
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

Privindai}robareadocumeE8ţŢeîp#.B.E.APŢOŢe.c2t°n]r/Î2°92;202i„construire3(ti.ei)
hale de depozitare-Elaborare P.U.D-Conform proiect 33/2020 (CU 551/2020)., Sebeş, DN 7

(Câmpul Vinţului) FN , beneficiar  S.C. Ta-Rod-Alex S.R.L.

9onsiliul  Local al  Municipiului  Sebeş,jud.Alba,
Intrunit ^m şedinţa publică extraordinară din data de 04.08.2021, ora  16,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea documentaţiei  P.U.D.   -   proiect

nr  .292/2021      „Construire    3  (trei)    hale  de  depozitare-Elaborare  P.U.D-Confom  proiect  33/2020

(CU 551/2020).,  Sebeş,  DN  7 (Câmpul  Vinţului) FN , beneficiar   S.C.  Ta-Rod-Alex S.R.L;
Având în vedere:

-   referatul de aprobare nr.58809/29.07.2021  al  iniţiatorului proiectului de hotărâre;
-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 teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor temene;
•Cererea    depusă    de     S.C.     Ta-Rod-Alex     S.R.L.     1a     Primăria     Municipiului     Sebeş     sub    nr.

52601 /01. 07.2021
-   Avizul   Comisiei   Tehnice  de   Amenajare   a  Teritoriului   şi   Urbanism,   a  Municipiului   Sebeş   nr.

55946/15.07.2021
-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    lnfomării    şi    Consultării    Publicului,    nr.58828/29.07.2021     precum    şi    Referatul

nr.58826/29.07.202lcu   privire    la   calendarul    desfăşurării    etapei    de    informare    şi   consultare    a

publicului;
-raportul de specialitate nr.588254/29.07.2021  al arhitectului şef;
-procesul verbal de afişare nr.526l 1/01.07.2021 ;

Având avizul  nr./2021  al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului,  urbanism,1ucrări  publice,
administrarea domeniului public şi privat din cadrul consiliului  local  al Municipiului  Sebeş;

În conformitate cu:  -art.  32 din Legea nr.  350/2001  privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului, cu modificările şi comp]etările ulterioare.
-art.  25, alin.1  şi art.  47 din  Legea nr.  350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu

modificările şi completări le  ulterioare,
-art.  2, alin.2 din  Legea nr.  50/] 991  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 OUG nr.  57/2019 privind Codul   Administrativ,

HOTĂRĂSTE:
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Ar!±    Se    aprobă    documentaţia    de    urbanism    P.U.D.    -        proiect    nr    .292/2021
„Construire  3  (trei)  hale  de  depozitare-Elaborare  PUD-Confom  proiect  33/2020  (CU  551/2020),
Sebeş,  DN  7  (Câmpul  Vinţului),  Fn, jud.Alba,  beneficiar    S.C.  Ta-Rod-Alex    S.R.L,    cuprinsă  în
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
beneficiarul P.U.D-lui.

4r±!  -Documentaţia se aprobă cu princip@lii indica.ori:
-  PUD  ul  propune  construirea  a trei  hale  cu   Teglementarea  amplasării  în  parcelă,  identică  cu   zona

edificabilă,  confom  PUZ  4/2017,  aprobat  prin  HCL   147/2018.   Se  vor    studia  accesul  în  incinta,

parcări,  scurgerea  apelor  pluviale  de  pe  platforma  betonată,  confomarea  cu  aliniamentele  latera]e
faţă,  spate confom  P.U.D propus şi  P.U.Z    şi  indicatorii de urbanism solicitaţi.:  P.O.T şi C.U.T.
-   Terenul   pe   care   se   doreşte   construirea  celor  trej   hale   se   află  în   proprietatea  firmei   S.C.   Ta-

Rod:Alex   S.R.L,   identificat   prin   Cf  84679,   nr.cad.84679,   parcela  de   8000  mp.   care   se   află   în
intravilanul  Municipiului  Sebeş,  DN / (Câmpul Vinţului),  FN.
-P.U.D-ul   are ca obiectiv principal  reglementarea privind amplasarea noilor construcţii  în parcelă

şi verificarea confomării faţă de reglementările existente   în PUZ, aprobat cu    indicatori urbanistici
maximali.

P.O.T.-maxim propus -25%
C.U.T.-maxim propus-0,25.

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

4i±ş=  Prezenta  documentaţie  de  urbanism    are    va]abilitatea  de  36  luni  de  la  data
aprobării     acesteia    ^m consiliul Local al Municipiului  sebeş.

4±± -  Prezenta hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  iniţiatorul    P.U.D.,    Arhitectul
Şef   prin       Compartimentul   Urbanism,   Amenajarea   Teritoriului,       Autorizare   şi   Disciplină   în
Construcţii.

Beneficiarii     documentaţiei   P.U.D.  este.  S.C.  TA-Rod_Alex  S.R.L,  prin  reprezentant  Taroco  Alex
cu domiciliul   în  Sebeş,  .P-ţa Dacia, nr.9A, jud.  Alba.
Prezenta hotărâre va fi aflşată în monitorul  oficial al Municipium  Sebeş şi se comunică:

-Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Alba;
-  Primaru[uÎ  Municipiu]ui  Sebeş
- Arhitectului şef
-Biroul Contencios Juridic , Administraţie,    Transparenţă Decizională şi  Armvă;
-Compartimentului  U.A.T.
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-Compartimentului A.D.C.
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
-Beneficiarii   P.U.D.

Sebeş la 04.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, RODEAN IOA

.!`.:,.;Ţ.J

Total consilieri  locali

Prezenţi

Pentru

Împotr_i_;_ă_____T__
Abţineri                                     L

/,,ff-_fi`:f--
|.x  -~n               CONTRASE

SECRETAR   GEN
` 1`                VLAD  CRIST

Ţ:t ;:>   -=-:--_,-'`-

2ex.GŢ/CV/CG conţine 3  pagini  şi anexă

L Municipiul Sebeş
A ELENA
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PR. NR. 29
EE

ARHIMAR  PR0lECT    SRL
Alba  lulia, str. Nazareth lllit, nr. 59, jud. Alba,
Cul 32285291 ; J1/604/25.09.2013;
tel. 0723673130; e-mall   mireajulian@yahoo com;

BORDEROU  DE  PIESE SCRISE SI  DESENATE

A PIESE SCRISE

I   FOAIE  DE CAPAT.

2   B0RDEROU  DE  PIESE SCRISE  SI  DESENATE.

3   MEMORIU  GENERAL.

4   REGLEMENTARl

5 TEMA  DE  PROIECTARE

6  AVIZE SI  ACORDURl

8 PIESE DESENATE

0  PLAN  DE  INCADRARE  IN  IOCALITATE  1:5000

1  PLAN  DE  SITUATIE  EXISTENT 1:  500

2  PLANSA  REGLEMENTARl  1:500

3  PLANSA  ECHIPARE  EDILITARA  1:500

4  PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR  1:500

5  PLANSA  PREZENTARE  PERSPECTIVE  VOIUMETRICE

Se anexeaza :

-CERTIFICAT URBANISM

-DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA

-  EXTRAS  CF.



ROMÂNIA
Judeţul A]ba
Municipiul Sebes
[aiitoritatea administraţiei  publice emitente.))]
Nr.  309 din  25.06.2021

CERTIFICAT   DE   URBANISM

Nr.  309 din  25.06,2021

în scopul: CC}N§ŢRuiRE 3 (trei}  HALE  DE  DEPOZIŢARE  -ELABQRARE  PUD  -CONFoi3`

PROIECŢ  33/2020  {C.U.5S1/2020}":Ş

Ca  urmare a Cererii adresa{edeU       S.C.   '.   ŢA-ROC)-ALEX.`   S.R.L.  î)rin  Ţarocc:o  A!ex  cu  sscşii,;2)
jucleiw  Aiba.  munjcipiu  Sebes   stracia  P-i.a  DacLa    nr.  9  A    b!.  ,.  se`  i.  et,  .`  sector  -,  telefonwax
mail ____ Înregistrată (a nr. 51303 din 25 J36 202`i

Pentru  imobilul -teren  şi/sau  constructii -,  si(uat În j`;cieu  Alba.  loca!iţatea  Scbeş`  cp.  5i5800   st-
DN7!'ZONA  CÂMPUI  V"TULUI)t  nr    ".  bL   ..  sc.   -,  e{,  ..   @p,   -.  sector  -,  CF    C:F.  84679.  Nr.  topo.  S4679
identificat  prin3)  -Extrase  C,F  `  P!ar`  de  situatie..

in    temeiu    reglemen(ărilor    Documenta|iei    de    urbanism    nr    4  din  2017,  faza    P.U.Z.,    aprobată
Hotărârea   Consiliului   Judeţean/Local Sebes  nr.147  din 2018.

in   confomiitate   cu   prevedQrile   Legii   m   50/1991    privind   autorizarea   executăni   lucrărilor   de   constru
republicată, cu modificările Şi completările ulterioare,

SE   CERTIFICĂ:

1.       REGIMULJUFtlDIC:
• Ţeren  m!ravilan.
•  Prctpr!.otate  prwa!a:`   S  C   "  TA-ROO.ÂLEX  .   S  R.l   conform CF,  84679-Sebosi  Cad /top   86679

2.       REGIMULECONOMIC:
•  Folosinia ar,tua!â  ; arabiL
•  Destina{ia  pm  PUZ  L  {erer.t  consSruibil  2ona  conslr`!ctiilc.r iridustria.!e

2)#;:esş:,r;:nnu(Ţ::esokotanm„,
3)Datededen(incamaimobiiului-ierenŞi/sauconsţrucw-corifomCerenipentruernitereaCerlfficatuluideurt)am



3.       REGIMULTEHNIC:
•   Ţc.~e.r`  !,|..feyltan.
-L`îR7.!.zon3`ndtistr`aia(dep.roauc`i6s)sewicomi^'îe}spcc!ficcr`st,ri.ctii}ordeproditcti@S\ii/ridus{rie•POŢ.`Î9îJc:CUŢrr38x.0,40,

