
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL  SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.351/2021
Privind aprobarea document@ţiei P.UZ şi a R.L.U. -  proiect nr .8/2021

Hlaborare PUZ în vederea parcelarii pentru locuinţe familia]e„ Set)eş, str. Cibanului, nr.
17, jud. Alba, beneficiar  S.C. Mivo Expert Construct SRL-prin Fofeldea Vasile

Consiliul Local al Municipiului Sebeş,  jud. Alba
Întrunitînşedinţaordinarădindatade25.11.2021,ora13,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea    documentaţiei  P.U.Z.  şi  a

R.L,U.-proiect nr. 8/2021  „Elaborarea PUZ în vederea parcelării pentm locuinţe familiale „Sebeş,
str.  Cibanului,  nr.   17, jud.  Alba,  beneficiar  S.C.  Mivo  Expert  Construct  S.R.L.  -prin  Fofeldea
Vasile;

Având în vedere:
-referatul de aprobare nr.83193/10.11.2021  al iniţiatorului la proiectul de hotărâre;
-H.C.L.127/2000  de aprobare  PUG  şi  H.C.L.  392/2018  privind aprobarea prelungirii  valabilităţii

P.U.G.,   conform cu Art.111,   din   O.U.G.   51/2018   pentru modificarea Legii nr.  350/2001  privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentm prorogarea unor temene;
-  Cererea  depusă  de  S.C.  Mivo  Expert  Construct  SRL.  la  Primăria  Municipiului  Sebeş    sub  nr.

73750/04.10.2021
-  Avizul  Comisiei  Tehnice  de  Amenajare  a  Teritoriului  şi  Urbanism,  a  Municipiului  Sebeş  nr.

763 76/ 12.10.2021
- Avizul prealabil de oportunitate nr.13/03 .06.2021
-H.C.L   126/2011   privind  Regulamentul  Local  pentru  lnformarea  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,  precum  şi  Referatul  cu  privire  la  calendarul

desfăşurării etapei de infomare şi consultare a publicului pentru P.U.Z nr.7/10.11.2021 ;
-raportul   de   specialitate   nr.83278/10.11.202l    al   Arhitectului   şef   din   cadrul   aparatului   de

specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
-procesul verbal de afişare nr.73757/04.10.2021  al proiectului de hotărâre;

Având  avizul  nr.817/202l   al   Comisiei  pentm  amenajarea  teritoriului,  urbanism,   lucrări

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 ubanismului, cu modificările şi

completări le ulterioare.
•art. 25, alin.1  şi art. 47 din Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi ubanismul, cu

modificările şi completările ulterioare,
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-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,cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTARASTE:

AE±     Se   aprobă     documentaţia   de   urbanism   P.U.Z.   Şi     R.L.U:   -   proiect  nr   .8/2021
„Elaborare  PUZ în vederea parcelarii  pentm  locuinţe  fămiliale„  Sebeş,  str.  Cibanului,  nr.17, jud.
Alba,  beneficiar    S.C.  Mivo  Expert  Construct  SRL-prin  Fofeldea  Vasile  ,  cuprinsă  în  anexa  la

prezenta hotărâre
AEî2  -   Asigurarea  căilor  de   acces   şi   utilităţilor:     Se  va  făce,  pe  bază  de  proiecte  de

specialitate       întocmite  de  specialişti  cu  respectarea  prevederilor  legale  în  vigoare  şi  ulterior
autorizate, iar   cheltuielile necesare pentm toate aceste documentaţii şi execuţie vor fi suportate de
beneficiarii P.UZ.

A[!±  -  Documentaţia se aprobă cu principalii indicatori:
PUZ ul propune   parcelarea terenului înscris în  CF  73022   îm suprafăţă de  6900  mp, teren

intravilan  şi reglementarea parcelelor pentm construirea de locuinţe fămiliale.
Prin   PUZ-ul   studiat  reglementează  modul   de   construire  în   incintă,   stabilirea   alinierii

construcţiilor făţă de aliniamentul stradal, rezolvarea acceselor, a locurilor de parcare necesare şi a
spaţiilor verzi amenajate aferente fimcţiunilor propuse. PUZ-ul se aprobă cu   indicatori urbanistici
maximali.

P.O.T.-maxim propus 48%
C.U.T.-maxim propus-1,00

AE4   Se însuşeşte Raportul privind lnfomarea şi Consultarea Publicului, ude nu au fost
înregistrate observaţii, propuneri,   sugestii reftritoare la iniţierea de elaborare P.UZ.

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

A±î§ Prezenta hotărâre va fi  dusă  la îndeplinire  de  iniţiatorii  P.UZ.,   Arhitectul  Şef prin
Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,  Autorizare şi Disciplină în Construcţii.

Beneficiarul  documentaţiei     P.UZ.   este.   SC   Mivo  Expert  Construct  SRL,  prin  reprezentant
Fofeldea Vasile, cu sediul în Săsciori, nr.14 jud. Alba.

Prezenta hotărâre va fi afişată în monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică:
- Instituţiei Preftctului Judeţului Alba;
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
- Arhitectului şef;
- Biroului Contencios Juridic , Administraţie,Transparenţă Decizională şi Arhivă;
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- Compartimentului U.A.T;
- Compartimentului A.D.C;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
- Biroului C.C.B;

-Beneficiarul    P.U.Z.-SC Mivo Expert Construct SRL, cu sediul în Săsciori, nr.14 jud. Alba.

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            -                                  CONTRASE
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN            SECRETAR  GENE

Total consilieri locali

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

VLAD  CRIST

AZĂ
L Municipiul Sebeş

A ELENA
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S.C.  BIROU  PROIECTARE  BUDRALĂ  S.R,L.

RO 515800 Sebeş,  Str.  Mjhai Eminescu,  nr.14

Nr.  reg.co" J1/889/02.12.2015,  CIF:  35282567

tel:   + 40742849731

e-mail:  budrala_arh@yahoo.com
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BIROU  F'ROIECTARE  BUDRALA

PLAN URBANISTIC ZONAL

-   ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARll PENTRU  LOCUINTE FAMILIALE   -

Amplasament                                    MUN.  SEBES,  STR.  CIBANU,  NR.17,  JUD. ALBA

Beneficiar                                        SC MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL prin  Fofeldea vasile

Număr proiect                                    08/ 2021

Faza                                                     PLAN  URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

Proiectant                                          S.C.  BIROU  PROIECTARE  BUDRALĂ S.R.L. -SEBES
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S.C.  BIROU  PROIECTARE  BUDRALĂ S,R.L.

RO 515800 Sebeş,  Str  Mihaj  Eminescu,  nr.14

Nr.  reg.com:  J1/889/02.12`2015,  CIF:  35282567

tel:   + 40742849731

e-majl:  budrala_arh@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT
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BH?OU  PROIECTARE  BUDRAIA

Denumirea lucrarii             ELAB0RARE    PUZ    IN   VEDEREA   PARCELARll    PENTRU    LOCUINTE   FAMILIALE

Amplasament                      MUN. SEBES, STR. CIBANULul, NR.17, JUDETUL ALBA

Beneficiar                            SC MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL prin Fofoldea vasile

Proiectant general            S.C. BIROU PR0lECTARE BUDRALĂ S.R.L. -SEBES

Mun. Sebes, str.  Mihai  Eminescu,  nr.14, jud. Alba

Am,  Budrala Ovidiu -Nicolae

Arh. Laposi Oana Argentina

Faza de proiectare            PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii                     APRILIE 2021
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S.C.  BIROU  PROIECTARE  BUDRALĂ S.R.L.

