarul sau strada pentru lucrari de organizare de
santier, constructorul va obtine autorizaaie de la Primarie si va fi obligat la plata unei
taxe de autorizare de utilizare a domeniului public.

5.4. Lucrari ce se pot execulci fara autorizatie de constructie:
-reparatii la Împrejmuiri,  acoperisuri, terase, învelitori atunci când  nu se schimba

forma acestora si materialele din care sunt executate;
-reparatii si Înlocuiri de tâmplarie interioare si exterioare daca se pastreaza

forma golurilor si a tâmplariei;
-zugraveli si vopsitorii interioare;
-zugraveli si vopsitorii exterioare daca nu se modifica elementele de fatada si

culorile   cladirilor situate pe artera  principala de circulatie;

11.  REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE A

TERENURILOR   ÎN  ZONA STUDIAŢA

Arlicolul  4, Regu[l cu privire la pastrc]rea  integritatii  mediului  si pastrarea
pcilrimonlului natural si constrult.

4.1. Se interzice amplasarea În zona a unor activitati generatoare de poluare d
orice fel:  a solului, subsolului,  apelor si  aerului.

Nu se admite amplasarea constructiilor generatoare de risc tehnologic
(incendii, explozii). De asemenea sunt interzise activitatile ce necesita un volum de
transpoh de peste 50 mc. pe saptamana.

4.2. Asigurarea compatibilitatii actiunilor
Autorizarea executarii lucrarilor de reparatii, modernizari, recompartimentari
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-reparatii si modificari la instalatiile interioare;
-montarea aparatelor individuale de climatizare sau contorizarea consumurilo

de  utilitati;
-reparatii si Înlocuiri de pardoseli;
• reparatii si Înlocuiri la finisaje interioare si exterioare: tencuieli, placaje si altele

asemenea, fara modificarea calitatii si aspectului elementelor constructive.
5.5. Cerinte privind izolarec] fonica
În cazul în care În acelasi imobil se afla spatii cu destinatie diferita se vor lua

masuri de protectie fonica a diverselor activitai. Aceleasi masuri se vor lua în cazul
separarii Între spatii cu alta destinatie si locuinte si Între locuinte.

Masurile de protectie fonica vizeaza elementele de plenseu, de pereti de
separatie Între functiuni sau  locuinte diferite,  cât si izolarea instalatiilor comune ce ar
putea transmite zgomotul.

5.6. Aparoiea interesului public
Este interzisa amplasarea de constructii private pe domeniul public sau

realizarea de iesituri ale constructiilorîn domeniul public mai mult dacat permite
Codul  Civil.

Articolul 6. Reguli de amplasare si reţragerl minime obligcitom
6.1.Amplosarea fata de alinic]ment.
Allniamentul reprezinta limita dintre domeniul privat si domeniul public.

Fata de aliniament constructile propuse vor fi amplasata retrase cu minim:
~ 5.00 m pe latura de vest-  fata de limita de proprietate;
~ 3.00 m pe latura de est fata de limita de proprietate;
-3.00 m pe latura de nord-fata de limita de proprietate;
-3.00 m pe latura de sud~ fata de limita de proprietate.

Aceaste retrageri sunt limitative în sensul ca nu pot fi depasite catre strada,
putându-se Însa departa de ea spre limita opusa.

Se defineste lotul consl.ruibil pentru servicii, sport agrement ca avand:
Suprafata minima (lot minim ) = 3000.00 mp
Se defineste frontul la strada pentru zona de servicii ca avand:
-latime minima (pt.  lot construibil) =  15.00 m.

6.2. Înc]lt)mea constructillor.
Regimul de inaltime maxim  permis este de D+P+l
Aceste Înaltimi sunt limitative, putandu-se oricand autoriza si executa cladiri cu

Înaltimi sub aceste cote.

Articolul 7. Reguli cu privlre la asigurarea acceselor obligatorii
7.1. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista

posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute.
Caracteristicile acceselor trebuie sa permita interventia mii.Ioacelor de stingere

a incendiilor.
Artlcolul 8. Reguli cu privire la echiparea edilltara

8.1. Autorizarea executarii constructiilor este permisa in urmatoarele conditii:

1
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-la toate constructiile se va realiza o solutie de echipare in sistem centralizat
care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului  ( Ordinul  nr.119/ 2014 ),
precum si prevederile Codului Civil;
Ahicolul 9.   Regu[i cu prlvire la forma si dimensiunile tereni]rilor pentru constructii.

9.1. Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren.
Documentatia de parcelare se executa de catre un topograf autorizat, se avizeaza
de catre O.C.P.l. si de catre Primarie si se Întabuleaza ca atare În cartea funciara.
Parcelarea unui teren nu se poate face decât cu autorizarea prealabila a autoritatii
municipale.

9.2. Conditii de parcelare.
Proprietarul va accepta alinierea si largirea de strada impusa de Primarie pe

baza planurilor de sistematizare.
Proprietarul va accepta conditiile de constructie, functiuni, Înaltimi prevazute Î

prezentul Regulament.
Articolul 10.  Reguli cu pr!vire la amplasarea de împrejmuiri, spotii verzi sl garaje.

10.1. Imprejmuirea se executa  pe terenul propriu, cu stalpii pe terenul propriu si
cu  scurgerea apelor de pe gard pe terenul propriu.
Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea H max =2,20 m şl H min =1.50 m
Înălţime din care soclul opac de hmax = 0.40 m şi pot fi dublate de gard viu;

Gardurile   spre   limitele  separative  vor  aveci   H min =2.20m  si   H mcix =2,50m,
si vor  fi opace.

10.2.  Parcaje, garaje.
Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de

parcare se emite numai daca se asigura pe terenul propriu.
Numarul de locuri de parcare exislent esle de 32 locuri iar propus conf. Plan

mobilare este de 25 locuri;
10.3. Spatll plantate.
Se vor amenaja spatii verzi in jurul obiectivelor existente si propuse si de+alungul

cailor de comunicatie.
10.4. Depozitarea si colectarea gunoiului.
În incinta se va amenaja un spatiu pentru pastrarea pubelelor de gunoi.  Nu se

admite folosirea altor corpuri de depozitare a gunoiului decât pubelele autorizate d
care firmele colectoare.

10.5. Anexe gospodaresti.
Se permit doar anexe gospodaresti de genul : depozite de lemne, magazie,

filigorii,  piscine.

111  .  ZONIFICAREA  TERITORIULUI

Arlicolul  11.  Unftati si subunitatl functionale.
11.1  În cadrul UTR  Sspa -zona SERVICIl si SPORT AGREMENT.

(D+P+ 1 )  se stabilesc urmatoarele subzone:
-   subzona  pentru constructii  (D+P+l );
•      zona verde destinata amenajarilor peisagistice si amenejare access
-       subzona platformelor,  aleilor si parcarilor din incinta
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lv  .  PREVEDERILE   REGWLAMENTULUI    LOCAL   DE  URBANISM  LA  NIVELUL

UNIŢATILOR  SI  SUBUNIŢATILOR  FUNCŢIONALE
Continutul  Regulamentului
Pentru fiecare zona functionala prevederile Regulamentului cuprind

reglementarile specifice, pe articole, grupate în trei capitole:
1 -generalitati;
2-utilizare functionala;
3-conditii de amplasare si conformare a constructiilor.

1 -  Generalitati
1.1.  -Tipurile  de zone functionale;
1.2. -Functiunea dominanta a zonei;
1.3. - Functiunile complementare admise zonei.
2-  Utilizare functionala
2.4. -  Utilizari  permise;
2.5. -  Utilizari  permise cu  conditii.
2.6.  -Utilizari  interzise.

3- Conditii de amplasare si conformare a constructiilor
3.1. -Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii;
3.2. - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;
3.3. - Reglementari pentru cai  de comunicatie rutiera;
3.4. - Reguli cu  privire la echiparea edilîtara ;
3.5. - Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurnor pentru constructii;
3.6. - Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri.

V.  UNUTATI  TERITORIALE  DE  REFERINTA
Plansele care cuprind delimitarea si repamtia unitatilor teritorlale de referinta în

teritoriu fac  parte integranta din  Regulamentul local de urbanism aferent   P.U.Z .-ului
de fata.

Stabilirea  U.T.R.-urilor  s-a facut în  cadrul  proiectului  P.U.Z.  aprobat cu  HCL
154/2013 si se preiau ca atare, dar se detaliaza pe unitati si subunitati functionale.
Ac'easta este:

-u:,#ţiâ:EtAe:i5:iŢaîaR,âeLîeî:riRn::Eâ,cNtEÎ,-au:TiRT.RZM-zonamixta.Regimu,de
maxim de inaltime: D+  P+1
POT max = 40%,   CUT max =  1.00.

Prin acest Plan  Urbanistic Zonal s-a stabilit unitatea teritoriala de referinta:
_UŢR SSDa -zona SERVIcll, SPORT -AGREMENT

sport.