•   Fară  et)lit.âîi.
•   RSgim  de  jrţăl±(mg   P

::Fnş.;frşâş,:',ii,:t,:,:13ee:eotguiâgbşei!Jnsui,g:oŢ;iactiuş.şJ:,;,";ţŢs:€j:jâ;reeân::@;i,t!"La::gtcîpf®ţ,,iT;tee|:r::sut,eg%apŢ:'m2-Î-D;';J;i;';';';g€:;ÎÎ:3::::;:;Î;'şÎ,,Ît;Îi;7:gŢp;iî:Îaîo:gn;e,;ţ;Îd:î?i:ato:iâ8:*;:::g;:;earn:iŢŢ:ogâ:::;:oi;i:i;tb:a:i;;;::cÎş;:i8,?J3::,i,?i,:;r`.ÎQ:rtiic;:opg:,â::la8;::roişs:u;t3i.::`i,ii#:ăL;t!j,,:3%gati?"„„"cd,"on±

Preze"cerlificatdeurbanismpoaîofiutilizatÎnscopuldeclarar)p€mwCoi'`'aTRU?Rg`3{ţi.euMLEDED€PoZ!ŢARE-ELAaoRAFie-pLB`COLJFORMPRO;€CŢ33/2U8O(CU$5m%q0ScopWemitemcer`rficatuluideurbaLn`smconbmprecizănisolic]tantului,formulatiîncemQCertificatuldeurb.

anism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţareşinuconferădreptuldeaex

ecuta  lucrar]  de construcţii.4.oBLlcAŢnAIETITuuRULulcERTIFlcATululDEURBANISM:ÎnScopUelaborănidocumentaţieipent~autonzareaexecutămlucrănlordeconstruc!ii-de construireft desfiinţar-soliatantulsevaadresaautorităţiicompetenteperit"protec!iamecliului`

AGENTIA PENTRU PROŢECTIA MEDIULUI ALBASTRUL(:eLn::::;,:d:es7a(a:*3:na8aiD%5±%;,n±aŢaganlp##:gî3Ţ::#t;;ăA:';inr;s;:aa),îe:p::=ŢeEm|,en:::W8`329°ÎnaplicareaDirectiveiConsiliului85637/CEE@irectwaEIA)privindevaluareaefecteloranumitorproiecţe publice:i;,;:%Î:,g:E:;î:v:n:î:;âu!,ucŢE::ug:;;p:u:baFân::?j,:ae,:,,;ugsotîa:::sa:,,aui,:,;%:e,?,,:;,u3ş;;,ngn:o:g,::,Sa:viţeâăâv|:,::9u6=;,;:d:ilş::iu:#:Ţăt3:,::urbamsm*comunidsolicitantuluiobliga%deacontac{aautoritaleateritonalădemediupentm®aceastistanalizezeşSădecic!ă.dupăcaz.Încadrarea/neîncadrereaproiec{uluiinvesti@publice/prrvateinlis`aproiectelorsuPuseevaluănimpactuluiasupramediului.

inaplicareaprevederiwDirectiveiConsiliuw85637/CEE,proceduradeemi`ereaacorduluiderriedmsedesfăşoardupăemitereacertrficatuluideurbanism,anteriordepunerndocumeritaţieipenwuautorizareaexecutănilucrănlordconstruc!iilaautoritateaadministraţieipubucecompetente.

În  vederea  sa(isfacerii  cenn!elor cu  pn.vire  la  procedura  de  emftere  a  acordului  de  mediu,  autoritatea  Competenfi3:::Ţu:r:tâşţJaeŢeer:,:L:jiâiaâ":âtv:rem,ţŢen:şHmaţ:â:Lgvuers:|eŢÎ:Sau=rr:,cpuu:=c:,,tac,eeT:r#knăsrJ,ftg:,i,#%:.ub"cu,u,ş",fom-,Înacestecondiţji:Dupăprimireaprezentuluicermca(drb.

e u   anism, titularul are obliga!ia de a se prezenta la autori`alea competen{ă pentruproJgd73,uT::,suâ:,:npYş±eă::iedvea,gjan,iu,g;ţ:a:ââinavâs,;:eJ#âtâ:ă,,:,a:,::a,:,:,aprnooct:fidăr|j,dpe„:,vnad,::,rşniâmd:arg=|,:iaasupraproiectuiuiseve.

a   me punctMe vedere al autorităui competente pentimrotec!ia mediuhi.               re aÎnsituaţiam©reautomateacompetentipentruprotecbmedTJLŢEstâEriarii=tuareaevaiuăniimpactuiuiasupramedmwşi/sauaevaluăniadecva`e,solicitantulareobligaţ@deanotifiqacestfaptaulorităwad"nistraţ"uWcompetentecu.

Pnwe la menţinereacererii pentru au{orizarea iucrărMorde conşvucSi.                P      'CeÎnsituaţ@mcare,dupăemitereacertriicatuiuideurbenismţFiŢŢarcursuideruffimprocedunideevaluareaimpactuluiasupi.amediului,solicitantulrenunfilain.ten.!iade.r?alizgTainvesti!iei,aces@arec)bligaţiadeanotificaacestfapl

auto rităţii adm in istraţisii2±|ice compe`ente.



5.                   CEREREA   DE   EMITERE   A   AUTORIZAŢIEI   DE   CONSTRuiRE   ,`   QESFiwTĂRE      va   fi   inso|iai   de   umăt
documente;

a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada  litlului  asupra  imobilului.  `eren  Şvsau construcţn  sau.  după caz,  extrasul  de plan  cadastral  actualizat  1

extrasudecam3fiinciarădeinformareactualizatlazi,ÎncazulÎncarelegear`udispurBaltfel(copielegalizată):
c) documenta!ia lehnică -D.T., după caz (2 exemplare originale):

E   D.T.A.C.               H    DT.A.D
d)  avizele şi acordurile s(abilile prin cenificatul de urbanism:
d.1 )  avize şi acorduri  privind utiliiăţile urbane şi infrastructura  (copie):

Ea,imentare cu apă

8,analizare

Ea,imentare cu energie e'ectrică

E,jmentare cu energje termîcă

d.2) avize şi acorduri privind:

Eprevemea şi stingerea incendiiior

Esănătatea popu,aţiei

Eaviz  Comisia  de  Circulaţie  din  mdrul
Pr'măr'ei

Da

E

aze naturale

elefonizare

alubritate

ransport urban

părarea civilă

aviz Adm. de Drumuri

D_T.O.E_

Alte avLze/acordu ri..

Ţ:L-:_.iJ
F_  ____I_II=__J

Eprotecţia mediuiui

Daviz S.G.A

#hY!:ă.a.:hîg.mi.  __._r_aţionalâ           a          D  aviz  de  principiu  pentru  iucrln bunăiăţiriiior Funcia re                                   a:e-s`ă-pă`t;răr.;';t;.ăerniL'i"puuiŢi:
d.3)avize/acordurispecificealeadmi'nislra!idpiiblicecentraleşi/saualeserviciilordescentralizatealeacestora(copie)..

•  fi-o:arare  CL`iisjliul  Loca! Sebeş  pen{ru  aprobare  P.l\  C)

Alte  avize:

-A`tiz  Soc!e{aţea  0€  Oistribu€ie  A  Energ.ej  Elec`r;ce  Trarisi!varm  SLid  S A

d.4)  studii de specialitate (1  exemplar original):
•  `Ver)ficator confcm  Legii  10/1995
-Sti.ic}iu  geo!ehrtic

•  Rc~ferat verificare stLifJiu  geotehnic.-

e)pundddevedere/ac(uladminis{rativalautoritătiicompetenlepentruprotec!iamediului(copie);

f)   se va respecta  Codul Civil in vigoare;

g)sevarespec(a0"119/04.022mpent"aprobareaNormelordeigienăşiarecomandănlorpnvindmediuldevia

al  pOpulaţiei:

h)DovadaÎnregistrăriiprojectuluilaOmmArwtec!ijlordinRomânia«exemplaroriginal).

i)   Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabjlitatea de  12

Ck)nducătorul aut
administratiei public€

Primar Dorin.
(fiiricţia.  numele.  pre^umel

{ur`j  de  la  data  emjteni.

â:eh:::ttua,xcae::fi:;7::u,:,a::snior,jit,:nnţsexîsr::,;.î,c.9n7,,Î,:"d|?,2i,o_Î,_2o_2_:

Secretargendrausecreiar,

Cr!sttna  E

Arhitect-şef...)

Virg`i!  O!teanu
(numeie.  prentjmele  Şi

transms soljcitantului direcvprin poşiă la data de



În  confomitate cu  prevederile Legii  nr.  50/1991  privincl autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  republicată,  c
modificările Şi  cx]mpletările ulterioare,

se pre]u ngeşte valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de ___ până la data de

După  această  dată,  o  nouă  prelungire a vaiabiiităţii  nu este posibiiă,  soiicitantul  urmând să obtină, în condiţiile legii
un att certificat de urbanism,

adm;n::td%fiî:;°p#!t:#°em#nţgnte``
Primar

(funcţia.  numele.  prenumele şi semnăti)re)

L.S.

Data  prelungirii  va[abilităţii:

Achitat taxa de                                 lei` conform cmanţemr.

Transmis solicitantului la da`a de __L~_ direct,

Secretar generallsecR{ar.

(nmei€,-5ffieT®-ŞiETFinătura)
Arhitect-şef,

(nurneieŢ6anTffiiFmnătura)

*) Se completează. după caz:
• consillul judeţean;
• PTimăria Muriclpiului  Bucureşti
• Primărla Se«orulul   ..,... al Mur`lcipiulul  Biicureşti
• Prlmăria  Municlpiulul ..,.......,..

• Primăria Oraşului  .......
- Pr7măria  Comiinei  .................,..