RO 515800 Sebeş,  Str  Mihai Eminescu,  nr.14

Nr.  reg  com:  J1/889/02.12.2015,  CIF:  35282567

tel:   + 40742849731
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PIESE SCRISE

FOAIA DE TITLU

FOAIE DE CAPAT

BORDEROU

MEMORIU  DE PREZENTARE

EF)B
BIROU  F>ROIECTARE  BUDRALA

aprilie 2021

PIESE DESENATE

PLANŞA 01-PLAN  DE  INCADRARE  IN TERITORUL LOCALITATll

PLANŞA 02-ANALIZA SITUATIEI  EXISTENTE

PLANŞA 03-REGLEMENTARI  URBANISTICE

PLANŞA 04-REGLEMENTARI  EDILITARE

PLANŞA 05-REGIMUL JURIDIC SI  OBIECTIVELE  DE  UTILITATE PUB.

PLANŞA 06-POSIBILA MOBILARE URBANA
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S.C.  BIROU  PR0IECTARE  BUDRALĂ S.R.L

RO 515800 Sebeş,  Str.  Mihai  Emjnescu,  nr.14

Nr.  reg.com:  J1/889/02.12.2015,  CIF:  35282567

tel:   + 40742849731
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BIRC'U  F'ROIECTARE  BUDRALA

MEMORIU  DE PREZENTARE

1. lNTRODUCERE

1.1,Date de recunoaştere a documontaţiei
• denumirea lucrării

Prezenta   documentaţie   a   fost   elaborată   în    scopul   aprobării   documentatiei   PUZ   pentru   proiectul

uELABORARE   PUZ   IN   VEDEREA   PARCELARll   PENTRU   LOCUINTE   FAMILIALE",   pe   zona   constituită   de

parcelele studiate  identificate cu  CF  nr.  73022  Sebes,  nr.  top:  73022  proprietate a  MIV0  EXPERT CONSTRUCŢ
SRL  prin  Fofeldea  Vasile,  avand  in  vedere  caracterul  si  functiunea  specîfica  zonei,  se  propiine  reglementarea
acestora  ca  si  terenuri  pentru  construire  de  locuinte  familiale,  in  momentul  de fata,  folosinta  actuala  a  terenum
este: teren arabil.

Terenul  este  delimitat  la  est  de  Linia  ferata  simpla  nomala  Sibiu  -  Vintu  de  jos,  la  vest  de  strada
Cibanului.

Terenul studiat este bordat la:
- Nord-de terenuri pentu locuinte proprietate privata;
- Sud-de terenuri pentru locuinte proprietate privata;
- Est - de o cale ferata;
- Vest -strada Cibanului;

- beneficiarul lucrării

Beneficiarul proiectului este MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL,  proprietar al terenului mai sus mentionat.
• elaboratorul lucrării

Elaboratorul documentaţiei  PUZ este S.C.  BIROU  PROIECTRARE BUDRALA S.R.L.  Sebes -jud. Alba.
• data olaborării

Documentaţia PUZ având nr.   08/ 2021  a fost elaborată în data de aprilie 2021.

1.2.Obiectul PUZ
• solicitări ale temei program

Situatia existenta si disfunctionalitati, solutii propuse:
Proiectul   propune,   confom   temei   program,   parcelarea  terenului  studiat,   reglementarea   parcelelor  in

terenuri  pentru con§truire de locuinte familiale,  in  momentul de fata,  terenul are folosinta de teren  arabil.

Ca  si  disfunctionalitati  evidentiem  existenta  unei  strazi  private  pe  parcelele  studiate,  constituite  inm

perioada cand  nu  existau  in  zona strazi  publice,  zona evoluand  s-a creat strada Salcamuluj,  astfel strada privata

parcelele studiate  nu  face  decat sa fragmenteze  zona  locuintelor familiale creind  disconfoh pentru

Asffel pentru a omogeniza circulatia auto in zona pe teren studiat se va propune o strada privata pe latura
sudica  a terenului  facand  astfel  legatura  intre strada  Cjbanului  strada  Salcamului  si strada  propusa dealungul  linii

de cale ferata.
Circulatiile  auto,  pietonale,  rezolvarea  locurilor de  parcare si  a spatiilor verzi  aferente functiunilor propuse

se  vor  rezolva  in  incinta  proprie.  La  solicitarea  beneficiarului  a  fost  obtinut  un  Cerificat  de  Urbanism  cu  nr.  160/

14.04,2.021   În care este prevăzută necesitatea elaborării unei documentaţii de tip PUZ. Scopul elaborării PUZ-ului    d

îl constituie parcelarea terenum identificat prin CF:73022 Sebes si reglemantareă modului d'e construire În incintă,

respectiv  stabilirea  alinierii  constructiilor  fata  de  aliniamentul  stradal,  reglementarea  procentului  de  ocupare  al

terenului si totodata a coeficientum de  utilizare al  acestuia,  rezolvarea acceselor,  a locurilor de parcare necesare
si a spatiilor verzi amenajate aferente functiunilor propuse.
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i prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată     Confom   P.U.G.  În   uz,

zona  este  inclusă  În  intravilanul  localităţji  Sebes,  zonificarea  funcţionala  stabili{ă  pentru  terenurile  din  zona  de

studiufiinddeLMlu-zonaexclusivrezidentialacucladjridetipurban.

1.3. Surse de documentare
- lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUZ

-       Planul  Urbanistic General  al  Localitatii  Sebes Şj  Regulamentul  Local de  Urbanism  afemt PUG

nr. 4400/2000, aprobat cu HCL Sebes nr.127/2000.
-      Ce"ficatul de urbanism nr,160/ 14.04.2021  eliberat de primaria sebes.

i lista studiilor de fundamentare întocmlte concomitent cu PUZ
-       analliza fondului existent

-      ridicare topografică vizată ocpl

-      referate geotehnice
• date statistice

- nu este cazul
i proiecte de jnvesti!ii elaborate p®ntru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei

- nu este cazul

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRll

2.11.  Evoluţia zonei
• date privind evoluţia zonei

Confom  PUG  Sebes,  amplasamentul  studiat face  parte  din  intravilanul  localită{ii  Sebes  şi  este situat În

partea  de  Sud  a  municipiului,  În  zona  nDrumul  Petrestiulur.  Zona  studiată  este fomată  dintro  singura  parcela,
avand  CF nr.  73022 Sebes,  nr.  topo:  73022 avand o suprafa!ă de 6899.85 mp.  Prezenta documentaţie stabileste
reguli   de  construire  În  zonă  şi   pe  parcelele  de  terenuri   nou  create,  În   pahicular,  de  asemenea  priveste  si
reglementareaparcelelorstudiateinterenuripentruconstruiredelocuintefamiliale,inmomentuldefa{a,terenurile
avand folosinta actuala:  arabil.

• caracteristici semnificativo ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii

Parcelarea în  aceasta zonă este una specific urbană,  loturile fiind rezultate din împăr!irea   şi gestionarea
terenurilor agricole in vederea dezvoltarii unui camer de locujnte individuale.

i potenţial de dezvoltare

Terenurile studjate sunt deservite  de  infrastructura  rutieră şi  are  acces  printr §trada  Cibanului  cat si  prin
strada nou propusa. Accesul pietonal se poate realiza pe acelas traseu ca si cel auto.
Prin  pozitie  şi  accesibilitate,  zona  prezintă  un  bun  amplasament  pentru  dezvoltarea  unei  insule  urbane,

respectand  reglementarile PUG-uluj in vigoare.

2.2. Încadrarea În localitate
- poziţia zonei fafi de intravilanul localităţii

ZonastudiataestesituataÎnpropodiede100%Înintravilanullocalită!iiSebes,înzonadeSudaacesteia.

Terenul  cu  CF 73022  Sebes,  cu  acces dintr-un  strada Cibanului,  este  proprietatea a  SC  MIVO  EXPERT

CONSTRUCT SRL.