L;eneralita]!
1.1. Tipurile de zone functionale in cadrul zonei studiate :

•       subzona destinata constructiilor (  regim inaltime max.D+P+1 );
-      subzona destinata accesului la lot-spatii verzi
-      subzona destinata parcarilor si alei -platforme

1.2. Functiunea dominanta a zonei studiate: este zona pentru servicii, agrement
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2Lutilizcire functionajg
2.4.   Utilizari permise.
Sunt admise urmatoarele utilizari:
• servicii alimentatie publica,  agrement si sport cu regim de inaltime max.D+P
-spatii plantate;
-functiuni complementare -servicii.
2.5.  Utilizari permlse cu conditii
-nu este cazul
2.6.  Uti[lzari interzise:
-activitati generatoare de poluare de orice fel,  a solului, subsolului,   apelor si

aerului;
- activjtati  industriale;
-activitati generatoare de risc tehnologic  (  incendii, explozii );
-activitati ce necesita un volum de transpoh de peste 50 mc/ saptamâna.şŞ-ii3.1.1.Amplasarea fata de aliniament.
Allniamentul reprezinta limita dintre domeniul privat si domeniul public.
Fata de aliniament constructiile propuse vor fi amplasate retrase cu minim

-5.00 m pe latura de vest-  fata de limita de proprietate;
-3.00 m pe latura de est fata de limita de proprietate;
-3.00 m pe latura de nord-fata de limita de proprietate;
-3.00 m pe latura de sud~ fata de limita de proprietate.

Aceaste retrageri sunt limitative În sensul ca nu pot fi depasite catre strada,
putându-se Însa departa de ea spre limita opusa.
Se defineste lotul construibil pentru servicii, spoh si agrement ca avand:

Suprafala minima (lot minim ) = 3000.00 mp
Se defineste frontul la strada pentru zona de servicii co avond:
-latime minima (pt.  lot constTuibil) =  15.00 m.

6.2. Înaltimea constructfilor.
Regimul de inaltime maxim  permis este de D+P+1.
Aceste înaltimi sunt limitative,  putandu~se oricand autoriza si executa cladiri cu

înaltimi sub aceste cote.

3.2.  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligcitorii
Se vor autoriza doar constructiile ce c" autorizat accesul direct sau prin servitut

la un drum public.
Accese carosabile
-toate constructiile vor avea prevazute accese carosabile care sa respecte

normele tehnice;
-accesele vor fi directe.
Accese pietonale
-se vor prevedea accese pietonale ;
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-se vor prevedea facilitati pentru circulata persoanelor cu handicap care

folosesc mijloace specifice de deplasare.

3.3. Reglementari pentru cai  de comuniccitie ruliera  Cr
Prin amplasare si functionare constructiile nu vor afecta buna desfasurare a

circulatiilor pe caile rutiere în conditii optime de capacitate, fluenta si siguranta.
Se interzice a se realiza orice constructie care prin amplasare, configuratie sa

exploatareîmpieteazaasuprabuneidesfasurari,organizarisidirijariatraficuluidep
drumuri si vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise În zona de
siguranta si protectie a drumului cu exceptia celor care le deservesc.

Strazile de acces in zona sunt:
-stradaDj  l06K-unacces;
-     Drum de exploatare-un acces;

Pentru toate caile rutiere se impun si urmatoarele reglementari generale:
-imbunatatirea elementelor geometrice la traseele existente;
-marcarea si semnalizarea corespunzatoare;
• intretinerea periodica a caii de rulare, a santurilor si a lucrarilor de arta;
Alcatuirea  profilului transversal al drumurilor va urmarii:
-categoria traseului carosabil -111,  lv;
• zona functionala pe care o strabate;

3.4.   Reguli cu privire la echiparea edilitarcr
-se va realiza o solutie de echipare in sistem centralizat care sa respecte

normele sanitare si de protectie a mediului  (  Ordinul nr.119/ 2014 ),  precum si
prevederile Codului Civil :

3.5.   Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii;
Toate constructiile si amenajarile necesare se vor realiza În limita zonei studiate

conform propunerilor din  P.U.Z.,  cu rezolvarea regimului juridic conform prevederilor
legale.
POTJreprezintaraportuldintresuprafataconstruitalasolsisuprafatalotului.

Suprafata construita la sol reprezinta aria sectiunii orizontale a cladhn la cota
±0,00 a parterului, masurata pe conturul exterior al peretilor.

Procentul de ocupare a terenului     POŢ = 40 % existent care se mentine;
CUŢ-reprezintaraportuldintresumasuprafetelordesfasuratealetuturornivelelor
supraterane si suprafata totala a terenului.

Coeficientul de utilizare a terenului CUŢ =   T.00 exislent care se mentlne;

3.6.   Reguli cu prMie la amplasarea de spatil verzl siîmprejmulri.
In spatiile verzi se vor plantci arbori si pomi fructiferi.
Împrejmuireasereferastrictlaplantatiiledeprotectietipgarduriverzicesunt

menite sa protejeze spatiile verzi.
Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatn de

parcare se emite numai daca se asigura pe terenul prc)priu.
Numarul de locuri de parcari propuse pentru obiectivele noi este de 25 de locuri;

Se vor amenaja spatii verzi in jurul pensiunii turistice si de-alungul cailor de
comunicatie.

2



''

'-`





T



-Reprezentarea  regimului juridic  al  terenuriloi.:,  se  va  face  pnn  indicarea  pe  planşa  de r
:`.=1=_      _    _±.1_          \
juridic, a căilor de acces şi a vecinătăţilor  reale   la zi cu suprafeţele   confom   extrasului de

_____   r-Ţ._--3_   _-.

Funciară la zi.
Realizarea  spaţiului verde:,  în  incintă  şi  vecinătăţi  se   face  cu   eventuale perdele  de prot
suprafaţa zonelor verzi să fie de mirim 5°/o spaţii verzi publice conf. Legii 24/2007

8.  Î;ş:==Fşaş:Î=:::şâşîE::ş:#%=â::=::===3Zîi::±:S=:=Î=Î±==,tate întoc

despecialiştişiultenorautorizate.Cheltuielilenecesarepentrutoateacestedocumentaţiişiexe
sunt suportate de  beneficiariin)eneficiarul PUZ -ului cu-obligaţia de a aduce la cunoştiinţa
beneficiarii de locuinţe la data v\nzării, aceste lucruri.

viito

AutorizaSa de Construire:, se va obţine de către beneficiariiA)eneficiar, pe cheltuiala integr
--aA*,=-     _J__±__I._L    _J`               1,.     _acestuia,administraţiapublicăneasumându-şivreoobligaţieînvedereaasigurăriiutilităţilorşi'   \=   _    __-__-__-_   _-`--t

de acces pentm zona studiată.

Reglementarea:
alimentare .cu  apă,  gaz,  energie  electrică,canalizare  menajeră,  se  vor  face  în  t)aza  unor

_  _     ___-'` ---- 1-_   _```  --^._,   ``L++\J\^^\,C+
acceselor carosabile, parcajele,  relaţia cu circulaţia din zonă,  echiparea

^    ,   .    _,    ___._0..   _.,y...y.,-U.^U^Ia-lu  11l~11ajl,la,   .C7   yul   iacc;  in   Daza  unor  proi
întocrniteşiautorizatedespecialişti,conf.legislaţiei^mvigoare,iarevacuareadeşeurilormena
a^'iAa  n -,,-   f___  __   .            ,solide se va face prin colectarea individuală,   în pubele, transportate pnn gnja
salubritate. firmelor/fimei

]°.şS±S::::ZÎ!8:±3ş8#Î±EăE:AL.,m42390/i805202ihumaanalizeidocumentatie

memebrii  Comisiei  Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cele 10  voturi cu A
__    _1_.-_-__   +.-`_ -.---   _``_-`L^\,^,l-ţl,

T?_--____1_.1   I            J       ,         ,             -                        _    1_Favorabile,  4 Avize Favorabile, 5 Avize Fa'vorabile cu condiţia obţineni Avizelor cerute în C.
__,___  _TT   _  ,... _^._-^,   `-^^L  `/`+.`r   L`/      v`/i`i(i  .`J  /

1  Aviz   Favorabil condiţionat pentni umătoarea fază de aprobare P.U.Z.  în C.T.  a Munici[
C,  _1_  _  _

_  __   . _ , .._v„  vv,,u`ţivii"  r.iiuu  uiiuiuarea  iaza oe  aprot)are  r.U.4.  În  C.T.  a  Municipi
Sebeş,respectivacceselechiardacăsuntprivate,confomO.G.43,străzileşidrumurilevorresp
nomele  de proiectare,   modul  de acces  la  drum public  DJ,  cu avizarea  de  către  admnistrat
drumului şi modul de respectare a prevederilor din avz.