* *)  Scopul emi`eri certjficatului de urbanlsm conform precizăm sollcitantului. formulată în cerere

* * *) Se completează, clupă caz:
• preşedîntele Conslli ul ul Judeţean
• pr.marul general al munlciplului Bucureştl
- primarul  sectcirului .... al  munlciplului  Biicureştl
~ primar

* *** ) Se `e Semna, după Caz` de Către amtectullşe{ sau ,peT`tTu arhltectiiLşet. de către persoana cu responsabl`Ttate în domeniul amenajării

teritoriiilu] şl urbanlsmuw



~f              O.ficluldecadastruşipub!icitatelmobiliarăALBA                                                                              '    Nr  cerere    '       2§60
Zlua            '             19

__          Lung__._..l_____:`.Ţ.ş'7_-Trpr                                                                                                                                                                            Anul                202
\1' \ \ 'TER ``}^`!`.`iyT `;,`                                                                  PENTRU  INFol"ARECarteFunciarăNr.84679SebeşENintraviianA.Parteal.Descriereaimob

immmfififififffflilului m

AdrNr.esa:  Loc.  Sebes, Jud. AlbaNNrŢ.tcoapdoagsrtarfa,:Suprafaţa* (mp)                                                     Observaţii / Referinţe846798.000Terenneimprejmuit.

CrtA1

B.  Partea  ll.  Proprietari    i      t il
şacÎnscrierlprivitoareladreptuldeproprletateşialtedrepturlreale4683/19/04/2017 e|                  F`eferl nţe I
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E ARHIMAR  PROIECT    SRL
Alba lulia, str. Nazarem lmt, nr. 59, jud. Alba,
Cul 32285291 ; J1/604/25.09.2013;
tel. 0723673130; e-mail   mirea_iulian@yahoo.com;

MEMORIU JUSTIFICATIV

1.  lNTRODUCERE

1.1  DATE  DE  RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEl:

-Denumire proiect:

CONSTRUIRE3ftrei}HALEDEDEPOZITARE-ELABORAREPUD-CONFORMPROIECŢ33/2020(C.

551/2020)**
-Adresa obiectiv:

loc. SEBES, str. DN 7 tzoNA CAMPUL VANTULUI), F.N., jud. Alba
• Proiect numar: 292/2021
- Beneficiar:    S.C.  « TA-ROD-ALEX » S.R.L

• Proiectant: SC ARHIMAR PROIECT SRL

-Data elaborarii: luNIE 2021

1.2 0BIECTUL LUCRARll

Prin tema de proiectare intocmita de catre beneficiar, se doreste:
Construirea   unor   hale,   reglementarea   amplasam   in   parcela,   in   zona   edificabila   conform
aprobat cu  HCL 147/2018, a  unui numar de 3  hale de depozitare, regim  de inaltime  P; se vor st
accesul  in  incinta  alei,  parcari,  conformarea  cu  aliniamentelor  laterale, fata,  spate  conform  P

indicatorii  de  urbanism  solicitati:  POT,  CUT.

Terenul pe care se doreste construirea obiectivelor propuse se se afla in proprietatea firmei S.C. «

ROD-ALEX » S.R.L., identificat prin C.F. 84679, nr. cadastral 84679,

S parcela  = 8000.00  mp,  si  se  afla  in  intravilanul  Mun.  Sebes, str.  DN  7  (ZONA CAMPUL VANTU

F.N..

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Oprtunitatea întocmirii  acestui  Plan  Urbanistic de  Detaliu a fost determinată  de  intenţia  beneficia
^_    _    _____L___   .de  a  construi,  pe terenul  reglementat  prin  PUZ  4/2017  elaborat  a=-URBĂri
Hcl  147/2018, trei  hale  depozitare,  amplasate  in  zona  edificabila  conform
distante   de   s   m   intre   ele,   pe  terenul   aflat  în   studiu   şi   prin   urmare,   de   necesitatea   studier

SYNAPSE  SRL,  aproba

PUZ  mai  sus  mentiona

reglementării  posibilităţilor  de  amplasare  ale  acestora  în. tăren.  Regimul  de  înălţime  propus  pe
imobilele industriale este P iar suprafaţa  construită pentru fiecare hala este  Sc = 587.16 mp.

Se vor studia accese, circulatii in  incinta, parcari, aliniamente laterale, etc

P.U.D. va elabora un regulament urbanistic care va fi respectat la elaborarea  DTAC.
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R. NR. 29

2.  lNCADRARE IN ZONA:
2.1.        CONCLUZII  DIN  DOCUMENTAŢll  DEJA ELABORATE:

Amplasament situat in mun. Sebes, strt DN 7 (ZQNA CAMPUL VANTULul)^ F.N., jud. Atba.

Conform   datelor  preluate   din   PUG   si   CU-uri,   suprafata   de  teren   8000.00   mp   conf.   CF  se   a
intravilan  in  UTR 7 -zona  industriala  (de  productie si servicii  mixte).

Conform  planului  de  incadrare  in  zona  se  evidentiaza  pozitia  amplasamentului  in  intrav
Mun. Sebes, zona  industriala  la  iesirea  spre  Deva.

Conform   datelor  preluate   din   documentatia   topografica   suprafata   de  teren   (8000  m
situeaza  in  zona  industriala  a  mun.  Sebes,  iesirea  spre  Devă,  cu  acces  pietonal  si  auto  din  DN7/
drum de exploatare modernizat cu profil reglementat de 10.00 m.

Terenul studiat are categoria de folosinta  : arabil
Retele existente in zona:

-               Energie electrica

Celelalte utilitati  necesare functionarii obiectivului vor fi  rezolvate in 5istem  local.

2.2      CONCLUzll  DIN  DOCUMENTAŢll  ELABORATE CONCOMITENT CU  PUD

Datorita faptului ca terenul este reglementat prin documentatia faza PUZ mentionata mai s

paralel  cu  documentatia  faza  PUD  a  fost  demarat  procesul  de  autorizare  in  baza  unui  cert
de  urbanism  nr.  551 din  08.12.2020.  Se  vor  integra  in  documentatie  datele  obtinute  prin
auxiliare sau prin avizele de amplasament.

3. SITUATIA EXISTENTA

a) AMPLASAMENT:
Mun.Sebes,str.D«7(ZON&C"PULVAĂrTULutLF.N.,judAtba.

3.1  ACCESIBILITATEA  LA CAILE  DE COMUNICATIE:

Accesul  pietonal  si  auto  se  face  din  drum  de  exploatare  modernizat  cu  profH  reglement
10.00 m., cu  intrare din DN7/E68.

Sla  efectuat o  ridicare topografica  pentru  delimitarea  terenului,  a terenurilor invecinate si  a  acce

pe parcela.

3.2 SUPRAFATA OCUPATA,  LIMITE SI VECINATATl:

Terenul studiat este ljber de constructii si are o forma trapezoidala, (dreptunghi cu latura catre dr
de acces tesita.

S teren  = 8000.00 mp (categorie de folosinta -arabil)
-      Iimita proprietate nord -drum de exploatare modernizat -acces
-      limita  proprietate sud -proprietate privata
-      limita  proprietate vest-proprietate privata
-      limita  proprietate est-proprietate privata
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Parcela studiata:

TerenulseaflainproprietateafirmejS.C.«TA-ROD-ALEX»S.R.l.,identificatprinC.F.84679,nr.

cadastral84679,suprafatadesOOO.00mp.,siseaflainintravilanulmunicipiuluiSebes.
Folosinta actuala  a terenului: arabil.

3.7 CONCLUzllLE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDITllLE DE  FUNDARE:

Elemente  ale  cadrului  natural  ce  pot  interveni în  modul  de  organizare  urbanistică:  reli
reţeaua hidrografică, clima, condiţii geotehnice, riscuri naturale.

B±f
Municipiul  Sebeş  este  aşezat în  bazinul  inferior  al  văii  cu  acelaşi  nume  la  întâlnirea  culoa

Mureşului  cu  cel  al  Secaşului  la  o  altitudine  de  240  m.  Este  încadrat  de  Podişul  Secaşelor  şi  deal

piemontane  ale  Sebeşului,  între  care  se  desfăşoară  o  luncă  largă  terasată.  Teritoriul  este  drena
"=:'_   r`_L  _         ,

incadrat  in zona  UTR 71 -zona  industriala

3.3 SUPRAFETE  DE TEREN CONSTRUITE/LIBERE:

Suprafata teren = 8000.00 mp. Teren  liber de constructii.

3.4 CARACTERUL ZONEl, ASPECT ARHITECTURAL URBANISTIC:

Zona  industriala  in  curs  de  reglementare/edificare,  cu  suprafete  mari  de  teren  neconstruite  si  c
industriala  piinctuale.

3.5 DESTINATIA CLADIRILOR:

In  zona = cladiri  industriale.

3.6TIPULDEPROPRIETATEASUPRATERENURILORCUPRECIZAREASUPRAFETEIOROCUPATE:

ln  zona:

Predominant proprietate particulara a persoanelor fizice si/sau i.uridice.

_   __  _._  _ ...,-, „  ,,,`,c  iaic  .c  ut:siaşoara  o  iunca  iarga  terasata.  Teritoriul  este  drena
văile Sebeşului şi Secaşelor care se unesc în aval.

Arealul  are  relief  plat,  fără  denivelări  majore  sau  teren  accidentat,  şi  este  folosit  în  pre

pentru agricultură.
Din  punct de vedere geomorfologic, zona cercetată se încadrează în zona  de terasă comu

râului Sebeş cu  râul  Mureş.
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&DditîiEeotehnic±
Caracteristici  geofizice  ale  terenului  cercetat,  în  conformitate  cu  normativul   P  100  -  1/

Zona  seismică:  E

Zonarea  valorilor de  vârf ale  acceleraţiei terenului  pentru  proiectare  og  cu  IMR  =  225  ani  şi

probabilitate de depăşire în 50 de ani este: 0,10g
Perioada  de colţ Tc= 0,7
Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este la O.80 m de la cota terenului natural.