Parcela  analizata  avand  foma  rectangulara,  fiind  marginite  la  Nord- de  terenuri  pentru  locujnte

propri.etate privata;   Sud- de terenuri pentru  lociiinte proprietate privata;  Est - de o cale ferata;  Vest - de
str.  Cibanului;

Toate terenurile aflate in zona de studiu - limita PUZ sunt proprietate privată ale persoanelor fizice
sau juridice.
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-relaţionaroa  zonei   cu   localitatea,  sub  aspectul   poziţiei,  accesibilităţii,  cooperiirii  în  domeniul

edilitar, servirea cu instituţii do interes genoral etc.
Zona studiată este localizată în  partea de Sud  a localităţii Sebes. Accesul se face printr strada CibanuhJi,

Ssalcamuwi  si printro strada privata. Accesul pietonal este se poate realiza pe acelas traseu ca si cel auto.

2.3. Elemente ale cadrului natural
ielemente ale cadrului natural ce pot inten/eni în modul de organizare urbanistică: relieful, reţeaua

hidrografică, clima, condmi geotehnice, riscuri naturale
Pozma amDlasamentuhii:

Din punct de vedere al geomoriobgti maiore, perimetrul admistrameritorial al municipmi Alba lulia si,
impm amplasamentul  cercetat se incadreaza h  aria  unui feston  al  Culoarumi  Depresionar al  Muresului(Culoarul
Orast®.

Date qeomorioloaioe si aeoloaioe:
Amplasamentul  in  cauza  se  incadreaza  in  zona  de  podminte  a  terasei  medff  comune  raurik"  Mures  si

Sebes(terasa t2, cu ammetrie nelativa de cca 18.00-25.00m) -terasa grefata pe un promontoriu orientat NNE-SSW
caie separa local,  bazinul  mrografic al  raului  Mures de sistemul  hldnografic al  raurilor Sebes-Secas;  evident prin

pozitionarea altimetrica, zona amplasamentului, actualmente nu este supusa riscurilor de mundabilitate.
Date .hidroqeoloqioe si hidnoloaioe:
Amplasamentul nu se afla sub influenta dinecta a unei ape de suprafata m freaticul zonei este la

apm-Îîi|:!#ă|:î:f::#:i%â:::::it;::Î;ŢŢederQim,Predpftatmwsitianomp.

Confom codului de pioiectare seismica P100-1/2006,  amplasamentul cercetat se gaseste m  zona
semba, avand:

-      Valoarea de varf a acoeleratiei orizontale a terenului: agst),08

-      Valoarea perioadei de control (perioada de colt): Tc=0,7sec

Adancimea  rnedb  de  inghet este confom  STAS  6054/1977  de  0,80 J),90m  de  b cota  terenului  natural
neacoperit.

2.4. Circu"
• aspecte critice pm/ind desfăşurarea În cadrul zonei a circulaţiei rutiene

Circulatia  rutieră majoră se desfăşoară, În  pararnetri nomaH,  pe strada Cibanului si  Salcamului,  cat si pe
strada  privata.  Profilul  transversal  al  drumului  ce  desen/este  zona  este  confom  norrnelor,  lăţimea  lui  pemnitand

clrcu"a auto pe ambele sensuri de mer§.
Circulaţia pietonală este asigurata de trotuane si alei  pietonale
•  capacităţi  de  tmnsport,  greutăţi  În  fluenţa  circulaţiei,  necesităţi  de  modernizare,  capacităţi  şi

trasee ale tnansportului În comun etc.
Reţelele stradab existente au  fost astfel  dimensionate  pentru  a  acoperi  necesităţile de deservire  a zonei

studiate, respectiv strazi cu două sensuri Şi o bandă pe fiecane sens şi trotuare aferente.

25. Ocuparoa terenurillor
• principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată.

Funcţiunea pe zona cuprinsă în htravilan, este LMl u -zona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tn urban.
• relaţionări Întro funcţluni

Având În vedere că întreaga zonă are sa aibă funcţiunea de locuire, se umaneste dezvoltanea acestui tip   \0
de functiune.

• gradul de ocuparo a zonei cu fond construit

Gradul  de  ocupare  a  zonei  cu  fond  construit  este  in   propome  medie,  existand  cladiri  de  locuinte  in
imediata vecinatate.
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• aspecte calitative ale fondului construit

Zona  in  curs  de  dezvoltare,  insa  destructurata  din   punct  de  vedere  urbanistic;   circulatii  ce  necesita
modemizari. Dezvoltarea zonei,  prin construirea de locunte indMduale va genera o urbanizare planificata a intregii
zone studiate reglementand probleme legate de amenajarea spatiilor verzi,   circulatii auto si pietonale, si accese in
incinta.

• asigurarea cu servlcii a zonei, în corelare cu zonele vecine

Zona studiata se  afla in  intravilanul  municipiului  Sebes,  vecinatatile fiind  ocupate de  imobile ce deservesc
functiuni  de  locuire,   acest  lucru  facand  oporiuna  investitia  in  zona  respectiva,   astfel  se  ex{inde  aria  acestei
functiuni.

- asigurarea cu spaţii verzl

ln  prezent  spatiile  verzi  existente  sunt  neamenajate,  in  consecinta  locuitorii  zonei  nu  pot  beneficia  de
existenta acestora.  Stratul vegetal  rezultat in  uma excavarilor va fi utilizat in crearea de noi zone verzi  in  incinta,
iar cel de balast va fi depozitat in incinta sau utilizat in alte proiecte personale.

• exlstenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau În zonole vecine
- confom studiilor geotehnice.
• principalele disfuncţionalităţi
-  dezorganizarea circulatiilor si acceselor in  incinte
-  lipsa spatiilor verzi amenajate
-  lipsa spatiilor de parcare amenajate in incinte aferente functiunilor existente si propuse

2.6. Echiparea edilitară
• stadiul echipăril edilitare a zonei, în cor®lare cu infrastructura localităţii
-in zona exista retele electrice.
-În zona studiată exista reţele de apa.

-În zona studiată exista reţele de gaze naturale
• principalele di§funcţionalităţi
-ln zona studiată exista reţele de canalizare.

2.7. probleme de mediu
• rolaţia cadru natural. cadru construit

Din   analiza   situaţiei   existente   se   constată   că   sunt   respectate   nomele   de   protecţie   a   mediului   în
confomitate cu legea protecţiei medjului nr 137/95 cu completările aferente.

Funcţiunile  propuse  sunt  compatibile  Şi  nu  crează  servituţi  limitrofe,  obiectivele    nou  propuse  neridicând

probleme de mediu.
• evidenţlerea riscurilor naturale şi antropice

Nu este cazul.
•  marcarea  punctelor  şi  traseelor  din  §istemul  căilor  de  comunicaţii  şi  din  categoriile  ochipării

edilitare ce prezintă riscuri pontru zonă
Pe planurile de reglementari edilitare sunt pozitionate:

•      Stradacibanului

-      Stradadealungul axului cFR

-      o strada de acces privata
• evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie

Nu este cazul.

• evidenţierea potenţialului balnear şi turistic

Nu este cazul.
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2.8. Opţiuni ale populaţiei
Nu este cazul.

3, PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Cerlificatiil  de  Urbanism  nr.160/  14.04.2021   prevede  ca  destinaţie  a  terenului:  LMl u  -zona  exclusiv

rezidentiala cu cladiri de tip urban. Confom aceluiaşi document, este necesară întocmirea unei documentatii de tip
PUZ care să precizeze  modul de construire în  incintă,  respectiv stabilirea alinierii constructiilor fata de aliniamentul
stradal,  reglementarea  procentului  de  ocupare  al  terenului  si  totodata  a  coeficientului  de  utilizare  al  acestuia,
rezolvarea acceselor, a locurilor de parcare necesare si a spatiilor verzi amenajate aferente functiunilor propuse.

Având În  vedere datele geologicei]eotehnice se consideră că pe amplasamentul cercetat există un teren
cu capacitate pohantă   bună.  Din punct de vedere geotehnic se poate proiecta lucrarea menţionată. Terenul este
stabill, fără gropi de imprumut sau accidente structurale care să afecteze stabilitatea construcţiei.