Încondiţiilerespectărfiprezentului,beneficiarulP.U.Z.îşivaasumarăspmdereaprivindt
consecinţelenerespectănidecătreelaboratoriidedocumentaţii,acondiţiilorimpuseprinprezc
Atr:,1} ---,- lL±,  J_^__I  J        ®J     .

_  ____ _  _.__~^_.V^„  .. UVV..^..11lc,}11,  a .Ulll11ţluul   lmpiise prin preze
Aviz Prealabil de Oportunitate şi a celor din Certificatul de Urbanism.

NOTĂ:  Prezentul  Aviz  prealabil  de  Oportumtate  se  eliberează  cu  scopul  precizării  detalia
a-,'-_"1..=  L_L__ : _regimului tehnic  impus  prin Certificatul-de Urbanism, pentru  întocrirea documentaţiei

_  _  _---_-_ ---- '    --vr-L    \.^\,\,+C\\+\,^

umarea cererii îmegistrate  la Primăria Municipiului Sebeş. P.U.Z.

lege,oprocedurăpentrucareacestapoateoptaliber,învedereaasigurăriicondiţiilordepromo
TC-| ,-------- L.-^n. -^`-|,  -^  `^Li  u^.t/i  t/il,va4u

a unor investiţii în Municipiul Sebeş.

Iniţierea  documentaţiei P.U.Z. nu constituie o obligaţie ă beneficiarului,  ci un drept prevăzut
lpr,a    ^  r\---^J.`_=  ____L___    _

Api.obareaArizuluiPrealabildeOportunitatenuobligăAutoritateaPublicăLocalăşiConsi
Local   implicit, la aprobările  ulterioare ale documentaţiilor de urbamsm  P.U.Z.
Nu pot fi  aprobate documentaţii  de urbanism care au ca scop intrarea în  legalitate a construcţi
edificate fără autorizaţie de construire.

Valabilitatea   documentaţiei P.U.Z, va fi de 36 de luni,   după care fiind posibilă aprobarea
reactualizăn, cu un  alt P.U.Z. înlocuitor sau încetarea oricăror  reglementări.

ÎnvederaaplicăriiprevederilorOrdinuluiMinisteruluiDezvoltăriiRegiomleşiTurism
nr.  2701/2010  referitor  la  Metodologia  de  informare  şi  consultare  a  publicului     cu  privir
elaborareasaurevizuireaplanurilordeamenajareatentoriuluişideurbanism,înaintedetransmt
pe circuitul tehnic de
Obligaţii,

avizare,  iriţiatorul şi elaboratorul documantaţiei de ubamsm au umătoa

-Să   transmită   structurii   investită   cu   responsabilitatea   privind   consultarea   publicului   pe

planunle de urbanism şi amenajare  a teritoriului, ANUNŢU intenţiei de elaborare P.U.Z.



-SăafişezeanuiţulpepanourirezistentelaintenperiiînlocvizibillaparcelacareageneratielaborăriiPUZ,afişareaînterenpepanounconfomecumodeleleprevăzuteînanexaOrdin2701/2010.
tenlui 'a1ee1

-SăobţinădeclaratiexprimateînformăautenticădelaveciniidirecSconf.HCLnr.250/2014,cadocumentaţiasăpoatăfisupusăaprobăriiConsiliuluiLocal-SăîntocmeascăRaportulinfomănişiconsultănipubliculuişisărespecteprocesuldeinfoconsultareapublicului.
enareajar1uri

PrezentulAvizPrealabildeOportunitatesaeliberatînbazaLegii350/2001,privindAmeTeritoriuluişiUrbanismuluicumodificărileşicompletănleulterioareşirq)rezintăpunvederealC.T.A.T.UdincadrulPrimăriaMuricipiuluiSebeş.ÎnumaconsultăriipubliculuisoluţiaurbanisticăpoatesuferimodificăripeparcusulproceavizareşiaprobareaP.U.Z.

Hotărârea   i)rivind aprobarea P.U.Z. apartine  Consiliului Locd st Municipiului Sebeş cocompetenţelorstabilitedelege.
foD.Z.eex.

NOTĂ:    Îndeplinirea    tuturor    condiţiilor    impuse    în    prezentul    AVE    PREALABOPORTumATEsuntobligatori,învedereaînaintăriidocumentaţitispreaprobareaP.R.L.U.ConsiliuluiLocalSebeş.

Prezentul AVIZ PREAI,ABm DE OPORTUNITATE a fost ^mtocmit în  trei   exemplare,1abeneficiar,douăex.lacompartimentulUrbairismalPrimărieiMunicipiuluiSebeş.NumePrenu

intom]t  =Ltemumve]rg]               FUAnrch]taectu;:]fcă       |'     Semnătura     EsoD5at2ao2L          Nr I
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Nr.   509       /    24.03.2021
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Către,

SC   KROMSA  TOTAL  CONSTRUCT  SRL
str.  DJ  106K,  nr.151,  mun.  Sebeş, jud. Alba

La cererea dvs. Înregistrată sub nr. do mai sus vă comunicăm  :

AVIZ   DE  AMPLASAMENT   FAVORABIL

în vederea:  Reglementare zonă servicii şi agrement -Elaborare PUZ, În  m
l^--':t_L__  r\_'_

_.  _.` ._. .._. V  _V ,,.,.,  y,U„  i,,  C]UU" lc;l 11 -[ldLju[are  i-u4,  in  municip
localitatea  Sebes,  str.  DJ  106K,  nr.151,  nr.  CF 81466 I Sebeş,  nr.CAD 81466,  co
cemficat de  urbanism  nr.  46 din  10.02.2021  emis de  Primăria municipiului  Sebeş
nlan''l''i  A-®:+ ,,-, ;^  ___.-_Lplanului  de situaţie anexat.

SC APA C.T.T.A. SA-Sucursala Sebeş nu deţine reţele pe amplasamentu
1 _, : :C°nstrŢ:ţ2;năex,stădoarreţeadeapăp°tab"ă
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€ Distribuţie Energie
Distribuţie Energie Electrică Romania -sucursaLa Ai
Piaţa Consiliul  Europei,  Nr.  1,  510096, Alba  lulia, jud.

Eiectrică   Romania         Teh<025880S999                                   C.LF, DEERyc.U.L S`,C. RO ]ţ4
sucursaia  Aiba                                                               Fax:  +qo25881241o                                                  R.C.  DEER/Sl,C. )12/552,12002 /

office.a]ba@distnbi7tie-energie` ro                ',w,".distribut(e-energie.rc

Către   KROMSA TOTAL CONSTRUCT SRL,

Referitor  la  cererea  d®  aviz  de  amplasament,  înregistrată  c"  nr   7040210401748  /  15 04.2021  pentru
obiectivur  REGLEMENTARE ZONA SERVIcll SI AGREMENT ELAB0RARE PUZ
de   la   adresa..   SEBES,   sat   .,   strada   DJ-1106K,   nr    i5i,   bloc  -,  etaj   .,   apartament  -,   cod  postal  5115800,   numar

cadastral  -, judeţul ALBA`

În  urma  analizăni  documentaţiei  depuse  suntem  de  acord  cu  realizarea  obiectivului  pe  amplasamentul
propus Şi se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr, 7o4o2io4oi748 7 28.o4.2o2i

cu  urmatoarele precizări:

1       0blectivul  nu  este  amplasat  În  zona  de  siguranţă  a  reţelelor  electrice  de  di.stribuţie  publică  şi  se
Încadrează în distanţele normate faţă de acestea.

2.    În zonă  Nu  exista  reţea electrică  cle dişmbuţie  de --.

3.    Avizul  de  amplasament nu  constituie  aviz tehnic de  racordare.  Pentru  obţinerea  acestuia,  În vederea
racordării  la  reţeaua electrică de  distribuţie a  obiectivului  sau creşterea  putern  aprobate  pentru acest
obiectiv trebuie să  solicitafi  la  OD (operatorul cle distribuţie)  avizul tehnic de i.acordare.

Prin   cererea   de   aviz   de   amplasament   aţi   solicitat   racordarea   obiectivului   la   reţeaua   electrică   de
clistribuţie  publică  pentru o putere max`im  simultan  absorbită de -kw.

4.    Valabilltatea  avizului   de   amplasament  este   până   la   1o.02.2022,   cu   posibilitatea   prelungirii   cu
durata  de  prelungire  a  valabilităţii  Certificatului  de  urba"sm,  respectiv  a Autoriza!iei  de  construire,  cu
condiţia de a nu  se schimba elementele care au  stat la  baza emiterii  lui.

5.     Prezentul   aviz   de   amplasament   este   valabil   numai   pentru   amplasamentul   obiectivului,   conform
planului  nr.  -şi  a  Certificatului  de  urbanism  nr.  46 / 10.02.2021

6.    Tanful cie emitere a  avizului de amplasament,  În valoare de 95.00 lei, fara TVA

7      lristalaţiile  de  distribuţie  aparţinând  operatorului  de  distribuţie  au  fost  {rasate  orientativ  pe  planul  de
situaţie anexat.