Pentru mai multe detalii se va consulta studiul geologic aferent PUZ

Bişcuri natţ±±
Zona  nu  este  afectată  de  riscuri  naturale.  Conform  imaginii  de  mai  jos,  arealul  este  situ

afara zonelor inundabile ale  principalelor râuri din zonă.

De   asemenea,   aici   nu   au   fost   semnalate   fenomene   fizico-geologice   active   (alunecări

prăbuşirideteren)caresăpericlitezestabilitateaobiectivelorcesepropun.

3.8ACCIDENTEDETEREN(BECIURIHRUBESIUMPLUTURl)CUPRECIZAREAPOZITIEIACESTORA:

Nu este cazul.  Nu s-au evide"at accidente de teren in urma cercetarilor facute la fata locului.

3.9 ADANCIMEA APEI SUBTERANE:

Hj±oErefi
Teritoriul   municipiului   Sebeş  face   parte   din   bazinul   hidrografic   al   râului   cu   acelasi   nu

lfl,  '_"L   _'   _J±_LL  1.   ,  ,afluentalrâuluiMureş.Laestdete;enulstLdiat,laodistanţăde~3kmseaflărâriSebeş(carec
' ---,,. ~ ....-.- o.u..`   ui   .auiui   iu   alt=ia?i    [i`

de  la  sud  la  nord),  iar  la  nord-vest,  la  o  distanţă  de  ~5.5  km,  râul  Mureş  (care  curge  de  la  nord-e
sud-vest).

Apa   subterană   nu   a   fost   interceptată   în   forajele   executate   pentru   realizarea   studi

geotehnic.Adâncimeaacesteiaseestimeazăafila-6.00--6.50mfaţădecotaterenuluinatural.
Nu  există  nici   un  curs  de  apă  minor/temporar  care  traversează  terenul  sau  este  sjtua

vecinătatea imediată a acestuia.
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3.10 PARAMETRll SEISMIcl:

Conform  normativului  P100/2005,  privind  zonarea teritoriului,  perimetrul cercetat se  inscrie d.p.
valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu valori ag = 0.10 si Tc=0.7 sec.

Seismicitatea:  Municipiul Alba  lulia  se incadreaza  in  zona seismica  "E".

3.11 ANALIZA FRONTULUI CONSTRUIT:

Constructii industriale cu  pozitie izolata, punctuala. suprafete mari neconstruite.

3.12 ECHIPARE EXISTENTA:

ln  zona  exista:
-              Retea de energie electrica

-       Celelalte  utilitati  necesare functionarii obiectivului vor fi  rezolvate in sistem  local.

4.  REGLEMENTARI

4.10BIECTIVE NOI SOLICITATE  PRIN TEMA  :
Pe  terenul  liber  de  constructii,  beneficiarul  doreste  edificarea  a  trei  hale  industriale  cu  functiu

depozitare, regim de inaltime P.
Obiectivul  principal  al  prezentului  PUD  este  reglementarea  prMnd  amplasarea  noilor  constru

parcela si verificarea conformarii fata de reglementari existente PUZ.

Hale depozitare (3 hale):
o     dimensiuni de 21.00 mx27.96(28.00) m,

o     regimdeinaltime:P
o     Hmaxim:7.86m
o     infrastructura   alcatuita   din   fundatii   izolate   si   grinzi   perimetrale   BA,   suprastru

metalica    si    inchideri    panouri    termoizolante    pentru    pereti,    sarpanta    metali
invelitoare panouri termoizolante.

4.2   FUNCŢIONALITATEA, AMPLASAREA şl CONFORMAREA CONSTRUCŢllLOR

CONFORM P.U.G. MUN. SEBES si PUZ aprobat cu HCL 147/2018
UTR  pentru  zona  studiata  -  UTR  7  -  I  -  zona  industriala  (de  productie  si  servicn  mixte)  sP
constructiilor de  productie si  industriale.
Extrasa  PUZ  :

UTILIZĂRI ADMISE
-      Activităţi  industriale productive nepoluante mici si medii de diferite profile,  lMM-uri, distri

şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse
•      Anumite activităţi comerciale cu profil industrial care nu necesită suprafeţe mari de teren
-      Comerţ de diferite profile (materiale de construcţii, echipamente, etc)
-       Birourialecompaniilor

-       Staţii  de  carburanţi

-      Parcaje
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Reţele   şi   structuri   specifice   echipării   tehnico-edilitare   necesare   deservirii   zonei,   real
îngropat

zat

-      Spaţiiverziamenajate

-       Circulaţiiauto

-       Circulaţji  pietonale

-       Circulaţii  pentru  biciclete

-      Zonedeparcare
-      Zone de colectare selectivă a deşeurilor

UTILIZĂRI ADMISE CU  CONDIŢIONĂRl
-      alte funcţiuni compatibile cu  caracterul  zonei

-      pentru toate funcţiunile permise, este obligatorie obţinerea avizului de  mediu

~      pentru  noile  intervenţii  sau  schimbări  de funcţiuni  se vor elabora  planuri  urbanistice zonal

de detaliu aprobate şi avizate conform legii.
-      se vor permite  actMtăţile  productive,  de  depozitare,  cu  condiţia  ca  perimetral, toate  parc

că   1:L\Ji   _{J±-t_  II___'         ,să aibă o fâşie verde de protecţie vizuală şi ;onică cu  lăţimea de 5 m, În  interiorul căreia s
_'   -_---'`_-ţ`_  --r`'l"ll+\,\\l'  \\)aLC  l,Cll\

planta  copaci de talie  mare  (exclus tuia  sau  alţi  arbuşti  de talie mică/medie)

UTILIZĂRl  lNTERZISE
-      Amplasarea   construcţiHor  în   afara   limitei   edificabilului  delimitat  pe  planşa   de  Reg/eme

Urbanistice
~      Ori:e  alte activităţi, amenajări şi construcţii decât cele de  mai sus;

-      se   interzice   localizarea

funcţiona rea acesteia
unităţilor   care   nu   se   înscriu   în    profilul   zonei   sau   pot   incom

-       unităţi  productivede  maridimensiuni
-      unităţi  productive poluante de oricetip
-      se  interzice  realizarea  de  unităţi  de  învăţământ  preşcolar,  şcolar  şi  gimnazial,  a  instituţm

serviciilor publice sau de interes general
-      se  interzice amplasarea  locuinţelor,  cu excepţia  locuinţelor de serviciu din zona  psm

-      orice alte funcţiuni care nu sunt compatibile cu caracterul zonei
i      platforme de precolectare a deseurilor radioactive;
•      Iucrări de terasament care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice,.
-       lucrări care diminuează spa{nle  publice  plantate,.

-      lucrări de terasament de  natură să afecteze amenajările din  spaţiile  publice  şi construcţm

pe parcelele adiacente;
lucrări  de  terasanient  care  pot  să  provoace  scurgerea  apelor  pe  parcelele  vecine  sau  c
?__.._J=_=   _împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

-|-`c] -.--- r`.v.    ri   r/uiit=i[ic:   vt;|iiic   >ciu

parcări  improvjzate,  garaj.e  realizate fără autorizaţie  pe spaţiile  publice;

pavarea sau  betonarea  integrală a spaţiilor şi terenurilor libere de pe parcele,  rezultate în u
realizării  construcţiilor

lndicatori de urbanism conform PUZ:
Procent de ocupare a terenului (POT)  maxim: 25%
Coeficient de  utilizare a terenului  (CUT)  maxim: 0.25
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Regim    de   înălţime    maxim:    P,    specific   construcţiilor   de    producţie   şi    industrie,   con

proiectului tehnic de specialitate
Suprafaţa    totală    a    edificabilului    (zona    în    interiorul    căreia    se    permite    ampla

construcţiilor) este de 2.150 mp.

Amplasarea fata de aliniament :

-lmobilele se vor  amplasa  retrase fata de aliniament -limita de proprietate strada   NORD, c

38.26 m  (minim 20 m conform PUZ).

Retragerile obiectivelor fata de limitele laterale  si posterioara a parcelei.

-fata de limita de proprietate catre vest  = constructiile vorfi retrase 6 m

respecta zona edificabila conform  PUZ = 6 m
-      fata de limita de  proprietate catre Est constructiile vorfi  retrase cu 9.87/9.70 m.

respecta zona edificabila conform  PUZ = minim 9.40/9.15 m
-      fata de limita de proprietate catre sud constructiile vorfi retrase cu 70,00 m,

respecta zona edificabila conform  PUZ = minim 70.00 m

Distanta dintre cele trei hale industriale va fl de 8.00 m.

Se vor respecta  prevederile  Cod  Civil  legate  de vizibilitatea catre parcelele vecine si de scur

pluviale  in  incinta  parcelei.

Constructiile care se vor executa  pe parcela studiata vor respecta normele in vigoare:
-       Codcivil

-      Reglementari sanitare privind sanatatea populatriei.
-       Reglementari  privind  protectia  mediului

4.3 CAPACITATE, SUPRAFAŢA DESFAşURATA

Pentru fiecare din cele trei hale :

S construita = 587.16 mp,    S desfasurata = 587.16 mp
S ctotal = 1761.48 mp,                  S d total = 1761.48 mp

POT propus = 22.01 %,
CUT propus =  0.22

POT max. adm. = 25%
CUT max. adm = 0.25

4.4 PRINCIpll  DE COMPOZIŢIE  PENTRU  REALIZAREA OBIECTIVELOR N0l  (DISTANTE FATA

CONSTRUCTllLE  EXISTENTE, ACCESE  PIETONALE SI AUTO, ACCESE  PENTRU  UTILAJELE

STINGERE A  INCENDIILOR,  ETC)

Ca  si  imagine cele  3  hale   industriale   -se vor incadra  ca  si imagine  in specificul  programului  de

arhitectura industriala.
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vor  fi   inierbate   si   plantate   cu   un   arbori   cu   dispunere   perimetrala   si   nu   numai,   conform   pl

reglementari  urbanistice.

4.11       PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE  IN VECINATATEA AMPLASAMENTULUI

Nu  este cazul  .