3.2. Prevederi ale PUG
Confom  PUG-ului al  Municipiului Sebes,  amplasamentul studiat este incadrat ca si teren  arabil.

3.3. Valorificarea cadrului natural
Se   valorifică   facilităţile   deteminate   de   caracteristicile   terenului   şi   condiţiile   optime   de   fundare.   De

asemenea va fi aleasă orientarea optimă a clădirilor pe teren şi dispunerea acestora În modul cel mai favorabil din

punctul de vedere al însoririi Şi al mişcării maselor de aer.

3.4. Modemizarea circulaţiei
•  organizarea  circulaţiei  şi  a  transportului  în  comun  (modernizarea  şi  completarea  arterelor  de

circulaţie,  asigurarea  locurilor  de  parcare  şi  garare;  amplasaroa  staţiilor  pentru  transportul  în  comun;
amenajarea unor inter§ecţii; §ensuri unico; §emaforizări etc.)

Terenul  este  deservit  de  infrastructura  rutieră  şi  are  acces  printr  strada  Cibanului  si  Salcamului  cat  si

printr-o strada privata. Accesul pietonal este se poate realiza pe acelas traseu ca si cel auto.
Pentu  parcela  ce  a generat  PUZ-ul  se  propune  organizarea circulatiei  interioare  proprii  a  incintelor prin

intemediul  unei  retele  carosabile,  pietonale si  plaffome  dalate.  Carosabilul  propus  este  dimensionat astfel  incat
sa  rezolve necesitatile circulatiei  proprii fiecarei  incinte.  Circulatiile vor fi dotate cu  rigole acoperite cu  grătar pentru

ape pluviale.
-  organizarea circulaţiei  pietonale (trasee  pietonale;  piste pentru  biciclişti;  condiţii specialo pontru

handicapaţi)
Circulaţia pietonală a insulei urbane este deservită de trotuare si alei pavate.
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3.    Zonificare funcţională. reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

ii=
+\

t!lLAN 1   1 [r{l 1 ur{uu zuNA ŞTUL)lA IA

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS

mo % mp %
SUPRAFATA ZONEI STUDU\TE. dln care: 9'84,00 100
TEREN  I NTRAVI LAN

8540.80 93.00Teren arabil
CAI RUŢIERE DE ACCES -DRUMURI  DE EXPLOATARE 223.20 2.43
CAI DE COMUNICARE FEROVIALA 420,00 4.57
SUPRAFATA DE TEREN CE A GENERAT PUZ-UL 6899.85 75.13 •
L . ZONA CONSTRUIRE LOCUINTE, din care: . 6899.85 100,00
ZONA AFERENTA CONSTRUCTl lLOR • 3656.00 53.00
ZONA DESTINATA ACC.  LA LOT/ CIRCULAŢll AUTO SI  PIETONALE 104825 15.20
ZONA CU INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE / ZONA VERDE 891.45 12.90
CAI  RUTIERE DE ACCES -AUTO SI PIETONALE 1304.15 18.90
POT n"xim: 48%
CUT maxlm =  1.0 mDADC/ mD.teren

-   din  punct de vedere  al  zonificării funcţionale,  zona studiata va fi destinata ca si zona a spatiilor tehnico-

edilitare,  Construcţiile nou-propuse vor avea un  aspect arhitectural şi dotări corespunzătoare funcţiunilor.
•  regimul de Înălţime maxim va fi P, P+M, P+1, P+1+M, respectiv H maxim la §treasina 9,00m.
•    regimul  de  aliniere  a construcţiilor.  Criteriile  pe  baza cărora s-au  stabilit limitele de  aliniere şi  respectiv

zonele edificabile ale parcelelor sunt umătoarele:
• regimul de înălţime propus;

- profllele transversale ale arterelor de circulaţie;

-zone de protectie a utilitatilor edilitare existente;
-             S®  propune  alinierea  con§tructiei  cu  o  retragere  de  minim  5,00m  fata  de  strada  Cibanului,

5,Oom fata de strada privata. De asemenea se va alinia la  latura de Sud a proprietatii in cauza;

3.6. Dozvoltarea echipării edilitare
- alimontarea cu apă

Alimentarea cu apa se face prin prelungirea retelei existente a localitatii Sebes.
1 cana[izare

Racordarea la reteua de canalizare se face prin prelungirea retelei existente a localitatii Sebes,
Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de rigole de suprafaţă şi se vor lega la canalizarea pluvială

existenta în zonă, canal de captare si scurgere a apelor existent.
• alimentare cu energio electrică

Pentru alimentarea cu energie electrica a zonei §tudiate se propune extinderea liniei electrice existente, cu
branşament jndividual.

• telecomunicaţii

Nu este cazul.
• alimentaro cu gaze naturalo

Alimentarea   cu   gaze   naturale   se   va   face   prin   extinderea   retelei   existente,   respectiv   din   conducta

principala.

i gospodărie comunală

Colectarea  deseurilor  menajere  se  va  face  in  europubele  in  locuri  special  amenajate  in  incinte  confom

Plansei de reglementari Urbanistice, iar evacuarea acestora se va face prin contracte cu fime de specialitate.

®
H

CL,
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3.7. Protecţia mediului
• diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

Funcţiunile propuse sunt nepoluante şi  nu crează servituţi vecinătăţilor;  nu există riscun. naturale şi

tehnologice.
• epurarea şi preepurarea apolor uzate

Apele uzate vor fi evacuate de la grupurile sanitare prin tuburi de canalizare şi racordate la bazinul
vidanjabil   impemeabil  propriu.  Apele  pluviale  de  suprafaţă  vor  fi  colectate  prin  rigole  şi  deversate  la
canalizarea pluvială a zonei - in canalul existent.
• depozitarea controlată a deşeurilor

Deşeurile   menajere   vor   fi   colec{ate   în   recipente   speciale   amplasate   confom   plansei   de
reglementari urbanistice şi evacuate de cătie fime de profil specializate, prin contract direct cu proprietarii.
• recuperarea terenurilor dogradate, consolidări de maluri, plantărl de zone verzi

Se  vor  amenaja  spatii  spatii  verzi  plantate  minim  15%  din  terenurile  ce  au  generat  PUZ-ul,
confom plansei de reglementari urbanistice.
• organizarea sistomelor do spaţii verzi

Functiunile propuse vor beneficia de un  minim de spatii verzi propuse 15% din terenurile ce au

generat PUZ-ul.
• protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituiroa de zone protejate

-nu este cazul
• valorificarea potenţialului turi§tic şi balnear

-nu este cazul
• oliminarea dlsfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor edilitare majoro

oonfom planselor de reglementari edilitare anexate.
3.8. Obiective de utllitate publică
• listarea obiectivelor de utilitate publică

Terenurile proprietate publică sunt reprezentate de căile de circulatie si reţele tehnico- edilitare.
- identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren +construcţii) din zonă

Parce]a pe care se va construi imobilul e§te situata în intravilanul oraşului Sebes, în zona sudica,

Zona studiata este situata În  proporţie de  100% În  inmvilanul  localităţii Sebes, În zona de Sud  a
acesteia.  Terenul  cu  CF 73022  Sebes,  cu  acces  dintr-un  strada Cibanului,  este  proprietatea  a  SC  MIVO
EXPERT CONSTRUCT SRL.