8.     În  cazul  in  care  exista  in  zonă  Nu  exista    instalatii  electrice  ce  nu  aparţin  operatorului  de  distribuţie

(sucursala   ALBA)   este    necesar   sa   vă   adresaţi   cleţinătonlor   acestor   instalatii   (Transelectrica,
Hidroelectrica,  Termoelectrica,  alţi  deţinători)  -în vederea  obţinen.i  avizelor de amplasament.

9      Săpăturile  în  zona  traseelor  de  cabluri  se  vor  face  riumai  manual,  cu  asistenţă  tehnică  din  partea

operatorului  c!e  distribuţie.

10   Executarea  lucrărilor  În  apropierea  instalatiilor  operatorului  de  distribuţie  se  va  face  cu  respectarea
Strictă  a  condiţi'ilor  din  prezentul  aviz,  precum  şi  a  nomelor  tehnice  de  protecţia  muncii  specifice.
Beneficiarul  lucrării,  respectiv  executantul,  sunt  răspiinzători  şi  vor  suporta  consecinţele,  financiare
sau   de  alta   natură,   ale  eventualelor  detenorări   ale   instalaţiilor  şi/sau   prejudicii   aduse   utilizatorilor
acestora ca umare a nerespectării regulilor menţionate.

±..... 4  i"   T:i:21:i:1T=g   2?  :J  ::=1



Distribuţie Ei7ergie Electrică Roma nia -sucursaia€ Distribuţie  Energie      Pîaţa c°nsiliuI Europei, Nr.  i, 5ioog6, Aib6 iuiia, jud.

Eiectrică   Romania         Td: +402S8805999                                    C.Lf. DEER,C.U..SUC. RO
Sucursala  A|ba                                                           fax:  +4o2S88124lo                                              R.c. DEER/stlc. )lzt3sz/2oo2

office.alba©distn.butie-er)ergie. ro                vww.distnbutie-energie,ro

11.  Alte  precizări În funcţie  de specificul obiectivului  şi  amplasamentul  respectiv:
*SDEE Alba nu detine insta[atii electric® in zona studiata.
'Eventualelg protejari, refaceri sau devieri ale instalatiiloi noastro afectate de lucrarea dv. 9o vor face printr-
firma atestati ANRE in baza iinui contract de reglementare i.etele electrioe. ce se va jncheia la S. Accos Retea
a SDEE ALBA.
*Orice  activitate  Sub  Sau  ln  apropierea  instalatiilor  electrice  se  va  de§fasura  cu  respectarea  normelor  de

protectie  a  muricn  spocifice.NPSM.   ln   caz  contrar,   beneficiarul  (sau  executaritul,   dupa  caz)  va  suporta
consecintele  pentru  orice  deteriorare  a  instalatiilor precum  si  raspunderea  in  cazul  accidentelor de  natura
electrica.
*Se  va  respecta:  Ordinul  ANRE  nr.239/2019  «  Norma  tehnica  privind  clelimitarea  zonelor  de  protectio  si  de

siguranta aferente capacitatilor energetice»
•   Prezentul   aviz  este  valabil   pe   perioada   valabilitatH   certificatului   de   urbanism   nr.46/2021   8i   isi   pierde
valabilitatea in cazul nerespectarii planului do amplasament al obiectivulul.
- Alaturat va  re§tituim  un  plan  de  si(uatio  pentm  PUZ  pe  caro  s-au  figu.at orientativ  instalatiile  iioastre  din
Zona.
-Pent" faza umatoam de obtinere a autorizatiei de coi%truire obllgatoriu so va prezonta o iioua 6olicitare in
baza unui  Certificat de Lirbaiiism anexand si urmatoarele  :
-HCJ pentru aprobare PUZ
• Plansa reglementari la faza PUZ

Director Sucursala ALBA
CETERAS MARIUS NICOLAE

CETERAS

MARIUS-

NICOLAE

Digitally signed  by

CETERAS  MARIUS.

NICOLAE

0ote: 2021.05.05  i 3;44:46
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Sef S.A. R. ALBA
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
ională entru Protec Mediuluj

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEI)IULU ALBA

DECIZIA ETAPEI DE  ÎNCADRARE
3251/ 26apr2021

a  Planului  Urbanistic Zonal  pentru „Elaborare PUZ -REGLEMENTARE ZONA SERVICII
SI  AGREMENŢ"  cu amplasamentul  in  intravilan,  municipiul  Sebeş,  DJ106K,  NR.151, i.ud.
A'ba.

Ca  urmare a  notificării  adresate  de  către  SC  KROMSA TOTAL  CONSTRUCT,  cu
sediul În  Sebeş,  str,  Brânduşelor nr.  20, judeţ Alba,   inregistrata la APM Alba cu  nr.  3251/
25rnar2021,  in  baza  Hotărârii  de  Guvern  numărul  1076/2004  privind  stabilirea  procedurii
de  realizare a evaluărH de mediu  pentru  planuri şi  programe;  Hotărârii de Guvern  numărul
1000/2012   privind   reorganizarea   si   functionarea   Agentiei   Naţionale   pentru   Protecţia
Mcdiului    şi    a    insti{uţiilor    publice    afla[e    în    subordlnea    acestela,    cu    modificările    si

Completările   ulterioare,   Agenţia   pentru   Protectia   Mediului   Alba   decide,   ca   urmare   a
consultărilor  prin  e-mail  desfăşurate  in  cadrul  şedintei  Comitetului  Special  Constituit  din
data de 13apr2021, că acest plan " se supune evaluărn de mediu.

Motivele  care  au  stat  la  baza  deciziei  confom  Anexei  nr.  1  din  HG  m  1076/2004
sunt urmatoarele :

1.   Caracteristicile Planului Urbanistic Zonal cu privire in special la:
av)riftoGarrut,:n-:nare..ep!aanu!asanu,i!arfidiijj`!-:iF_-zF:_i_u:avd`Ţ'pee`:tr:ŞŞ:#:sia"eacţivitati
vfi:tnoca,%nafi%ine,nceie,Î,,n;Î_P_r!;xeişă3:Ăfiî#un[L,raun'autuEe:'`'#u%ecgeş;'acgn:d?ft;il|:'tadţ5
f.unctionare, pe în privinţa aiac-iik-hsJ;:giă;:
Zona   care  face   obiectul   acestri   studiu   este   un   teren   situat   in     jntravilanul   comunei
FunctiuneapropusapentruzonastudiataesteceadeZonaservic"spohagrementSspa.
ln zona studiata va exista o singura categorie de terenuri:
domeniul  privat (pe terenul  §tudiat exista si functioneaza  un  spatiu alimentatie publica  cat
si  o  piscina  in  aer  liber care  este  deservita  de  o  terasa,  vestiare  si  grupuri  sanitare),  se
doresteschimbareazonificarHterenuluidinZM-ZonamjxtainSspa-zonaservbHspon
agrement,   in  vederea  construirii  unui  teren  de  minifotbal  cu  vestiare  si  a  unei  piscine
acoperite;
Fata de aliniament constructiile propuse vor fi amplasate retrase cu minim:
-3.00mpelaturadenordazoneistudiate-fatadelimitadeproprietate;
-3.00mpelaturadesudazoneistudiate.Lfatadelimitadeproprietate;
Regimul maxim de inaltime va fi   de D+P+1.
Se defineste lotul construibn pentru zona servicii si agreement, ca avand:
Suprafata minima  (lot minim ) = 3000.00 mp
Se defineste frontul la strada pentru zona de servic" si agreement ca avand:
-latime mjnima  (pt.  Iot construibil) =  15.00 m.

Terenul   studiat   si   reglementat   prin   prezentul   Plan   Urbanistic  Zonal   este   amplasat   in
jntravilam   municipiului   Sebes   si   conform   P,U.Z.   nr.   4/2013,    aprobat   prin   HCL   nr.
154/2013, este teren construibil avand zonificarea de ZM -zona mixta.

Strada Lalelelor nr. 78
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA

E-mail: office
eraţor de daţe cu

mab.an
caracter

MEDIULUI ALBA
Alba lulia, judeţul Alba, Cod 510217

m.ro;  Tel.  0258.81
ersonal, con

3290; Fax:  0258.813248
lamentului qE) 201



Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Naţională entru Protec ia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Prin   prezentul   P.U.Z  se  urmareste  modificarea  zonificarii  din  ZM  -Zona  Mixta  in
Servicii   si   agrement   Sspa,  .in   vederea   construirii   unui
vestiare,   a  unei  piscine  acoperite  si  o  parcare  propusa  care  va  deservi  obiectivele

teren   sintetic   de   minifotba

Propuse.
Terenul studiat are folosinta actuala   de teren  arabil  si. curti constructii.
Terenul    reglementat   prin   prezentul    P.U.Z   este   amplasat   pe   DJ106K,   nr.    151,
proprietatea  SC  KROMSA TOTAL CONSTRUCT SRL si se  indentifica prin:
-             CF  81466  Sebes;  Nr.  Cad.  81466,   in  suprafata de s=  12.300.00 mp.