4.12       SOLUŢll  pENTRU  REABILITAREA şl  DEZVOLTAREA SPATllLOR VERZI

Suprafata spatiilor verzi va fi de 1922.60 mp din totalul terenului de 8000.00 mp.

Spatiile libere vizibile din  circulatiile publice vor fi tratate ca  si spatii verzi.

4.13       PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilul drumului de exploatare modernizat, drum de acces, cu latime de 10.00 m.

4.14       LUCRARI  NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

-SISTEMATIZARE:

Sistematizare veii:icala halelor ( P):
-      Cota  ±0.00  a  fiecarei  hale  este  diferita,  preluind  panta  naturala/sistematizata  a  tere

(19'o)
-      astfelavem:

i.    hala  l-cotao.00= 269.15
2.     hala2-cotao.00=269.65
3.    hala 3-cotao.00= 270.15

-      Apele   pluviale  se  vor  scurge   pe   panta  terenului   si  a  platformelor  pietonale/caros

printr-o rigola deschisa pe spatiu verde.

Sistematizarea terenulul pentru obiective:

Hala  1  :

cota ±0.00 =269.15
CTS = -0.15 m = 269.00
CTN = -0.35 m = 268.80

Ha'a 2 :
cota ±0.00 = 269.65
CTS = -0.15 m = 269.50
CTN = -0.35 m = 269.30
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Hala 3 :
cota ±0.00 =270.15
CTS = -0.15 m = Z70.00
CTN = -0.35 m = 269.80

4.15       REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA şl  lNALŢIMEA CONSTRUCŢIILOR,  PROCE

DE OCUPARE AL TERENURILOR)

Halele vor avea un  regim de construire izolat si un   regim de inaltime propus = P

H max. = 7.86 m fata de cota ± 0.00.

H streasina = 6.04 m fata de cota ± 0.00.

ALINIEREA CONSTRUCTllLOR  :

Amplasarea fata de aliniament :

-      lmobilele se vor  amplasa retrase fata de aliniament -limita de proprietate strada   NORD,

38.26 m (minim 20 m conform PUZ).

Retragerile obiectivelor fata de limitele laterale  si posterioara a parcelei.

-fata de limita de proprietate catre vest  = constructiile vorfi retrase 6 m

respecta zona edificabila conform  PUZ = 6 m
-      fata de limita de proprietate catre Est constructiile vorfi retrase cu 9.87/9.70 m.

respecta zona edifîcabila conform  PUZ = minim 9.40/9.15 m
-      fata de limita de proprietate catre sud constructiile vorfi retrase cu 70.00 m.

respecta zona edificabila conform  PUZ = minim 70.00 m

Distanta dintre hale  va fi de 8.00  m.

4.16       COEFICIENTULDE  UTILIZARE ALTERENURILOR

POT propus = 2Z.01 %,
CUT propus =  0.22

POT max. adm. = 25%
CUT max. adm = 0.25

4.17       ASIGURAREA UTILITATILOR (SURSE,  RETELE,  RACORDURl)

Constructiile vor functiona cu urmatoarele utilitati:
1.                Energie electrica de la reteaua stradala.

2.                 Apa  potabila  din sursa  proprie (put si  hidrofor).

3.                lncalzirea electrica cu aeroterme.
4.                 Canalizarea  se va  rezolva  local  cu  retea  locala  si  bazin ecologic vidami.abil.
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*Nota-Se prevede  un  bazin de  retentie a apelor pluviale cu volum util de 100 mc care va colecta
pelrdareed111ere

meteorice,  luanduse in considerare durata ploii de 25 minute  determinate conform STAS 1846/ 9
Apele  p uviale  preluate  de  pe  platforme  rutiere  si  pietonale  vor fi directionate  spre  un  separat
hidrocarburi si apoi evacuate in bazinul de retentie propus.
Apele  di n  bazinul  de  retentie  vor fi  preluate  cu  ajutorul  unei  statii  de  pompare  si  folosite  la  u
spatiilor4verzi..18  BILANT TERITORIAL

P

nr.crt. DENUMIREA SUPRAFETELOR UM (mp) %

.

1 Total suprafata studiata din care: 8000.00 100
2 Suprafata construjta  hale  (3  hale) 1761.48 22.02
3 Suprafata desfasurata  hale  (3  hale) 1761.48 -
4 Suprafata platforma ecologica 17.32 0.21
5 Suprafata alei si platforme in incinta 4298.60 53.73
6 Zona verde 1922.60 24.03
789 P.O.T.  prop 22.01%

C.U.T.   prop 0.22
P.0.T. max. adm. 25.00%

5.  CONCLUzlleterenulliberdeconstructii,  beneficiarul  doreste  edificarea  a  trei  hale  indusmale  cu  functiu

depozitare, regim de inaltime P.
Obiectivul   principal  al   prezentului   PUD  este  reglementarea  privind  amplasarea   noilor  constru

parcela si verificarea conformarii fata de reglementari existente PUZ.
Obiectivele propuse spre realizare sunt:
-  construirea  a  3  hale  industriale  cu  functiunea  de  depozitare  cu  regim  de  inaltime  P,  stu

aleilor,  parcarilor si a  platformei  ecologice,  respectarea  retragerilor fata  de  lim ita de  propriet telte
strada, retragere fata de limitele laterale si spate si a  indicatorilor urbanistici  POT si CUT .

-  Constructiile  nou  propuse  vor  fi  realizate  cu  o  infrastructura  alcatuita  din  fundatii  izo
•

8rinzi   pe rimetrale   BA,   suprastructura    metalica   si   inchideri   panouri   termoizo ante   pentru   p retiint1
sarpanta metalica si  invelitoare  panouri termoizolante.

-       Respecta  prevederile cod  civil  privind vizibilitatea  la  parcele
e invecinate si  pluvialele in  in

-      Respectarea  reglementari  puz aprobat cu  HCL 147/2018.
-      Se integreaza in functiunea si aspectul zonei, nu constituie f

actor poluant.

lnt    ââjăĂgîd,•t.
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DoCUMENŢ DE PLÂNtFtcARE ,.nl PRoCESULU!  DE !NFORMARE SI CoNSuLŢARE .,î PUBL!C'J.
p ri\rîrLd e[aborarea sţuc!iilor

PLAN  URBANISŢ[C  DE DETAIJU

CONSŢRU!RE 3 {TREl}  HALE  DE  EPOZ[ŢARE ~ ELABORERE  PUD
-CONFORM PRO!ECŢ 33/2020 {C.U. 551/2020}

Beneficia{'
Ţ/rrrtoD-&LEXSRL

Sebes,  Pi-cL  Dc!ciG, n:.. 9, iucL Alba

C)  ,h.``.odaliţatea   p`rin   care   li   se   va   oîări   ocazia   cs!or   afectQţi   sQu   .inţeresati   C:S   a   3is
propunerea  :u in:tiaţorul si  proiectar,tul si de a-si exprima rezerve,  a :ormu!a observaţii s
sesiza  prob!sme  !egate de  propunerile  c!in  planLi  de urbcmism  scu  cmer!ajare  a  îeriţc
inainţe de supunerea spre avizare autoritaţilor coi:iipetente:

C<)  !denţificcireG  pcTi'ior ir`.ţeresaţe,  psrsoar`e fizice sau :uric!ic3, iiisţiţutii publice care Pot F:i
afecţQţe de prevederile propuse piin planul cle urbanism sau cmenajare a ter,ţor:ul'Ji:
-      Vecirtii c{irecţi aî amplasQmenţului sţudiQţ

b) Modalitatea  pn-n care vor îl anuni.afi cei ir`ţeresaţi si cei poţential afectaţi refeiiţcr la -r;Ţ:
procesului de elaborare a p!anului cie urbanism si c!e schimbarile propuse:
-      Aftsare ariunţ pe pcirtou[ c!mplc{sai lQ adresc! ţerenului st'jc!iaţ in cEcîuc!lul FUD;
•      Noîi.şicari si dec!Qrc3{-ii corifcHm  Regu{Qrnenfu{ui de cor!.su{?are a  popuIC{tiei.

-    La  sediul  Primariei  Mur`icipîului  Sebes:  se  poţ  depune  eventua[e{e  rezerve,  abse
propuneri, probleme semnala{-e;

-    La   sediu!   Pn.mariei  Municipiu[ui  Sebes  se  pQaţe  cor!sulţa   documen'iafiQ   pi.oi3usa
avizare/aprobare, in inţervalul [urii-vîneri, irtîre or@le 8-12;

-     La sec!iul proiecţanţului in inţerva[uÎ [uni-vinen., Fri.tre ore!e 8-16;
-     Direct prin formulQre[e c!e c{eclaraţii si notificczri;

d)  Calenc±arul  propus  cie  iniţiator  pentru   indeplin`irec]   o.oligatiilor  c5e  itiforma'..e  si  consulî

p.JblicuIui:
-      30.06.202l : Qnur`.{.Qrea e[Qborc{rii Q'ocLrrLienfc{{iei de  ruri3anism;

3Q.06 -24.07.202i : iiifc"mc%eQ pc{r:.iicH. îriteresa{.e si primirea observa`:iî[or sc"  Fi.o;3iine
-      30.Q6 -14.07.2021: gesîionared e\.er.ţuc{le{or obiec!-ft si/scw propuneri primit'e si ir`fcm

pub#cu!ui cu privire !a rezumaţele procesu{u€ de inîormc"e si consuNc{re:
-      15.07 -24.072021 : integrc"ea concluziflor rezu[tate din procesu! c{e infomicHe si

a publicu{ui in doc:umentcriia de urbarţîsm.
€)  DC{ţele C;e ccntact  a\e  reprezsntaritcJui  pro:scţar,Ţ~Ţr+Ţ  iŢsspcrŢsabi!  cu  mforT`Jrea  S'

c.3rysLi(ţareap'jbkcL:{u;:

Sl=  ,,1`R[i!;VtAR  FRQ[ECŢ sr`L

.irh.  fvlhec!  (utiQrL  [lie

AdresQ:  A!ba  lu!ia,  sft.  [{cEc:retii  il[*,  rţr.  59, jrjc!.  A{ba
Ţel:  0721  328 653
Emaî{:  mirea  iuHQn@\rahocLcom

[1r+T/.``:2g.o6.2o21

C CI ŢI S t

[ rl.:-c c î.1

aLh   fi''i.ea  luli



RAPORŢUL [NFORjuARll S[  CQNSULŢÂRii  FUBL[CLŢLbl

prt:\Jinc± e[aborarea sţudiilor

PLÂN  uRBÂ[`{lsŢ{C  DE  DEŢAL[U -COÎUSŢRU[RE 3 qRE[|  HALE DE EPozrFARE -ELABORERE
-CONFORM. PRO[ECT 33/2020 (C.U. 551/2020}

Bene.tîciQr
T&-ROD-ALEXSRŢ_

Sebes,  P-ţa.  Dacic!.  :ir. 9, ju`i. Â!ba

c,) deţQ[ii   privînd   Îehnicile   sÎ   r.ieţodeEe   uti{izc{Şe   de   soiic#anţ   periru   a   ir`formLa
ccnsuHa pubEicu[, inclusiv:
1.  datele s.i  locurile  tuturor ir.tain.!ri!or la  ccre  csţaţenii  a.j  fc>st inviţcii  sa  c!ezbaţa  pi.c)pur
soliciţcmtului:
-      Vecinii direcţi ai amplascîmerŢtu!ui studiQt
2.  Conthutul,  daţe!e  de  ţrc=ism:i-ere  pr:n  p,c>sŢ=  si  ri.jr,icrJ  -j,\i~.i.e-i=r  [= :sŢ=;s,  i -:c{i\_s:`i'  SC:
;,iviţafi {ci (r`ţQ!niri,  buletine inîor:iictive si a;ţe pubi;catii;
-      Afisare cirtunţuri   pe panoui QmF{ascflţ la cidresa tersnu!u-i :ţîjd{cri irî acţuQ[ul PUB;
-      Co!|ţactare direcîQ a vecîrL?lor amp!asamenţL[{ui srr'JdiQţ.
3.  [ocalizarea  rezic!enţilo`r,  pi-opiietari[or  si  pa}ii!or hţeresaţe  care  au  prim:t  iioţîficari,  bu{
informative sau alte materide scrise;
-      Au fost ic!enţfficafi un numQr c{e 2 -vecini direct-i:
cz.    Ţ.A-ROD-ALEX SRL (vecin in parteQ de  SUD S! VESŢ}
b.    A.G.R.  PELLEŢER!E SEBES  SRL (veciii  in  parţea c{e  EST),

{'oţi Vecîniî ci[[ecţi Qi amp!QsamentLt[ui

Vec?nii au fc}sţ con[.acţaţi c!irec{. si au fos{. irŢ.formaţ.i asupra ceecţ ce se c!creste in Qriip!ascrii
4. numaru! pei.soanelor care au participat ia c{cest procss;

-ŢA-ROD-ALE}{ SRL {\reciri in  pari.ec3  de  SUD  S[  \/ESŢ)
•  ,î`.C-.R.  i]ELLEŢEP`lE SEBES  SRL (vecin in  par{.ea  cie  ESŢ

b) un    rezumQ{-ai   pFob[eme{or,    obserfQţii[or   si   i-ezervelor   e}€pi.imc{-:.e   de    F;(Jbi:

parcursui procesu[ui c€e informc!re si consulţare, Înc[ushr:
L    niodul   ir`   care   solicitani.ul   a   rezclvaţ,   iiiţenţio:isaz.=   Şc!   :==o,``'.e   st]i    sS   \..`a   JCJ;=

problsm€le, obser\'atiile si r3zervele  e>f`piir,iats c!e piJ.3:.}c;
-        ŢA-ROD-ALEX   SRL   Si   A.C-.R.   PELLEÎERIE   SEBES   SP`l   riŢj   ciu   G.i.f`.ii   rj';3lc-t:îiiŢiş   iît   ceec   ce   iuiri

elQbci-c{dea  c{ces`:i`i  PUD,  anibii fiir.c§  de  c{coi-d.
2    ,3!'Ob{/Srr.S    3Sss!vaiii  si  reze,`\re   pe   cai.e  ?.,'tii={i,j=u!  p..a.-,il|ti  i=s  ~i.-ba:i`s:ii  sC;ij   :,nleL`aj
• s:i-ioriu:u:  rl'J  poc!ţe  sC'U  llu  S  C]\SPUS  Sa  i,e  rezc,:\te,  ::11Pl.eur.a  C'j  ,llc>T'l``raţia  aces:Ui  Ljc .iJ;

•.       [{ru-G-J fos{. seiţincŢ`[Qfe probier\-.e  i,3riviiid  !.eg[e{-rien{.czrile ui.i3anis{ice propu'se.

3.   c.rice   =:t3  infcrr.iaţiî   consiăerate   .`.ecsscre   !=ei~.Ţrij  a  s.u'sţirte   c.'€'!jarea  sa.J   nsorel

propunerilor.
Ţoti vecirţi  si-Qu  e)(primo.{:.  acci!.dii!  i=.rin  c;ec`!ara{iî  si  i-ic.:.if:c``J.:i`

[iltacnlii.
c.[t.  ,v,li,-ÎC  [ l,[icl-=  `.    -



MHNISTERUL AFACERILOR "TERNE

]NspEgEâŢŢÎ#E%FNEEFPE*ÎiTuusA#EŢ]rEŞE*EâNŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Cătie,
S.C. TA-ROI)-ALEX S.R.L.

- mun. Sebeş, str. P-ţa Dacia, rir. 9A, jud. Alba  -

NESECRET
Exemplar m.  1
Nr.  531392
Alba lulia,  26.0

Umare a cererii dumneavoastră înregistrată la instituţia noastră cu nr. 5313

data de  19.07.2021  pentru  emiterea avizului  de  amplasare în parcelă pentru obi

„CONSTRUIRE  3  (TREI)  HALE  DE  DEPOZITARE  - ELAB0RARE  P
CONFORM PR0IECT 33/2020  (C.U. 551/2020)'',  obiectiv amplasat în mun.

Str.  DN 7  (zona Câmpul Vinţului), jud. Alba , vă comunicăm că a fost emis  avi

amplasare în parcelă.

Precizăm  că  aveţi  obligaţia  de a ridica,  în temen  de  6  1uni  de  la  data e

documentele  prevă2ute  la  art.  18  alin.  (1)  din  O.M.A.I.  nr.  129/2016,  în  caz  c

acestea   se   arhivează   potrivit   reglementărilor   în   vigoare,   fiind   necesară

procesului de avizare sau autorizare confom art.13 din acelaşi act legislativ.

PENQFFpU±ksmErşEri°ăTŞEF

FOGARASI TRISTAN GHEORGHE

msECRET
m"

A.I   Cuza, nr.10,  510193, Alba lulia, tel. 0258/8`0411, fax 0258/810425
e-mail isu{ab@.isualba.ro



ROMÂNIA
M"STERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII I)E URGENŢĂ
„UNIREA" AL JUDEŢULUI ALB

AVIZ

pR!MĂRi-.  .
5  ';-:  tj
c',_-^,,',,

DE AMPLASARE ÎN PARCELĂ
nr.   263/21/SU-AB din   26   iulie   2021

Ca umare  a  Cererii  îmegistrate  cu nr ....... 531392 .......  din  ......... 19.07.2021

de     ...... S.C.    TA-ROD-ALEX    S.RL .......     cu    domiciliul    /    sediul    în    judeţul

municipiul/oraşul/comuna........Sebeş.......sectorul/satul........„...-.............str...........P-ta

nr ........ 9A .........   bl   .......-.........   sc   .......-.......   et   ....-..,.,..   ap   ......-.......   codul   poştal

telefon  .............-............ „  fax  ..............-..........  email .... „..„ ....-............

În  baza  prevederilor  art.11   litera  (e)  din  Hotărârea  Guvemului  rm.1492  /  20

principiile  de  organizare,  fimcţionarea  şi  atribuţiile  serviciilor de ugenţă profesioniste,  al

307/2006  privind  apărarea  împotriva  incendiilor,  cu  modificările  şi  completările  ulteric

Hotărârii Guvemului nr. 525/1996 pentni aprobarea Regulamentului general de ubanism, i

cu modificările şi completările ulterioare,

se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu amplasarea ^m parcelă

a construcţiei:  ....... CONSTRUIRE 3 qREI) HALE DE DEPOZITARE -ELAB0RARE

CONFORM    PROIECT    33/2020    (C.U.   5S1/2020) .....    amplasată   în   judeţul

municipiul/oraşul/comuna..........Sebeş.........sectorul/satul

câmpul    Vinţului)„ ....    nr ......- „ ....,    bl ......-.......,    et .....-....,    ap    ......-.....,    cod   postal

telefon............-............fax

Documentele vizate  spre neschimbare  fac parte  integrantă din prezentul  aviz  de

incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au

emiterii acestuia.

v,i
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21Nr.  22890 / 17. 2.