Toate terenurile aflate in zona de studiu -limita PUZ sunt proprietate privată ale persoanelor fizice
sau juridice.
• det®rminarea  circula|iei torenurilor

Parcela  care  a generat puz-ul  se compune dintrLo  singura  parcela  identificata  prin  CF  nr.  73022

Î.eg%st3r[iozi:.:#os2u2ii,n,sNugânNdTÎNSuuÂr#,ătota,ăde6899fl5mp
• Înscriorea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei În provederile PUG

Parcelarea  în  aceasta  zonă  este  una  specific  urbană,  loturile  fiind  rezultate  din  Împărţirea    şi

gestionarea terenurilor agricole in vederea dezvoltarii unui cariier de locuinte individuale.
Terenurile  studiate  sunt deservite  de  infrastructura  rutieră şi  are acces  printr strada  Cibanului  si

Salcamului  cat  si  prin  strada  nou  propusa.  Accesul  pietonal  se  poate  realiza  pe  acelas  traseu  ca si  cel
auto.   Prin  poziţie  şi  accesibilitate,  zona  prezintă  un  bun  amplasament  pentru  dezvoltarea  unei  insule   o
urbane, respectand reglementarile puG-ului in vigoare.                                                                                                        Ţ+

paramet: ' :::: iucp:::set:ca:o|ua:niaufnu:: i:aeâ'z:ri:ntve::ep,3:tŢtucdai#,l :,Peî:':kc ::%e:â'mdep:'|t# s::oat":::j:     #
investitiilor .

Planul  Urbanistic  Zonal  a  fost  elaborat  confom  Reglementarii  tehnice  uGhid  privind  metodologia
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de  elaborare  şi  conţinutul  -cadru  al   Planului  Urbanistic  Zonal"  GM  010-2000,  şi  aliniază  prevederilor

generale ale PUG-ului aprobat.
- categorii principale do intewonţie care su§!in materializarea programului de dezvoltare

Reglementările   la   nivelul  zonei  studiate  ala  zonelor  funcţionale  sunt  menţionate  şi  vor  fi  detaliate   in
Regulamentul aferent PUZ.

0  data  aprobat,  PUZ-ul  poate  fi  aprofundat  prin  elaborarea  unor  planuri  urbanistice  de  detaliu

pentru adâncirea propunerilor pentru unele amplasamente.
1  priorităţi de interv®nţle

-nu este cazul
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISMiRLU

AFERENT PUZ -„ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARll PENTRU

LOCUINTE FAMILIALE   "

1. Dispoziţii generale
1.  rolul RLU

Regulamentul  local  de  urbanism este o documenta!ie cu  caracter de  reglementare ce cuprinde  prevederi
referitoare  la  modul  de  utilizare  a  terenului,  de  realizare  şi  funcţionare  a construcţiilor pe zona studiata  delimitată

de   drumurile  private  de  acces  ce fac  legatura  intre  aplasamentul  studiat si  smda Cibanului,  parcele  proprietate

privata  ale  persoanelor fizice  si  juridice  situate  pe  limitele  nord  si  sud.  Amplasamentul  pe  care  umează  a  se
realiza  investiţia  ce  a  generat elaborarea  prezentei  documentaţii  este situat În  localitatea  Sebes,   jud.  Alba,  str.
Cibanului,  Nr,  17., confom planului de situaţie anexat, Înscris În CF Sebes, CF nr, 73022 Sebes, nr. topo: 73022
- drept d®  proprietate  MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL.  Prevederile  prezentului  regulament sunt obligatorii la

autorizarea executării construcţiilor pe terenurile menţionate mai sus,

Regulamentul  de  faţă  detaliază  şi  completează  prevederile  Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent
Planului Urbanistic General al Municipiului Sebes.

Documentaţia  a fost solicitată  beneficiarului  prin  Cehificatul  de  Urbanism  nr.  160  din  14.04.2021  eliberat

de Primaria Municipiului Sebes.

2. baza legală a elaborării
Documentaţia  de  faţă  are  ca  bază   legală  de  elaborare  prevederile  din   Planul   Urbanistic  General  al

Municipiului Sebes şi ale Regulamentului  Local de Urbanism aferent 4400/2000 aprobat prin HCL  127/2000.

3. domeniul de aplicar®
Prezentul  PUZ  precum  şi  RLU  aferent  reprezintă  nome  obligatorii  pentru  autorizarea  construcţiilor  pe

insula urbană menţionată mai sus. Suprafaţa totală a insulei ce face obiectul PUZ-ului este de 6899.85 mp.

11. Reguli de bază prMnd modul de ocuparo a terenului
4. reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

-   autorizarea   se  face  cu   respectarea   nomelor  stabilite  de  consiliile   locale   pentru   ocuparea

raţională a terenurilor şi  pentru realizarea construcţiilor,  amenajărilor Şi  lucrărilor tehnico€dilitare aferente acestora
În ansambluri compacte.

-se va asigura racordarea la reţelele tehnico-edilitare a tuturor obiective-lor.
-  autorizarea  executării  construcţiilor  şi  amenajărilor  care,  prin  modul  de  amplasare,  funcţiune,

volumetrie,   aspect  arhitectural-  confomare  şi  amplasare  go]uri,   rapon  plin-gol,   materiale  utilizate,  învelitoare,

paletă cromatică etc.- depreciază valoarea peisajului este interzisă,

5. roguli cu privire la siguranţa construcţiilor Şi la apărarea interesului public
-   autorizarea   executării   construcţiiior  sau   amenajăriior  în   zone   expuse   la   riscuri   naturale  -

alunecări  de  teren,  terenuri  mlăştinoa§e,  scurgeri  de  torenţi,  eroziuni,  zone  inundabile  etc.-  este  interzisă,  cu

excepţia acelora care au scop limitarea efectelor acestora.
- autorizarea executării lucrărilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare    N

cu energie electrică, conductelor de gaz, apă, canalizare, căilor de comunicaţie etc. este interzisă.                                    `+
-  autorizarea  executării  lucrărilor  se  face  cu  condiţia  asigurării  compatibilităţii  dintre  destinaţia        *

Construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.                                                                                                                                                             cL.
-  autorizarea  executării  lucrărilor se  face  cu  condiţia  ca  procentul  de  ocupare  a  terenului  să  nu

depăşească limita stabilită prin prezentul regulament,  respectiv:  POT maxim admis 48%, CUT maxim admis  1,0
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si regim de inaltime maxim P+1E+M, respectiv H maxim la streasina 9,Oom;
-  autorizarea  executării  lucrărilor  care,  prin  dimensiunile  şi  destinaţia  lor,  presupun  cheltuieli  de

echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor

interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

6. reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Orientarea fată de Dunctele cardinale -se recomandă evitarea orientării spre nord a spatiilor.
Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiunile propuse este pemisă cu respectarea zonelor de protecţie:

Amplasarea fată de aliniament.
Construcţiile  vor fi  amplasate  cu  o  retragere  minima  de  5,00m  fata  de strada  privata  de  acces  si

minim 5,00m fata do strada Cibanului. De asemen®a se va alinia la  latura do Sud a proprietatii in cauza;
- distanta intre fadata nevitrată a constructiei si limita laterală a parcelei va fi O,60m pentru  intretinere si interventie

+          sau h/2 darnu mai putin de 3,Om fată de fatada vitrată a constructiei de pe parcela alaturată;
\         -jumătate din  inăltimea la comisă a constructiei,  masurata in punctul cel mai inalt fată de teren, dar nu mai putin

de 3,Om, fată de cealaltă limită laterală a parcelei si fată de limita posterioară a parcelei;

Se vor respecta condiţiile referitoare la vecinătăţi şi vizibilitate prevăzute de Codul civil.

7. reguli cu priviro la asigurarea acceselor obligatorii
-   accese   carosabile.   Autorizarea   executării   construcţiilor   este   pemisă   numai   dacă   există

posîbilităţi   de   acces   la   drumurile   publice.   Caracteristicile   acceselor  la  drumurile   publice   trebuie  să   pemită
intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- accese pietonale. Autorizarea executării construcţijlor şi a amenajărilor de on.ce fel este pemsă

numai dacă se asigură accese pietonale.

8. reguli cu privire la echiparoa edilitară
-  pentru   imobilele  indMduale,   beneficiarul  se  obligă  să  racordeze  construcţia,   potrivit  regulilor

impuse de consiliul local, la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.
- lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în Întregime de către

-`      investitor sau beneficiar.