Obiectivele  existente  pe  amplasament  sunt  bransate  la  reteaua  de  alimentarea  cu
existent  ape.  Dj.   106K   (spatiu   alimentatie   publica   si   piscina   in   aer   liber),   se   va   ext
reteaua  din  incinta  si  pentru  obietiveie  propuse  (pisc.ina  acoperită  si -tar`6n`LihŢfoţ6
vestiar).
Canalizarea   este   rezolvata   cu   bazin   ecologic   vidanjabil   pentru   care      beneficiarul
incheiat un contact de  prestari  servicii  cu Apa CTTA pentru  a fi vidanjat periodic.
b.):,^G{Îd^u!..!n_c_a:r_e,_p_iî_n_uisauprograriuiirifiuenţeaz'â-aii;iiă.n-;:i-Ş;'-i;ori;i;;;,.inciusi
c_ele în care se integreaza sau ca;e derivâ din el'e..
Cadrul  pentru  elaborarea  PPATU  este  creat  d6  Planul  Urbanistic  Zonal    nr.  4  din
aprobat  cu  HCL154/2013  si  Regulamentul
proiect  aprobat  cu  HCL  nr`  154/2013.

Acest  PPATU  se  coreleaza  cu  plan

Local  de  Urbanism  intocmit  in  cadrul  acel

PPATU  propus are  scopul  de a detalia  si  implementa schimbarea zonificarji actuale di

uri!e  si  strategiile  de  actiune  de  mediu  a  Planulu
Amenajarea Teritoriului  Judeteah  P`A.T.J. Alba.
C!;apeAl;envna^n:Î.P^I^a.:!!U!_S_a_!_Pr,09r?muIU.i..În./Pentruintegrareaconsideratiilordemedju,

gl.es din perspectiva promovâri dezvoltării durab;ie:
Nu    vor   fi    efecte    negative    asupra    mediului,    deoarece   activitatea    propusa    nu
generatoare  de  poluanti  de  mediu.  Nu  sunt necesare  masuri  suplimentare de  protecti
apropierea ariei studiate nu exista zone de de protectie sau care sunt vulnerabile din  p
rla    \/orlc`ra    -1    rr`f`Ji.,l,,:      ii.:_    _____:____  _

1_   _  _1-_-+r'   '_'_   __''`   '-'''``'`^``'``+   u'`'   L
de   vedeŢe   al   mediului.   Prin   amenajarea   zonei   si   a   spatiilor  verzi   destinate   amen

Pîisagistice   se  aduc imbunatatiri  calitative  asupra  niedi'ului
'_     __   ___-_`-''-'`'   _-.`_   _`,    `\,şg\,+\^\\\,   \,\,\\,11\din    cauza    lucrarilor   efectuate   se   va    reda       la    starea    naturala,    dupa    indepari

materialelor ramase de la    constructie.  Ecosistemele nu vor fi afectate.

Zona de vegetatie deterio

d).Probleme de mediu  relevante pentru  plan  sau  program;
Activitatea  propusă  " este generatoare   de deşeuri  periculoase,  solul  nu va fi  poluat.
tipuri de deşeuri  rezultate În  urma  activităţii desfăşurate  (ambalaje,  gunoi  menajer,  etc)
fi  depozitate În  containere  speciale  În  vederea  colectării  lor de  către  o  firmă  de  salubri
sau  reciclare specjalizată.
e.!;Rm:/,%aa:±ariapî::!:j  .SÎ.: ,.P_r,O^ş_ra_Ty!yi.   Pentru   impleTentarea   legisiaţiei   nationai

?Îm!f !t.a_rî_ q.e .mediu- s-au _luat Î-n conside;are ire;eăăr:ii;:î_         __       ,In    conformitate  cu  prevederile  ah  1   din  HG   1076/2004  şi  luând  În  considerare  crn
pentru  determinarea  efectelor  semnificative  potenţiale  prevăzute  În  Anexa  nr  1.  Dlani
:J:^Ji   ___L'_   _1}idică  probleme din  punct de vedere al  protecţiei  mediului

_    _ _`_ ....... u..u  ~,uv..,u,   oc;uiiiiiii.ciiivt3  potenţiaie  prevazute  Tn  Anexa  nr  1,   Planu

2.   Caracteristicile efectelor şi ale zonei  posibn a fi afectate cu  privire, În spe
la:

a^),P.r:P.a_b!i_tît?a , durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor ;
Nu este cazul
b)  natura cumulativâ a efectelor ;

E-mail:  office

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr.7B, Alba lulia, judeţul Alba, Cod 510217

apmab.an
Operator de date

m.ro;  Tel.  0258.813290 ;  Fax:  0258.813248
cu caracier persorial, conform Regulamentului (UE) 201



Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
ională entru Protec ia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Nu este cazul.
c) natura transfrontierâ a' efectelor ;
Nu este cazul.
d)  riscul pentru sânătatea umanâ sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor)  ;
Planul  nu  prezintă  risc pentru sănătatea  umană si  pentru  mediu.
e)   mârimea   şi   spaţialitatea  efectelor  (zona  geograficâ   şi   mârimea  populatiei   poten
afectate)
ActMtatea  de  amenajare  a  obiectivului  mai  sus  mentionat  se  va  desfasura  exclusiv
terenul  proprietate privata  si  nu va  afecta strazile si terenurile vecine.
Toată  populatia  din  localitate si  imprejurimi care doresc sa  beneficieze de serviciile  pus
dispoziţie de către  beneficiar.

fl valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
(i)  caracteristicile  naturale speciale sau  patrimoniul cultural-nu este cazul;

(ii)  depăşirea standardelor sau  a valorilor limită de calitate a  mediului -nu  este  cazul;
(iii) folosirea terenului În  mod  intensiv-nu  este cazul;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe p
naţional,  comunitar sau  internaiional.
Pe  amplasament  şi  în  vecinătatea  acestuia  nu  sunt  declarate  zone  sau  peisaje  cu
statut de  protejare  recunoscut pe plan  naţional,  comunitar sau internaţional.

lnformarea   şi   participarea   publicului   în   procedura   de   reglementare   s-a   reali
astfel:

•     Anunţurile         privind     depunerea     solicitării     de    emitere    a     avizului    de     me
au  apărut  În  data  de  25mar2021,  respectiv  29mar2021  În  ziarul  "Unirea"  şi  pe
APM Alba   www.apmab.anpm.ro.
Documentaţ.ia  de  susţinere  a  solicitării  a  fost  accesibilă  spre  consultare  de  c
public  pe  toată  durata  derulării  procedurii  de  reglementare  la  sediul  Agenţiei  pe
protecţia  Mediului Alba;
Draftul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe pagina de internet a APM Alb
Precizăm   că   nu   au   existat   comentarii/contestaţii   din   partea   publicului   intere
potenţial afectat pe parcursul procedurii de reglementare.

Prezenta  decizie  poate  fi  contestată  În  conformitate  cu  prevederile  Legii  contencios
administrativ  nr 554/2004,  cu  modificările şi  completările ulterioare.

ŞEF SERVICIU AVIZE
ACORDURl,  AUTORIZAŢII
Doina BĂRBAŢ+'`    `~

4,,'/Uc2/
întocmit:  Nicolae  OPRICA

EXECUTIV,

ş-92U-`,-`.\

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr.7B, Alba lulia, judeţul Alba, Cod  510217

E-mail : office mab.anpm.ro; Tel.  0258.813290;  Fax: 0258.813248

Operator de da{e cu carac[er persoml,  con.ţ;orm Regulamentului (UE)  2016/679
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CALCULUL   ANALITIC   AL   SUF'RAFETELOF?