CATRE

toica reledin

S.C. TA-RODiALEX S.R.L.
Loc. Sebes, P-ta Dacla, nr. 9A

Ca urmare a adresei nr. 22886 din 16.02.2021 :

NNrkA]M..
Lucrarea : CONSTRUIRE 3 ( TREl ) HALE DE DEPOZITARE
Adresa: LOC. SEBES, DN 7 ( ZONA CAMPUL VINTULul ), F.N., C.F. NR. 84679
Beneficiar :S.C. TA-ROD-ALEX S.R.L.,   conform  plan de  situatie anexat,  cu  urm

conditii  :
I   inainte de  inceperea  lucrarilor de sapatura se va cere asistenta teh

partea  SC  APA  CTTA  SA,  Sucursala  Alba  lulia,  la  telefon  nr.  025810 21,
pentru  a  se  stabili  cu  exactitate  traseul  retelelor  de  apa  - canal  su teXelasa aneutareasi
existente in zona;

I   in zona de intersectie cu retelele noastre lucrarile de sapatura se vor
numai manual;

1-    la executia  lucrarilor se vor respecta  prevederile SR 8591  - 97  privind  am
retelelor edilitare subterane in  localitati;

I    in  cazul  in  care  pe  parcursul  executiei  lucrarilor  se  gasesc  conducte  d
canalizare in zona studiata si acestea nu figureaza in planurile avizate de Oi inu
sint    semnalate    la    predarea    amplasamentului    sinteti    obligati    sa    indesfasurarealucrarilorinzonasisasolicitatiasistentatehnicainvedere rer9cto petisirii

solutiilor optime stabilite de comun acord;
•   eventualele pagube provocate la retelele noastre vor fi suporiate de const
I   Prezentul avîz este va]abil un an de zile de la data eliberarii. nu e te viz

Definitiv   nentru   racordare   la   utilitati   si   nu   tine   loc   de   Pr iec sÎ
Autorizatie de Construire.

e Pa-
Alaturat va  restituim  un  exemplar din  planul  de  situatie  unde  am  figurat retelelecanalexistenteinzonastudiata.

FnEgFÎo#ti:pA>ăL±

•'4+.     ,   &Î        '//

Prenume si nume                Functiade"        '°e.J.          Se`ffii#atura                  Data E
Avizat           loanLOPAZAN           INGINERSEF                             `u,j\i~                19.02.2021 I
Verificat      Dan LASLAU              SEFBIROUTEHNIC     ZU`,'2Z'.            ig.02.202i

lntocmit       Daniela ADAM              INGINER                              r'                                         19.02.202i

VN
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SC TA-ROD-ALEx sRL pRnv TARoco ALEX
Strada ,Piata Dacia,nr.9A
Loc.Sebes, Jud.Alba

AVIZ FAVORABIL
Nr. 375458109, Data 15,02.2021

Stimate doamna/domnule TAROCO ALEX

Delgaz  Grid  SA

0lteniei  21A

510122  Alba  lulia

www.delgaz-grid.ro

GabTlela.Popa

Ţ   0369.697 809
F   0358.403  313

abriela.

Abreviere:

Departament Acces  la

Umare a solicitării dumneavoastră privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea „CONSTRUIRE 3 HALE DE DEPOZITARE„in Sebes,
Str.DN 79(Zona Campul Vintului),nr.Fn. jud.Alba, în uma analizării
documentaţiei depuse vă comunicăm avizul favorabil,
întrucât  lucrarea precizată
naturale.

mai  sus  nu  afectează  sistemul de  distribuţie  gaze

Prezentul aviz este valabil până la data de  15.02.2022 (12 luni), cu posibilitatea

prelungirii  acestuia  pe  perioada  de  valabilitate  a  certificatului  de  urbanism.
Prelungirea  avizului   se  va  solicita  cu  minim   15   zile  înainte  de  expirarea
avizului iniţial.

Cu respect,

Babes Florin                                             Popa Gabriela
Coordonator Echipa de Acces la Retea Alba   Manager Racordare

\   :  ,1    \,,\-
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Preşedlntele  Cons
Administraţie

Manfred  Paasch

Directori  Generali
Ferenc  Csulak  (Dir

Mihaela  loredana
Deputy)
Anca  liana  Evoiu

Petre  Stoian(Adju

Sediul  Central: Tâ

Cul:  10976687

Atribut  fiscal:  RO

)26/326/08.06.200

Banca  BRD Târgu

lBAN:

RO11BRDE270SV27

Capltal S«ial Sub
773257.777,5  RON

eneral)

u  (Acliunc

t  Deputy
uty)



ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA

4d    Lh                             APELE ROMÂNE                                EĂ,

®                                  ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA

MUREŞ
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALBA

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
Nr. 41  din 08.04.2021

Privind  proiectul:
Construire 3 hale de depozitare, municipiul Sebeş, jud. Alba

1.DATE GENERALE:
-solicitantul   avizului:   S.C.   TA-ROD-ALEX   S.R.L.,   localitatea   Sebeş,   Piaţa   Dacia,   nr.   9A,

judeţul Alba;
-adresa de Înaintare..  inregistrată la S.G.A. Alba sub nr.  1372/05.03.2021 ;

`            -proiectant de specialitate:   S.C. GEOGOLD S.R.L. Alba lulia, jud. Alba;--beneficiarulinvestiţiei:S.C.TA-ROD-ALEXS.R.L.,localitateaSebeş,  Piaţa  Dacia,  nr.

9A, judeţul Alba, C.U.I.   12495914, J01140511999;
-             -amplasament: municipiul sebeş,  str.  DN7 (zona câmpul vinţului), jud, Alba;

-curs de apă/cod cadastral:  Mureş / lv-1.000.00.00.00.00:

2.SITUATIA  EX]STENTĂ.  NECESITATEA SI OPORTUNITATEA  INVESTITIEl:
Terenul  pe  care  va  fi  amplasată  noua  investiţie,  în  suprafaţă  totală  de  8000  m2  seaflăÎnintravilanulmunicipiuluiSebeş,jud.Alba,identificatprinextrasulCFnr.84679Sebeş,

nr.  cad.  84679.  Scopul  investiţiei  este construirea  a  3  hale de depozitare.

3. ÎNCADFLAREA ÎN CLASA DE IMPORTANTĂ
Cc)nform   STAS  4273/83,   proiectantul  încadrează   lucrările  în  clasa  a  lv-a  de  importanţă,
categoria 4.

4. ELEMENTE   DE CORELARE -COORDONARE:
4.1. Certificat de  Urbanism  nr.  551/08.12.2020 emis de  Primăria  Municipiului Sebeş.
4.2.  Extras CF nr.  84679 Sebeş, nr.  cad.  84679.

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECŢATE:Sepropunerealizareaa3halecuSu=557,75m2  şi  regim  de înălţime  P, fiecare.  Halele vor

`-              cuprinde spaţiu de depozitare şi birouri.Vorfiamenajateplatformebetonatecu S=3522 m2 şi spaţii verzi cu S=2716 m2.

Accesul  la obiectiv se va realiza din  DN7  prin  intermediul  unui drum de exploatare.

5,1. Alimentarea cu apăA/J.menfareacuapăa/.wesf/.ţ/ef.,  se va realiza din sursă subterană -puţ care va fi echipat cupompăsubmersibilă,amplasatÎnpunctuldecoordonateSTEREO70:X(N)497130,Y(E)

386170.
Modul de folosire al apei: În scop igienico sanitar şi menaier.
Cerinta de aDă. conform documentatiei tehnice:                                                          _._~~
Q  zi min =0,18  m3/zi;Qzimed=0,36m3/zi;Qz,n`ax=0,54m3/Zi,                                                                                                                       (  \  n  rmjt-.tp.`,.``--_._-`-.-_..-..NE"REŞ•cll;'L,

(.1\

î:,Ţsa d+e4Co°2r:::::g;:q,. +4S:r25ţ'::e:3r56nr 7a"  5t°2t7"a M'a"  A'ba                        :±jB:A:ţ:.TâR:ouŞ2:7L'R€?%4765 02201
01gma 909dirl  3

Fax:         +4 0258 834428
Email:     secretariat@sgaab.dam.rowater.ro  l dispecer,sgaab@sgaab.dam.rowater.ro                                                                                                              p1



5.2 Canalizarea Şi evacuarea apelor uzate:

)

Ape/e L/zafe feca/c)t.d mena/.ere vor fi colectate prin  intemediul  reţelei de canalizare internă şi
evacuate într-un bazin etanş vidanjabil cu V=  12 m3.
Vo/ume de ape uzafe evacuafe, confom documentatiei tehnice:
Q  zi min =0,18  m3/zi;

Q zt med =0,36  m3/zi;
Q  zi max =0,54  m3/zi;
Ape/e  p/uv/.a/e   provenite  de   pe   platformele   betonate   şi   de  pe   clădiri,  vor  fi   colectate  şi
direcţionate spre un bazin de retenţie care va fi realizat În săpătură cu V=50 m3.
Apele  pluviale  din  bazinul  de retenţie vor fi  utilizate  la Întreţinerea spaţiilor verzi  sau/şi se vorinflitraînsolpermeabil.

6.Obliaatii  :
•     B_enş_ficiarul  are  obligafia  să  anunţe  S.G.A.  Alba,  începerea  lucrărilor,  iar  lafinalizarealor,săsoliciteeliberareaautorizaţieidegosiodârireaapelorpemru

această investiţie.
•    P(opurarea şi montarea unui aparat de măsură pentru sursa de apă subteranâ

~                      şi tinerea evidentei volumelor de apă captate.
•     €_pele pluviale potenţial impurificate, provenite de pe platformele betonate, vor

fi trecute în prealabil printr-un separator de produse *elroliere.
•     Vidanjarea   bazinului  etanş,   atunci  cand  va  fi  cazul,   se  va  face  de  către  o  firmă

specializată   pe  baza  de  contract,   deversarea  vidanjei  se  va  face  într-o  staţie  de
epurare mecano -biologică.

•      Depozitele  de  agregate sau  alte  materiale  de construcţii se  vor face în  lociiri  special
amenajate care sa nu afecteze apele.  Se va evita contaminarea terenului cu  produse
petroliere sau alte produse care pot afecta vegetaţia sau apele din zonă

•      lncadrarea  calităţij  apelor  uzate  evacuate  în  prevederile  HG  188/2002  (NTPA  002)
sau  alte  limite stabilite de operatorul  staţiei  de epurare care preia apele  uzate.

•      Prezentul  act de  reglementare  nu exclude  obligaţia  solicităriî  şi  obţinerii  şi  a celorlalte
avize/acorduri/autorizaţii  legale necesare investiţiei;

•      ln  caziil  producerii  unor daune  de  orice fel  riveranilor şi/sau  unor lucrări  hidrotehnice
existente/aflate   în   curs   de   execuţie,   beneficiarul   va   suporta   integral   cheltuielile
generate de remedierea acestora.