•  reţelele de  apă,  de  canalizare,  de drumuri  publice şi  alte  utilităţi,  reţelele de  alimentare cu  gaze,

cu  energie electrică şi  de telecomunicatii  aflate în  serviciul  public sunt proprietate publică dacă  legea nu dispune
alffel;   lucrările  de  realizare  a  reţelelor  menţionate  anterior,   indiferent  de  modul  de  finanţare,  devin  proprie{ate

privata, daca legea nu dispune alffel.

9. reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spa!ii verzi şi Împrejmuiri
-  parcaje.  Autorizarea executării construcţiilor care,  prin  destinaţie,  necesită spaţii  de  parcare,  se

emite  numai  dacă există  posibilitatea  realizăm  acestora În  afara domeniului  public confom  nomelor specifice  in
baza an,  33 din  HGR 525/96,  Prin excepţie,  utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin

autorizaţia de construire, confom legii.
-  spaţii  verzi  şj  plantate.  Autorizarea executării  construcţiilor se face  numai  cu  obligaţia  menţinerii

sau creării de spa!ii verzi Şi plantate, respectiv minim 15% .
-   Împrejmuiri.   Este   pemisă   autorizarea   umătoarelor  categorii   de   împrejmuiri:   transparente,

decorative sau  gard viu- necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor si integrăm clădirilor în caracterul străzilor   cv-)

sau  al  ansamblurilor  urbanistice.  Aspectul  împrejmuirilor se  supune  aceloraşi  exigenţe  ca  şi  În  cazul  aspectului   rJ

exterior al construcţiei.                                                                                                                                                                                             #
CL,
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111. Zonificare func!ională

tLti±3Î##!Lş6âuuî#!Eti,ţ|i#Î:ÂÎ`E°cuLOT

IV. Prevederi la nivelul unităţilor şi §ubunităţilor funcţionale

LMlu -zona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip urban

SECŢIUNEA 1.  UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Ariicolul l.          Utilizări admise.

Sunt pemise umătoarele tipuri de activităti:

-locuinte  individuale  si  semicolective  cu  maxim  P+1E+M  niveluri  in  regim  de  construire  insiruit,

cuplat sau  izolat.
•anexe gospodaresti - bucatarie de vara, garaje, §ere, piscine, cmoscun. de gradina, pergole.

Articolul 2.          Utilizărl admise cu condiţionări
-se admit spatii comerciale si servicii la parterul locuintelor situate h inteisectii de sbazi, cu conditia ca

suprafata acestora sa nu depaseasca 200 mp.ADC, sa aiba o raza de servire de 250 metri, sa nu aiba

program peste ora 22.00 si sa nu genereze transporturi grele;
-pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii geotehnice in vederea stabilirii

riscurilor de alunecar?,  a masurilor de stabilizare a terenului si a conditiilor de realizare a constructiilor,

infrastructun.i, amenajarilor si plantatiilor.
- la cladirile insiruite (cu doua fatade) extremitatile spre intersectii sau spre interspatii vor fi obligatoriu

realizate din tipul cuplat (cu trei fatade)  pentru a nu  avea calcane pe linia de proprietate vizibile din strada;

Ar[icolul 3.          Utilizări interzi§e

Sunt interzise umătoarele tipuri de activităti:

•      activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5

autovehicole mici pe zi sau transpor( greu),   prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie,  prin
deseurile produse ori pn.n  programul de activitate;

-      anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
-      depozitare en gros;
-       depozitari de materiale refolosibile;
-      platfome de precolectare a deseurilor urbane;
-      depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;
-activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile   publjce;

-      spalatorii chimice cu exceptia punctelor de primire-predare;

-       statii de benzina si statii de intretinere auto ( spalatorii auto );

•      lucrari  de  terasament  de  natura  sa  afecteze  amenajarile  din  spatiile  publice  si  constructiile  de  pe

parcelele adiacente;
-      ori  ce  lucrari  de  terasament  care  pot  sa  provoace  scurgerea  apelor  pe  parcelele  vecine  sau  care   d1

H
CLI

impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.
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SECŢIUNEA 11. CONDIŢll DE AMPLASARE,  ECHIPARE ŞI  CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4.         Caracteri§tici ale parcelelor
• În  cazul  construcţiilor de  locuinte  dispuse  izolat,  terenul  minim  este de 200  mp,  cu  un  front  la

stradă de minim 12.00 metri;

Articolul 5.         Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
Construcţiile vor fi  amplasate cu  o  retragere  minima de 5,00m fata do strada  privata de acces,

minim  5,00m fata de strada Cibanului.  De asemenoa se va alinia la latuha de Sud a proprietatii  in
cauza;  Retragerea este pemisă numai dacă se respectă coerenţa şj caracterul fmnturilor stradale. Se va

ţine cont de posibilitatea de degrevare a domeniului public de staţionarea auto.

Articolul 6.         Amplasarea clădirilorfaţă de limitele latorale şi posterioare alo parcolelor
Se vor respecta condiţiile referitoare la vecinătăţi şi vizibilitate prevăzute de Codul cMl.

Articolul 7.         Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă
-distanta intre fadata nevihtă a constructiei si limita laterală a parcelei va fi

O,60m pentru intretinere si interventie sau h/2 dar nu mai putin de 3,Om fată de

fatada vitrată a constructiei de pe parcela alaturată;
-jumătate din inăltimea la comisă a constructiei, masurata in punctul cel mai

inalt fată de teren, dar nu mai putin de 3,Om, fată de cealaltă limită laterală a

parcelei si fată de limita posterioară a parcelei;
Se vor respecta condiţiile referitoare la vecinătăţi Şi vizibilitate prevăzute de Codul civil.

Articolul 8.          Circulaţii şi accese
Toate  construcţiile  vor avea  aoces  carosabil  şi  pietonal  dintr-o  circulaţie publică sau  privata În  mod  direct

sau  pn.n drept de trecere legal obţinut prin  una din proprietăţile învecinate.

Articolul 9.         Staţionaroa autovehlculelor. Parcaje.
Staţionarea autovehiculelor se admite numai În interiorul zonei studiate.

Articolul  l0.       Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor
Regimul  de  Înălţime  al  zonei  studiate  este  stabilit  la  maxim  P+1+M,  respectiv  H  maxim  la  streasina
9,00m.
Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea Înăltimii clădirilor învecinate şi a caracterului

zonei'

Ahicolul ll.       Aspectul exterior al clădirilor
-  aspectul  exterior  al  clădirilor se  va  amoniza  prin  confomare,  volumetrie,  finisaje  aspectului  general  al

zonei,  fără  a  contraveni  funcţiunii  clădirii  precum     şi  principiilor  general  acceptate  ale  urbanismu[ui  şi

amtecturii,

Articolul 12. Condiţii do echipare edilitară
-toate clădirile vor fi racordate la reţelele edilitare existente ale localităţii.

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie se vor realiza îngropat.

PR.  NR. 8/ 2021
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Articolul l3.       Spaţii libere şi spaţii plantate
• spa!iile verzi amenajate vor ocupa minim 15%.
-spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- se recomandă ca pentru Îmbunătăţinea microclimatului Şi pentru protecţia construcţiei să se evite

impemeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese;

Articolul l4.       Împrojmuiri
-  se  vor  utiliza  umătoarele  tipuri  de împrejmuiri:  transparente  sau  semi-transaprente,  necesare

delimitării    parcelelor   aferente   clădirilor   si    integrării    clădirilor   în    caracterul    străzilor   sau    al

ansamblurilor urbanistice.
- împrejmuirile vor fi supuse aceloraşi criterii de calitate În oeea ce priveşte aspectul exlerior ca şi

ciădirile piopriu-zise.