1

SISTEM   DE   PR0lECTIE   "   STEREOGRAFIC   70   "

T E R E N U F? 1
i                                        CONSTRUCTll

IMOBIL   CU  NR`   CADASTRAL   811.66

C1-SPATIU   ALIMENTATIE   PUBLICA
Pcţ|       Nord(X)      |         Esf(Y) -r     ..-+                                                  +T.````i

1      |  491135.6251391838.961

2        497to9.490    397849.J20 Pcf.|       Nord(X)221491092.678 Es 'y''7.497.59
2        497739935     39J978028

48    |   491138`310  |   391955.697 55      497t70428    39t865295 3919

49        497737.874      39t967789 56       4977t2.774     397865t57 23    1   1.97091.101241497092.5lli2914910941S8 3919

50       4977J6,988    397988.452 3      |  49711S.846|391866263 3919 2.65

57       497J3J.247    392020763 4      |    491117.161   I   391869.067 3919 2.63

52        497777827     392050.293 5         4977t5.995     3g7072.t88                                                                :2.9        mp

RE

53       497722.8J7     j92t46.790 611.91113.2601391873.441

54       497705,025    J92749.296 7          497J70.9t4      39787J.578

76         497076.774     397907.328 8149iiii:5iiT3iT6ii:EiiT                                    C5-GRUPURi  sANiT

75       497084.479    j97898.849 74       497092.056     J97898.727 Pct   |      Nord(X) E5 'Y'

70       497062.040    397842969 73       497090.G66    J97878.462 241497092.574 3e!ş 2.65I--
t2       497094.659    397878.227 261497092.914 3919 6.J59        497t0202j     397847.467

S   .~   12300.086   mp{c.= 77        4970932t8     39t050275S=91L.8L2mpC2-PISCINA 21    11.91100  343 3919 6,64

28    1497100.283 3919 .54

S  --  30  911  rnpCl2019

Pct.  |      Word/Xl              fsf/Y/ Pct.         Nord/X)      |        Esr/y/
7        497t35625     39t838.96t 30        497770,422     J97926.340
2        4977j99j5    J9t9ts028 3t       497706.630     39t927.Ot6

48       497738,jto     J97955,697 J2      497703.724    39t924.J44
27       497700.343    397956645 33       49770j.800     397927640
26    |  491092  914|  391956  7S3 34        497700.767      3979t9,3t8
25       497092.JSO     39t956761

35     |    497100.1011    39191S.161

t7       497087,73j    397905.475
36    |491100.8451391911.855

75       497084.479    397898.849
37       497703.645    39t908.700

to       497082040    39t842.989 38      497708.4J6    39t906636
9         497702023     397847.487

j9       4977t3.473     397906,260
S  = 5999,587 mp-L- 40        497t79.42t     39t907.37347497727.655397909.t5642|491123.273|391913.608

A-2 `3    `  .`ş`-:=  963 \  3ş.Ş!S  SS:

P_ct.|      Nord(Xl      |        Esţ(y) 44       497727273      j97979,579

75       497084.479    39t898849 45    |   497118,3331   391921,225

77        497087.733     397905.475 46       497tt4.982      397927.525

25       497092.JSO    J9795676t 47       4977t2.008     39t927.472

26      497092.974    397956.753 S  .-  333.566  mpC3-TERASAPcr.|Wordlx/|fst/y/`=-``.````:```..``.-`,t9|497094.82239t90473720|497096.96339792574J:'..-`-.`...:-.`-::---S=1L5,33Lmp                     Dat

27       497700.34J    397956.645

48       497738.370     j97955.697

49       497tJ7.874     j9/967.789

50       497736,988    39t988.452

57       497733.247    392020.76j

52        4977t7.G27     392050.293

53        497722.877     392746.790

54       497705.025    392t49.296

76        497070J74     397907.328

S  =  6300.1+99  iTipExecuto`nt,

ING.     MIHET     DAN

AUT.    0200/20i3                                                                                                           26,09.
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ARHIMAR  PROIECT  SRL
Albo  lullo, str.  Nozaieth  lllit, nr.  59, jud. Alba,
Cul  32285291;  J1 /604/25.09.2013;

R092  BTRL RONC  RT03 8039 3201,  Bonca Transilvania, Qgentici Motilor AllM  lulia.

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE
PUBLICULUI

privind elaborarea studiilor

-       Vecinii  directi  ai amp]asamentului  st-udiat

b)  Modalitatea  prin  care  vor  fi  anun.tati  cei  interesati  si  cei  potential  afectati  referitor  la  initierea  procesulu
f>loT\^~A~a   ^  -,-. _.`1.`:   J_   __  _,    _      .

ii=

BLAB0RARE PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU

REGLEMENTARE ZONA SERVICII SI AGREMENT

Benericiar
SC KROMSA TOTAL CONSTRUCT SRL

Sebes, Intravilan, DJ106K, nr.  151, jud. Alba

a)   Identificarea partilor interesate, persoane fizice sau juidice,  institutii publice care pot fi  afectate de preved

propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritorîului:

elaborare aplanului deurbanism si  de schimbariiepropuse:`          ---~---'-' ---- '.-.V.   `~  ......- `V-r.V--.u``
•      Arisare  anunt  pe  panoul  de  afisaj   de  la  sediul  Primariei  Sebes  si  pe  panoul  amplasat  la  ad

terenului studiat in actualul PUZ;
-      Notificari si declaratii conform Regulamentului de comsultare a populatiei aprobat.

c)   Modalitatea prin  care.li  se  ya oferi  ocaz-ia  celor afectati  sau  interesati  de  a discuta propuiierea cu  initiato
_  _  _  _  ______  -_  _  _r_-_.._^  -r. `,` ,-,,

____`_    _-_   -_--_`_   r`yr-..v^v\l
proiectantul  si  de  a-si  exprima  rezerve,  a  fomula  c)bservatii  sau  a  sesiza probleme  legate  de
-1__..1   J^   ___1__11,_
Planu] de ubanism sau amenajare a teritoriului, inainte de supunerea spre avizare autoritatilor competente:

_     _    __   -_---_  r---`-.``-`-0-`-_-\,`\,Y\^^\\,,,\+

-La  sediul  Primariei  mun.  Sebes:  se  pot depune eventualele  rezerve,  observatii,  propuneri,  probl

semna]ate;
-La  sediul  Primariei  mun.  Sebes:  se  poate  coiisulta  documentatia  proi)usa  spre  avizare/aprobar

intervalul lunj-vincri, intre oi.ele 8-12;
-La sediu] projectantum in interva]u] ]uni-vineri, intre orele 8-16;
-Direct prin formu[arele de dec]aratii si notificari;

d)CalendarulpropusdeinitiatorpeTitruindeplinireaobligatiilordeinformaresiconsultareapubncului:
-       25.03.2021: anuntarea elaborarii documentatiei de urbanism;
-      2S.03.2021 -27.04.2021:  informarea par"or interesate si primirea observatiilor sau propunerilor;
-      25.03.202l -18.04.202I: gestionarea eventualelor obiectii si/sau propuneri primite si informrea

publicului cu  privire la rezultatele procesului de informare si consultare;
-       19.04.2021 -27.04.202l: integrarea concluziilor rezultate din procesul de informre si consultare a

publicum in documentatia de urbanism.
e)Dateledecontactalereprezentantuluiproiectantului,responsabilcuinfomareasiconsultareapublicu]ui:
SC ARHIMAR PROIECT SRL
Arh. Mirea lu[ian I]ie
Adresa: Alba lulia, str. Republicii, nr. 6, ap. 2, jud. Alba
Tel: 0721  328 653
Email: mi±ea   iulian@vahoo.L±

``_....,-
•c.`

ii`J,---l`\.;,.::,;l:1iJ
\`\`,

\

'=:.ş_F.;:3ft

Intocmit
arh. Mirea lulian

n`,      .Î.

;-(Ţ4T=-3,.J
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ARHIMAR   PR0IECT  SRL
Albci  lulla, str.  Nozareth  lllit,  ni. 59, jiid. Albc],
CUI 32285291 ; J 1 /604/25.09.2013;

R092  BTRL RONC  RT03 8039 3201,  Banco Tronsilvcinia, ogentio Motllor Alba  lullo.

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
privind elaborarea studîilor

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU

REGLEMENTARE ZONA SERVICII SI AGREMENT

Beneficiar
SC KROMSA TOTAL CONSTRUCT SRL

Sebes, Intravilan, DJ106K, nr.151, jud. Alba

a)detaliiprivindtehnicilesimetodeleuti]izatedesolicitantpentruainformasiaconsultapublicul,inclusiv:
1.datelesilocuriletuturorintalnirilorlacarecetateniiaufostinvitatisadezbatapropunereasolicitantului;
-       Vecinii directiai amplasamentului studiat

2.   continutul,   datele  de  transmitere  prin  posta  si  numaru]   trimiterilor  postale,   inc]usiv  scrison,   invi
intalniri, buletine infomative sj alte publicatii;
-       Arisare  aiiunturi  pe  i)anoul  d;  afisaj  de  la  sediul  Primariei  Sebes  si  pe  panoul  amplasat  la  a

terenului studiat in actua]u] PUZ;
-       Contactare directa a vecinilor amplasamentului studiat.

3.1ocalizarea rezidentilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine infomative
alte materiale scrise;

Au fost identificate un numar de 2 loturi -vecini directi care au ca si proprietari:
1.)   Presecsn loan,
2.)   Vintila Horia Voicu,
ambi vecini directi ai amp]asamentu[L]j.