®

`                       Daca   in  zonâ  se  va  realiza/exlinde   reţeaua  de  alimentare  cu   apă  şi  de
canalizare/epurar®, aveţi obligaţia să vă racordaţi la acestea.

ES19JnîBnisă±±!ja_cuarea oricarui tiD de aDe uzate neeDurate în cursurile de aDâ sau
dggpBznaisanămQ!!±rjlso_[_De malurile cursurilor de aDâ.

În  cazul în  care   vor inteiveni  schimbări  de  solutie  fatâ  de  studiul  de  fezabilitate  în
baza câruia s-a emis prezentul aviz,  este necesarâ notifiicareă acestui fapt câtre S.G.A. Alba
şi  modificarea  avizului  sau  emjterea  uniji nou  aviz,  după caz, în confomitate cu  prevederile
Ordinului  M.M.G.A.   nr.15/2006.

Prezentul  aviz de gospodărirea apelor se emite În  baza  Legii Apelor nr.107/1996
Cu    modificările        şi    completările    ulterioare,    a    OUG    nr.     107/2002    prMnd    Înfiinţarea
Administraţiei  Nationale Apele Române  aprobată   prin  Legea  nr.  404/2003 cu  modificările şi
completările  ulterioare  şi  a  Ordinului  M.A.P.  nr.  828/2019  prMnd  aprobarea  Procedurii  si
ComDetentelor de emitere,  modificare Şi retragere a avizuluî de gospodărire a apelor,  inclusiv
procedura  de  evaluare  a  impactului  asupra  corpurilor de  apă,  a  Norma{ivului  de  continut  al
documentaţie.i   tehnice   supuse   avizării,   precum   şi   a   Continutului   -   cadru   al   Studiului   de
evaiuare a impactului  asupra c0rpurilor de apă.                                           A.N. wŢ,TEi.F.-RirMÂNE.

..r)M   RA7   r`[.  ^1-^  ... ,..^
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Avizul   de   gospodărire   a   apelor  îşi   păstreazâ  valabilitatea   pe  toatâ   perioada   de
realizare a lucrârilor,  dacâ  acestea  au Început   în cel  mult 24 luni de la data emiterii  avizului
şi dacâ  au fost respectate  prevederile cuprinse În  prezentul  aviz  şi În  documenta!ia tehnicâ
înajntată; În caz contrar avizul Îşi pierde valabilitatea.

Avizul de gospodârire a apelor se poate prelungi,  solicitarea făcându-se cu douâ  luni
înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Un  exemplar  din  documentaţie,  vizat  spre  nesch.mbare,  s-a  transmis  solicitantului,
Împreună cu un exemplar din aviz.

lNG.ŞEF
lng. loan

Şef Birou

`__   -.J-

lntocmit:  ing.  Bianca Comşa
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Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

DECIZIE   ETAPA DE ÎNCADRARE

Nr.1432/07.06,2021

Ca  umare  a  solicitării  de  emitere  a  acordului  de  mediu  adresate de  TA-ROD-
SRL cu sediul În str.  P-ţa Dacia,  nr. 9A,  mun. Sebeş, jud. Alba, înregistrată la Agenţia
Protecţia  Mediului  Alba  cu  numărul  1432 din  data d.e -10.02.2021, În-baza  Leg
privind   evaluarea   impactului   anumitor   proiecte   publice   şi   private   asupra
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului
conservarea   habitatelor   naturale,   a

nr.  57/2007

ii  nr.  292
mediului

privind  regimul  ariilor  naturale  pro
florei   şi   faunei   sălbatjce,   aprobată   cu   modm

:âdd#sşâdJŢieEşo,Ţr:si;eiHÂ:EADnE`igîpŢoezh,ŢfăEd!:ad#a,asdae,,lnl.3#o,2zl6NCAăcpÂ

completări prin Legea _rir:. 49#011_, cu modificărik3 şi completăm3 'ult:rioare,
Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  ALBA decide,  ca  umare a  consunărilor desfasur

VINŢULUI),  nr.  FN,  CF  84679,  mun.  Sebeş,  jud Alba,-nu  ;e  supune  evaiuării  impa
asupra mediului.

Justificarea pi.ezentei decizii :

1.  Motivele  pe  baza  cărora  s-a  stabilit  necesitatea  neefectuării  evaluării  impa
asupra mediului sunt următoarele:
a)Proiectul  se  Încadrează  în  prevederikî  Leaii  nr.  292/2018  privind  evaluarea  impa
anumitor proiecte  publice şi  private  asupra  m-e-ditiui,  anexa  nr.. 2,  pct.10  lit.  a)  proi.ect
dezvoltare unităţilor/zonelor industriale".
1.Caracteristicile proiectului :
a_) Dimensiunea şi conceptia întregului proiect:
Construcţiile propuse prin proiect au ca funcţiune principală pe cea de depozitare produ
alimentare  si  nealimentare.  Toate  corpurile de clădire,  denumite  HALA  1,  HALA 2 Şi  H
cu regim de Înălţime P, conţin pe lângă fiincţiunea de depozitare şi pariea de birouri'şi g
sanitare   şi   au   suprafaţa   utilă   de  557,75   mp  fiecare.-Cele  tr6i.corpuri   de   clădi're
amplasate paralel cu limita de proprietate de vest, la o distanţă de6,00 m, Corpurile de
vor avea o distanţă de 8,06 m între ele. Vor fi amenajate platiorme betonate c.u S=3522
spaţii verzi S=2716 mp.
Pentru buna funcţionare, clădirea este prevăzută cu instalaţiile curente necesare :
-apa curentă -prin puţ forat prevăzut cu pompă submersibilă;

=Î:Ţea|itzs,rşcŢri3r|np:iŢB'raasnasraemdeen:îazirne&?oa,:giâ,;iâ:i:J:agk3iâ:iăînzonă;
-Încălzire centrală -va fi alimentata cu agent termic pentru incalzire si preparare apa ca

AGEN GENŢm pENTRu pROTECŢIA MEDluLul ALBA
Strada Lalelelor nr.7B, Alba lulia, judeţul Alba, Cod 510217

E-mail: office mab.an m.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248
erator de date cu caracter ersonal, ulamentiilui 2016/67
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Distribuţie Energie
Distribuţie Energie Electrică  Romania -Sucursaia AJba
Piaţa Consiliul  Europei,  Nr,1,  510096,  Alba lulia,  jud.  Al

Eiectrică   Romania          Td: +4025880S999                                    C.LF. DEER,C.L,.[ SUC. RO ,4.767
Sucursala  A! ba                                                             Fax:  +4o25881241o                                                R.c.  DEER/5uc. jlz/352/2Doz / ]oLt |

office. alba@dlstributie-nergie. ro                www. distTlbut]e-energie.ro

Către   TA-ROD ALEX SRL,

Referitor  la  cererea  de  aviz  d®  amplasament,  Înregistrată  cu  nr.  7040210200553  /  15.02.2021  pentru
obi®ctivul: CONSTRUIRE 3 HALE DEPOZITARE
de  la adresa:  SEBES,  sat -,  strada DN7.  rir.  9999,  bloc -,  etaj -,  apar!ament .,  cod  postal 515800,  numar cadastral

84679, judeţul ALBA.

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

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7o402io2oo553 / i3.o4.2o2i

cu urmatoarele precizări:

1.    Obiectivul  nu  este  amplasat  în  zona  de  siguranţă  a  reţelelor  electnce  de  distribuţie  piiblică  şi  se
Încadrează în distanţele iiormate faţă de acestea.

2.    În zonă Exista reţea electn.că de distribuţie de Medie tensiune|lnalta tensiune -.

3.    Aviziil  de amplasament nu  constituie aviz tehnic de racordare.  Pentru  obţinerea acestuia,  în vederea
racordării  la  reţeaua  electrică de distribuţie a obiectivului  sau creşterea  puterii aprobate  pentru  acest
obiectiv trebuie să solicitaţi la OD (operatorul de distribuţie)  avizul tehnic de racordare.

Prin  cererea  de   aviz  de  amplasament  aţi  solicitat  racordarea  obiectivului  la   reţeaua  electrică   de
distribuţie publică pentru o putere maxim simultan absorbltă de -kw

4.    Valabilitatea  avizului  de  amplasament  este  până   ia  o8.i2.202i,  cu  posibilltatea  prelurigirii  cu
durata  de  prelungire  a valabilftăţii  Certificatului  de  urbanism,  respectiv a  Autorizaţiei  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,  551  / 08.12.2020

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

7.     lnstalaţiile  de  distnbuţie  apar!inând  operatoruiui  de  distribuţie  au  fost trasate  orientativ  pe  planul  de
situaţie anexat.

8.    În  Cazul  m  care  exista  m  zonă  Nu  exista    instalatii  electrice  ce  nu  apanin  operatorului  de  distribuţie
(sucursala   ALBA)   este   necesar   sa   vă   adresaţi   deţinătorilor   acestor   instalatii   (Transelectrica,
Hidroelectrica, Temoelectrica, alţi deţinători) -În vederea obţinerii avizelor de amplasament,

9.     Săpăturile  În  zona  traseelor  de  cablur'i  se  vor face  nLimai  manual,  cu  asistenţă  tehnică  din  Partea

operatorului  de distribuţie.

10.  Executarea  lucrărilor în  apropierea  instalatiilor  operatorului  de  distribuţie  se  va  face  cu  respectarea
Strictă  a  condiţiilor  din  prezentul  aviz,  precum  şi  a  normelor  tehnice  de  protecţia  miincii  specifice.
Beneficiarul  lucrării,  respectiv  executantiil,  sunt  răspunzători  şi  vor  suporta  consecinţele,  financiare
sau  de  alta   natură,   ale  even{ualelor  deteriorări   ale  instalaţiilor  şi/sau  prejudicii  aduse  utilizatorilor
acestora ca umare a nerespectării regulilor menţionate.
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