SECŢIUNEA 111.  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE A TERENULul

BILAN I  ŢEr{l 1 uF{lAL zuNA Ş I UL)lA I A

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS

mD % mp %
Sş±P_RAFATAZONEISTUDIATE,din=:: 9'8,'00 100
TEREN  INTRAVILAN

8540.80 93.00Teren ambil
CAI  RUTIERE DE ACCES - DRUMURI DE EXPLOATARE 223,20 2.43
CAI DE COMUNICARE  FEROVIALA 420,00 4.57
SUPRAFATA DE TEREN CE A GENERAT PUZ-UL 6899.85 75.13
L i ZONA CONSTRUIRE LOCUINTE, dln care: 6899.85 100'00
ZONA AFERENTA CONSTRUC"lLOR 3656.00 53.00
ZONA DESTINAŢA ACC. LA LOT/ CIRCULATll AUTO SI PIETONALE 104825 15.20
ZONA CU INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE / ZONA VERDE 891.45 12.90
CAI  RUTIERE DE ACCES -AUTO SI PIETONALE 1304.15 18.90
POT maxim: 48%
CUT maxim =  1.0 mi)ADC/ mD.tenen

Articolul 15. Procentul de ocupare a terenului.

- POT maxim admis pe parcelele ce au generat PUZ.ul -48 %
-CUT maxim admjs pe parcelele ce au generat PUZ.ul -1,00

PREZENTUL  P.U.Z.  A  FOST  ÎNTOCMIT  ÎN  CONFORMITATE  CU  GHIDUL  PRIVIND  METODOLOGIA

DE  ELABORARE ŞI CONTINUTUL -CADRU AL PLANULUI  URBANISTIC ZONAL INDICATIV GM.010.
2000, APROBAT PRIN ORDIN M.L.P.A,T.  NR,17G/N/2000,

PR.  NR.  8/ 2021
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PLANIFICAREA PROCESULUI DE INFORMARE SI

CONSULTAREA PUBLICULul

-ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARll pENTRU  LOCUINTE FAMILIALE  -

Mun.  Sebes,  Str, Cibanu,  Nr.17, Jud. Alba

Proiect nr, 081 2021

`.\\ Beneficiar:
S.C. MIVO EXPERT CONSTRUCT S.R.L

Com.  Sasciori, nr.  14, jud. Alba

a)     Partile interesate:

Vecinii directi de pe laturile Nord si Sud ai amplasamentului studiat,

b)     Modalitatea de anuntare a partilor interesate  referitor la initierea procesului de elaborare a planului

de urbanism si de schimbarile propuse:
-       Notificare scrisa pentru vecinii de pe laturile Nord si sud

c)     Modalitatea de consultare a partilor interesate de catre initiatorul si pioiectantul planului:
-       lntalnire prestabilita la sediul acestora;

d)    Calendarul procesului de infomare si consultare a publicului:
-      23.07.2021  anuntarea intentiei de elaborare a planului de urb.  PUZ.

-       23,07.2021  -11.08.2021  perioada de  primire  a  observatiilor si  sugestiilor cu  privire  la variant

elaborate a planului de urbanism P.U.Z.

-       11.08.2021  -16.08,2021  perioada  de fomulare  a  raspunsurilor si  propunerilor la  observatiile

si  sugestiile publicului si  intocmirea Raportului  infomarii si consultarii  publicului;

e)    Datele  de  contact  ale  reprezentantului  proiectantului,   responsabjl  cu  infomarea  si  consultarea

publicului:

Nume: arh.  Budrala Ovidiu-Nicolae;

Ţel: 0742.849.731

e-mail:  budrala  arh@vahoo.com;
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RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARll PUBLICULul

•       ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARll pENTRU  LOCUINTE FAMILIALE   -

Mun. Sebes, Str, Cibanu, Nr. 17, Jud. Nba

Proiest nr. 081 2021

Beneficiar:

S.C. MIVO EXPERT CONSTRUCT S.R.L

Com.  Sasciori,  nr.14, jud, Alba

iiii

Tehnici si mstode utilizate pentni a infoma si consulta publicul:

1.     Datele si locurile intalnirilor la care cetatenii au tost invitati sa dezbata propunerea:

-      Au fost notificate persoanele invecinate direct: dl. Vintila Dionisie, Jinar lon.Aurel,

Gheorghioiu lon.Nico]ae, Barbu Petru Danut.

2.     Continutul,   datele  de  transmitere  prin   posta  si   numarul  trimiterilor  postale,   inclusiv  scrisori,

invitatii  la intalniri,  buletine infomative si alte publicatii:

-      Au fost prezentate direct dl.ui. Vintila Dionisie, Jinar lon.Aurel, Gheorghioiu lon-

Nicolae, Barbu Petru Danut, notificari si prezentate plansele cu propunerile.

3.     Localizarea  rezidentilor,   proprietarilor  si   pahilor  interesate  care  au  primit  notificari,   buletine

infomative sau alte materiale scrise:

Au primit notificare umatoarele personae:

-      Vecinil de pe laturadeNord -dl.Vintila Dionisie

-      Vecinii de pe latura de sud -dl. Jinar lon.Aurel, Gheorghioiu lon.Mcolae,

Barbu Petru Danut

4.     Numarul persoanelorcare au participat la acest proces: 4.

Page 1 of 2



PRIMARIA MUNICIPIULUI  SEBES
Data anuntului: 23.07.2021

PREZINTA INTENTIA DE  ELABORARE:

PLAN URBANISTIC ZONAL
PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARll PENTRU LOCUINTE FAMILIALE

Mun. Sebeş, Str. Cibanului, nr.  17, judetul Alba

jqitiator: SC MIV0 EXPERT CONSTRUCT SRL

.   i}LICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATll SI  PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal (PUZ)
in perioada 23.07.2021  -16.08.2021

0bservatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare PUZ
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

- NOTIFICARl (23.07.2021  - 11.08.2021 )

-DECLARATll (11.08.2021  -16.08.2021 )

PRIMARIA MUNICIPIULUI  SEBES
Data anuntului: 23.07.2021

PLAN URBANISTIC ZONAL

DESFASOARA ETAPA DE CONSULTARE PRIVIND
PROPUNERILE PRELIMINARE PENTRU
PLAN URBANISTIC ZONAL

ELAB0RARE PUZ IN VEDEREA PARCELARll PENTRU LOCUINTE FAMILIALE
Mun, Sebeş, Str. Cibanului, nr.17, judetul Alba

lnitiator: SC MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL

Elaborator: S.C. PROIECTARE BUDRALA S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA 0BERVATll

la sediul Primariei Municipiului Sebes, str. Piata Primariei, nr.  1,

la Serviciul de Urbanism.

in perioada 23.07.2021  -16.08.2021  intre orele 8:00 -16:00
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ROMÂNIA
Judeţul Alba
Municipiul  Sebes
[autoritatea admin istraţiei publice em itente.))]
Nr.1G0 din  14.04.2021

CERTIFICAT   DE   URBANISM

Nr.160 din  14.04.2021

în scopul: ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA PARCELĂRll PENTRU  LOCUINTE FAMILIALE")

Ca urmare a Cererii adresate de')    SC  MIVO  EXPERT  CONSTRUCT  SRL  prin  Fofeldea  Vasile  cu
domiciliul2)      În  judetul   Alba,   localitatea   Săsciori,   cp.   -,   nr.   14,   sector   -,telefoMax

înregistrată la nr. 30356 din 02.04.2021.
.,\\

EE

`-r

e-mail

cîbanu,uŢ,e::Ţ.îT:î.Î,:,,s=.{.:r:tŢş,„ş3r.:osnescttŢFî;,ŢFs;tăâ;însj:gâ;Ţ.,NAr,.btâ,pt:cş§ă2t2.asâ3#htffipăştpîsn:,o:s±m:s
C.F.-Plan de situaţie.`

În   temeiul    reglementărilor   Documentaţiei    de   urbanism    nr   4517  din  2002]  faza   P.U.Z„    aprobată    Prin
Hotărârea   Consiliului   Judeţean/Local Sebes nr.  360 din 2003.