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces;
Au  fost identificate un numar de 2 loturi -vecini dîrecti care au ca si proprietari:
3.)   Presecan loan,
4.)   Vinti[a Horia Voicu,

ambi vecini directi ai amplasamentului.
Vecinii   directi  siiau   exprimat  acordul   prin   declaratii   notariale  si   nu   au   avut  obiectiuni   as

reglementarilor urbanistice propuse prin actualul PUZ.

b)unrezumatalproblemelor,observatiilorsirezervelorexprimatedepublicpeparcursulprocesuluideinfo
sj  consultare,  inclusiv:
1.     modul  in care solicitantul  a rezolvat,  intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de probleme]e,  observatji

rezervele exprimate de publjc;
-      Nuestecazul
2.  probleme,  observatii si rezerve pe care initiatorul planului  de urbanism  sau  amenajare a teritoriului nu
sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivatia acestui lucru;
-      Nuestecazul
3.oricealteinfomatiiconsideratenecesarepentruasustinepreluareasaunepreluareapropunerilor.
-       Nusunt.

Intocmit
arh. Mirea lulian 1



'. D,JPLiG'\Ţ -
Nr.  4iriî  .;i:o  tT.i]?„201§.

`î`*:i{.erutauten`iiwzTrGapr@zci.,luluirnsc!îs,

DEţ3LARAŢIE

Suîjserftr,aiti      PRESECAN   !Q^N,   CNP   1671103014320,   do"Gi\l.8l  în   ,T."
€`îf fi   sF.  Do[c;banti   nr`  25,  )ud.  Alba   pose`sor  al  Cl  seria  AX  nL  §8ă295m m"

:t,`3;:Îj,lJnâ,tJsa?şă::n,sş,ea?,;şriuî:sibiâ!e"ddeA?bea:,Î-r-î.Ţ:J:ţ:l:Î-t:--!-Î---9=Ţ.r-Le-l-?-r--Î;ŢE?
Dec!ar    că    sunl    de    acord    ca    societalea    conierciaffi    KROMSA    ŢOTAL

CON§TRUCT  S".,  cu  sedflri  în  Sebeş,  str,  Branduşem  nr.  2ft  jud   Alba,  1nregistra:ă  la
`r.rJRC sub nr  JO1.'934/200S. având CIF: RO18996370 .----- ~~-~-~~-~~-~~--_ _  __t_ ..... :_:  ^..d*-aiă  na terE`nul În  Suorafa±

lolală  de

aTabil  în

12,300
6000 m

înscris

6300  m

'! în  CF

EfiBHEEâ3#af~aŢe=tTu.,ă_§;=

- Sebe cLl  nr.

la  Primăria  SebEîş,  in  vederea  obţinerii
\*l;r\^   l+\+O*.lo,.\-__-__`_-'`_     1    _

P U Z. a autor.izaţiilor cle c#nstruire şi a tuturor av{zelor necesare.-~~.-i~-~---».
Redactat   şi   semnat   azit   data   autent`fficării,   ]a  sedid   Societă|ii   Profesionale

NctlariakBeldeandînmun,Sebeş.§tr.Primăriei`nr.3,jud.Alba,Într-m§ingmexemplar.~
DECLARANT,

Presecan ]®an:

ROMÂNIA
SOCIETATE  PROFE§IONALĂ
NOTAR`ALĂ  BELDEAN
L icenţă de funcţiomŢe nr. 2737J2404/2013
S3beş, ştr. Primăriei, nr. 3, iLid, Alba
Nr.  inrsgŢştrare: 7527 ,Q015

ÎNCHEIERE BE AUTENTIFlcARE NFL 4136 /2al5
Anul 2015, lum decembTie, zlua 17

]n  faţa  m€a.   BELDEAN  Gt3EORGHE`   notar  public  la   sed`ul  socîetă(ii   profesior,ale
r.Ş``aT:ale Beldean, s-a prezeTitat .in per§oană:

1b    PRESECAN  IOAN,  CNP  1671103014320,  domiciliat ln  mm.  Sebeş\  str   Dorobanti,  m

%:.bJ;uşd,nAibuam:epgrlâ,Fnaut,g.g'â;:,adeîăe:lra::i2ă5:3d:ti2g,t,:ăaeâ*uŢut,gâeîEşaLtEă
î-a   iRt@leâ    gon\lnutul,   cele    cuprin§e    în   agl   repŢezintâ   voinţa   sa,    a    consimt`i(   la
autenlificarea prgzenlului tnsoris şi a sgmnat ur`icul exemplar,

"1,",i`îcnu`#de,ifiT;ăanr,t:1îâr,ii,arb;.g,g5Îgceâ#aâ,3ig#ŢÎ%####liRo§îRattenr36/"95
Sft Q@rcepul Onorariu (TVA indus) de 19,84 lei` acbita{ cu bon fiscal nr]  4 / 17.12,2015,

NOŢAR PUBLIG
BELDEAN SHEORSHE

EÂ-EZLirTUI OUPUCAŢ  S.A
C=}iEORGHE.   NOŢAR   PUBLIC,   Asl.AZ],
r'oRTÂ pRQBANTĂ cA oRIGINALllL

EXEMPLARE DE  BELDEAN

PAŢA   AU"NTIFICĂRll,   şl   ARE   ACEEAş!



-DUPLilîAT,-

s.`Lî  Cerdi  al,tf!.1tlfJaarea  Pr#Z:t.ntuiul  {nsc,ris

DECLÂRAŢIE

S`J?SeţunaliJi    VINŢILĂ    HOREA-VOICU,  CNP  1$104270143()7,  domJcilia{  in  murL
`şebeş   str  Căiaraşi   nr.  9A^ jud\ Aiba,  posesor al  Cl  seria AX nr. 516.Q55J24.04,2013,  eiibera\ de
SPCLEP  Sebeş,  {}o{)roprie{ar  asupra  imobîiuluj  situat  admimstrativ  mun.  Sebeş.  jud.  Alba  îşţ
(] \a i i ta.le d e d eci ara r|t: ~--._ .-,.-- ~..-~ ,.......... Ţ..._~_._,~_~_~_.___.._ ~h..^~d x~,.~

Deciar În nurne propriu că sum de acord ca KRQMSA TOŢAL CONSTRUCT §Rl,
Cu şedîu! În Sebeş   §tr. Brânduşeior. nr. 20. jud. Alba.1nregistra{ă !a ORC sub nr. JO1/934/2006.
având CIF: Roi 899@370 ..-. _-_..__-..~__-.~-___ .-.- _~Ţ.M~_"---~ ------ ~--

Să    obţină    ~EIABORARE    PUZ    -    REGLEMENTARE    ZONA    SERVIcl[    şi
AGREMENT.   pemru imobilui situat adminiirativ în mravilanul mun. Sebeş. Djl06K,  nr 1§1 ` jud.
A{ba,  înscris  în  CF  nr.  81486  -Sebeş,  in  supraafţă  {ota}ă  de  12300  mp,  şi  să  obţimă ţoate
av]Zele  şi   autorizaţiile  necxîsare  peniru  desfăşurarea  de  activităţî  spor!ivE:     efe.Ctgar?  1eren
mmîfo:baţ. parcare şi Spa -zonă servicii -  spor{ agrement cu D+P+1  şi  acoperire Pişcinei. ~.~

Dau prezenta declaraţie pentru a servi la Primăria Sebeş  in vederea obţinerii P U,Z,
_  __`-`r__7'''`_`  ---_`.--`_``-3'  _  --.-- __   __    _-

Redaclat şi semnat azi. data autentificării` 1g sediul Socieffiţii Profesionale Notaria!e
Be{dean din mLm. Sebeş  str. Primăriei, nT. 3. jud, Alba, intrun singur exemplar. m.~~T~~.-

DECLÂRANŢ,
VINTILĂ  HOREA~VOICU:

a aJtor^zaţijlor de construire şl a t`jturor ayizelor necesare`~~

E]I=ii=

RomÂNiA
UNll"EANAŢtoNALjiĂNomRILORPUBLIcl

§OCIEl"ŢE PROFESIQNALĂ NomRIAIĂ T,BELDEAN"

_|Lt"&ăi*ţ:dî,;u#Ţîţ#€4Ş:':=L%iiŢ#ţ#anFffiffi#®-„n

ÎNCHEIERE BE AUŢENT]FICÂRE NR» 1211
Anul 2021, luna aprilie, zîua 13

în  faţa  mea.  BELDEĂN Vlou=ŢA,  natar public la sediul  societăţii  profesionale
mtarffi^" Îe,deşrri;îÎĂprefânffiŢvpoe,%3?nârip  ,6, 0427o,4307| domicmat în n|un, Sebeş, s|r.

CăiăraşL  nr.  9A.  jud.  Albat  posesor al Cl  ®Ţia AX nr.  516055/24.04.2013,  eliberat  de SPCLEP
Sebeş ,  în  nume  propriu, În  calstate  de  declarant,  care după  ck.irea  actului  a  declarat  că  i-a
în!eles   conţinutul,   ce!e   cupr.inşe   În   act   reprezintă   voinţa  sa,   a   consîmţit   la   autentificarea

prezentijlui,înscris şi a semnat uŢ`icul exemplar.

epub"catămc:e:.3i#;gt"â2J,i:;i:;:g:ÎggîâîLa#'AP#ŞEciîââ"#Ît-kŢ#ri,â';cnE,36„995
Su p€rcep'it Onorariu (TVA inclus) de 29Ţ75 \ei, achitat cu bon fiscal nr. 6 / 13.04.2021.

NOŢAR PUBLIC
BELDEAN VIOLETA

b'RŢZEriirirrDŢPTt-cAT  s -A iNTOCMIT  iij-"3.
VIOLEŢA,  NOŢAR  PUBLIC,  AŞŢĂZI,  DATA  AUTEN
PROBANTÂ CA ORIGINALUL.

NOTAFt PUB
BELDEAN Vl

EXEMphEEIE
lcĂRll,  ŞI  ARE  ACEEAŞI  FORŢA
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S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L.
Alba lulia,  Str.  Bucovinei  Nr.4A, judeţul Alba
J01/500/2008
Cod unic 23704889
Tel/Fax : 0258/813426
Mobil     0742/422950

P R i fvll ,ă-\ R ! A   r\ fl U N ! C i P ! u

f.;  E  8  E
Înregistrot  Nr..'`\\3j±ismfla±u~

STUDIU GEOTEHNIC
privind stabflirea condiţiilor geomorfologice şi de fimdare pe amplasament:

``ELABORARE P.U.Z.
REGLEMENTARE ZONĂ SERVICH ŞI AGRE"NT

DJ 106K nr. 151
Municipiul SEBEŞ

Faza: SG @UZ)

CAPITOLU I  TEMA

Prezentul   studiu   geotehnic   a   fost  ^mtocmit   la   cererea  beneficiarului   S
KROMSA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. şi a proiectantului general S.C. A
PROHjcT S.R.L. ALBA IULIA ^m vederea stabilirii condiţiilor geomorfologice şi
fimdare    la    obiectivele    proiectate    ^m    cadrul    proiect,    ELABORARE    PUZ
REGLEMENTARE   ZONĂ   SERVICII   ŞI   AGREnmNT   la  DJ   106K   nr.
Municipiul SEBEŞ.

La baza elaborării studiului geotehric au stat:
•    observaţiile directe pe teren şi prevederile Normativ NP 074/2007;
•   planul de încadrare ^m zonă şi planul de situaţie cu amplasarea obiectiv

proiectate fimiizate de proiectantul general;
•    unele  elemente  referitoare  la  construcţiile  proiectate  fimizate   de  c

beneficiar şi proiectantul general:
se propune proiectarea unui teren  de mini  fotbal  şi a
piscine acoperite cu vestiaml aferent a');

>   structura   de   rezistenţă   propusă   de   proiectantul   general
fimcţie de sistemul de fimdare adoptat;

>   cota  ±  0,00_stabilită  de  proiectantul  general  ^m  fimcţie
sistematizarea amplas amentului propus.

CAPITOLUL 11 DATE GENERALE
11.1.   Amplasament

Suprafaţa de teren cercetată şi destinată amplasării noilor obiective proiec
este  situată ^m perimetrul  intravilan  al Municipiului  SEBEŞ  pe partea  dreaptă a
106K pe direcţia Sebeş -Daia Română la nr.  151 ^m incinta societăţii comerciale.



106K spre localitatea Daia Română.

;;Î;;;;i

valori ag= 0,10g Şi Tc9,7sec.

Terenul  din zona  amplasamentului  prezintă,  o  pantă uşoară pe  direcţia
vest,nord-estşivafiamenajatsubfomădeplatformătăiată^mpantaversantu]

Înmaefectuăriiobservaţiilordirectepeterenseconstatăcăacestaeste
nefiind depistate fenomene fizico-geologice majore (foma sau ume de alunecai

Lucrările  de sistematizare pe verticală din zona amplasamentului vor fi
proiectate şi executate hcât să conserve gradul de stabilitate natuală a pantei
acelaşi timp să asigure un drenaj corect ăl apelor pluviale din incintă.

11.3. Geologîa perimetrului
Mricipiul Sebeş, ^m care se include şi zona cercetată, se situează, din pur

vedere  geologic  la limita sud-vestică a marii unităţi geotectonice  denumită Ba
@epresiunea)  Transilvaniei.Acest  bazin  a luat  naştere  odată  cu  ultima  şi  cea

gfuieş=:ăffecz#::câ|mTu^icmeFut#aie€z##:.r,îga,:g|gicâ,ec:.3adŢJ
sedimentelor   argflo-mamoase   sau   nisipoase   (hisipuri   cimentate)   care   ălcăt
fimdamentul de suprafaţă al zonei (de vârstă riocenă). Perioada cuatemară şi-a

âi:#pdŢvîâpămş:redae'|:;s|::::o#|âemo±dze:::ltseun:|oaşşnâL:emgaosdŢpeo:g|aobrl
aluvială, tipică zonelor de luncă şi terasă.

11.4. Hidrografia Şi hidrogeologia zonei
Principalul  curs  de  apă  din  regiune  este  râul  Sebeş  care  curge  la  ves

Mmicipiul  Sebeş  şi  care  prin  intemediul  principalilor  sfi  afluenţi  locali,  p:
Secaş drenează toate apele din zonă. Apa subterană, cantonată ^m pachetul aluvi
grosier din baza depozitelor de luncă sau de terasă, la contact cu fimdamentu t€
/_ ___ _

Pa8.



O,%EriffiEi#:L4:#ţe±:##S#LEC€fftiftî,8
cAplTOLUL 111 STRATmlcAŢiA TERENULui

-pKmaŢsdteabilumceraă:|:atldfiecat::::er:::::1taat:fo=tt::|:treşimz:izeî:egât|ea'cee::eoteF|
amplasamente ce au pus ^m evidenţă următoarea succesiune de straturi:

C"A°vLffiŢ:vce:e:ec::a:L=Lcşa:L=g:n°e:?îe=nuuişipropnetăţlleilc

Ţe::1ă::edgt:;:?eŢ:l:[;pţomzî:â:=:|f:t==gueln::#=reev:d:onŢ:Ţ:ţ=::,'1
112-2014recomandămumătoarele:

pentm 8 = 1,00m şi Df= 2,00m;
Pentmdtelăţimişiadâncimialefimdaţieipresimeaconvenţiîn

va fi corectată confom anexei D puictelor D2.i; D2.2; D2-3.

hff"mifflor;moffe,la#pmi%"eşiex"mv]m
ţine seama şi de următoarele:



>  În     vederea     stabilirii     exigenţelor     proiectării     geotehnice     co fo

ă

Normativului NP 074/2014 construcţia propusă se ^mcadrează astfel:

Conditii de teren                                                                           Terenuri bune        Punctai: 2 punc e
Apa subterană                                                                               Fără epujsmente    Punctai:  1 punc e
Clasificarea constructiei după categoria de importanţă       Normală                 Punctai : 3 punc e
Vecinătăti                                                                                       Fără riscuri             Punctaj :  1 pmc e
Seismicitatea                                                                                          AQ = 0,10E                 Punctai :  1 Punc e

Punctaj total: 8 punc
Categoria geotehnică 1 hclude lucrările pentm, care este posibil să se a

tăSca   exigenţele   fimdamentale   vor   fi   satisfăcute   folosind   experienţa   dobâninvestigaţiiletehnicecălitativeşipentmcareriscurilepentrubmurişipersoannegliiabile. şit

Fftr.                                     T,p    RjscuEe°tehnîc          L,m,te,,uncta,             Categoriageote
'că

1                                            Redus                                                        6... 9                                           1
2                                           Moderat                                                      10...14                                           2
3                                                 Maior                                                            15...  21                                              3

•    In zonele ^m care la cota de fimdare indicată apar umpluturi locale,  acestfiexcavate,iarfimdaţiilevorfiduseşi^mcastrateminim0,20mhteren Vbt r1

de fimdare.
•    Lucrările  de sistematizare pe verticală din zona amplasamentului vor fi

proiectate şi executate ^mcât să conserve gradul de stabilitate naturală a an 1

prm taluzări şi ^mierbări şi ^m acelaşi timp să asigure un drenaj corect alpluviăledinincintă. elelarer r,afie4

•    Cu ocazia executării săpăturilor pentni fimdaţii, ^mainte de tumarea beto
va fi chemat geologul pentni verificarea naturii terenului de fimdare Şi av^mconsecinţăatumăriibetonului^mfimdaţie(fazădeterminantă).

•    Prezentu]  studiu geotehnic  fiimizează datele geotehnice proiectantului g
numai pentru obiectivul menţionat mai sus. Prezenta documentaţie nu poreprodusă,sauadaptatăintegralsauparţialpentruproiectareaaltorobiadiacente.` tecti

mocMT:
geolog  Pântea Valentin

11                                                                                                                                                                                                                    P
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