În   conformitate   cu   prevederile   Legii   nr.   50/1991    privind   autorizarea   executării   lucrărilor   de   construcţii,
republicată. cu  modificările şi completările ulterioaTe,

SE   CERTIFICĂ:

1.       REGIMULJURIDIC:
- Teren intravilan.
• Pioprletato privată:  MIVO EXPERT CONSTRUCT S.R.L. confom C.F. 73022 Sebeş; -NT. cad#op.:73022

2.       REGIMULECONOMIC:
-Folosinţa actiială  : arabil.
• Destinaţia prin  PUZ : ter®n construibil zona exclusiv rezidenţială cu clădiri de tip urban.
• Zonă de impozitare C confom H.C.L. 328/2016 privind aprobarea Regulam®ntului cu zonarea străzilor de pe raza
administratlv teritorială a Municiplului Sebeş .

1 )  Numele şi  prenumele solicitantului
2) Adresa solicjtantului
3)  Date de identificare a  imobilului - teren şvsau construcţii -conforTn Cererii  pentru emiterea CertJficatului de urbanîsm



3.       REGIMULTEHNIC:
-  UTR .15 -LIvtl u -zona exclusiv rezldenţială cu clădiri de tip urban.
•  POT -48% ; CUT -max 1,00. Suprafata construită b sol r®prozintă sum@ t®renulul ocupat de cBdlrne de pe tere4`n, de teraso,
accese autosi trotuare betonate, etc. , practjc toate suprafetele, alt®le decât pămâiit si larbă.
•  Toate utilităţf le.
-   Regim de înălţime  :  P;  P+1 ; P+M.
-  Retrageri minime  StT. Cibanului 5,00 ml.
-  Se va respecta Legea 287AOO9 -Republlcată privind Codul civil, Art. 611, art. 612, Art. 614, Art. 615, Art. 616.
- Circulaţla pletonllor şi autovehiculelor se realiziează pe stT. Clbanului.

:Eiz:n6ULceRŢLi;tzdîeNUvbEaDnESRmEÂ°;#Rfi6:tLZ%,înpsECN°Ţ:'ud:ăacr##ÎnFŢ#iLiALE

4) Şoopiil emfteril ceRlflcatulul de urbanism conform precHrii solicltantulul, fomulată În cerero.

Cerliflcatul de Lirbattism nu ţine loc de aut®rjzaţăe de cortstrufte/desfiinare

Î``UcEăti+i,ţ.&Ş:ăăffi`iEă dreptLiL d6 a Şxe6lC6rif6f:ă
4.       OBL,GAŢ,,ALET,ŢULARULU,CERT,F,CATULU[DEURBAMSM:   `                    ,     .,            r      ,

-so"Î##Eu:eetaab3â=:g=omfi:i#ţâimppe#Ţn,tg#:tz:Ţmt3fqiuis.t;,ăcuŢri,orde.con§,"d,i-de®nsmim,dedesfi,n@m

sTR.uL,::n:::?,ş,N;R:şa:Bg;eâBg:5ă#;k:M±onN;hEfm]##Di|Ţji;yJ#ffiîîîp::Ţ:L=?:"1829o

pnvat:na3#gŢaedŢ#%jd%o±Ţă„:,nTLSDîg*7t3ECEoj:j::,3,.„9a7,E,tA,*v,ffip:.Legm#ţ#m&s#wr"Pşrgâ##3Fub#aş*

Îioaş:îsÎ;c!E;Î#n:pâ#sF%::u#::ş#.##:g:ubîg6:â:ga,:gg:v;ăEga#%Î);ngaemş-gjte:|ŢL§"âT,ag:'sp::nŢăg.::g®#m3:3ş:
să  decidă,  după  mz,  Încadrarea/neîncadrarea  prolectulul  Tnvestiiiei   publ;oe/rivate  În `1ista  phoie#lo+r`*şwqsel, Bvaluării
impactului asupra med"lui.

dupăî:maEti,=are3eph',?v.iaue,Lfliordgir33`:âisş:nâi|tt:;:5d6eîz'nceEn-F,dp.râgdeunFa,f.?e#t,eieâ;3şg::uâd:x;âdăuri,siud.%8i#,oadţ
construcţii la autoritatea administraţiel pub[ice competente.

În  vederea  satisfacerii  cerinţelor  cu  prMre  la  procedura  de  emitere  a  acordului  de  m

Pîr,{rT..Er:tî9!?_T.eJ:Î±l.U|:!a_Pilîş.tî.Theqpiş`r]ul.gşlgură,njp.pşu!tătri!pHubtiigeunui piinct 9e vedete oficiai cu privir6 b-reaii2arEâ `in-vestmei .Îfi ,.a6o?d. 6d' re.Zuriât6l.6

În aceste condiţii:

:`q#ţf##j ::,,"#:c:ffi+eşj\âo*#tue,:tnî
Ce.`      _

DupăProtecţmed rimirea pJ.ezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenla la autori{atea competentă pentruâuTeşis:::i;ni3uţesâ:ua:,:ăâa|;%t,:;ţeâef:inva:Îetîâei#i:;3i!,,ig:i!Ţft,:i=#î#:;pă:S?aTn:i#Eg=!:,aa#ra

În situaţia În care auton.tatea competentă pentru protecţia
mediuliii şi/sau a evai iiării adewate, so«c.itantui ăre obh:gatia de a not-Wida-.i6e;tT€T6tŢărioriăŢ =driinŢs-riţiel' 6J6lŢc;

competente cu pn.vire la mentinerea ceterii

medtu lui stabik3şte efdstua[eă emluării impactului asupra

pentru autodzarea lucffl|or de cons`trucţii.

În situaţia în care, după emiterea certififfitulul de urbanjsm
asupra mediuw, soiicitantui renunţă ia intenţia de reaiizare ă inJestiţiei, acg§tă-arer ab-iri;!ia d-e-; h-ot-ffi-ă ;cesrtiăb-t

ori pe parcursul de"lării procedurii de evaluare a impactutui

administraţiei publice competente.



5.                  CEREREA  DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI  DE CONSTRUIRE  va fi însoţltă d® umătoarele documento:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului  asupra  imobilului,  teren  şi/sau  construcţii,  sau,  după caz,  extrasul de  plan  cadastral actualizat la zi  şi

extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, În cazul În care legea nu dispune alffel  (copie legalizată):
c) documentaţia tehnică -D.T., după caz (2 exemplare originale):

E   D.T.A.C.               E    D.T.A.D                   E   D.T.O.E.
d)  avizele şi acordurile stabilite prin cerificatul de urbanism:
d.1 ) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):

Alte avize/acorduri :

E limentare cu apă

=c'1

E
Da

nalizare

limentare cu energie electrică

limentare cu energie termică

d.2)  avize şi acorduri  privind:

Eprevenjrea şÎ st,ngerea Încenc,Îj,or

Hănătatea popu ,aţiei

tiviz  Comisia  de  Circulaţie  dln  cadrul
Primăriei

Da

D

aze naturale

elefonizare

alubritate

ransport urban

părarea civilă

aviz Adm.  de Drumuri

Eprotecţia mediuiui

Daviz S.G.A

EEbvj:ătătirAgrmFundaŢeatjona,ă          a         [ avjz  de  princ,.p,u  pgntru  ,ucrăride săpătură pe domeniul public

iiiE

d.3)  avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acx3stora (Copie):

• Hotarire Consiliul Local Sebeş pentru aprobare P.U.Z.

Alte avize:

-Acordul vecinilor în fomă legalizată.
• Documentaţia depusă spre avizare se va prezenta şi pe supor( magnetic.

d`4) studii de specialitate (1  exemplar original):
• Verificator confom Legil 10/1995.
-Studiu geotehnic.
e)  punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protec!ia mediului  (copie):

f)   se va  respecta Codul Civil În vigoare;

g)  se va  respecta Ordinul  119/04.02.2014 pentru aprobarea  Normelor de igienă şi a  recomandănlor privind mediul de viaţă

al  pOpulaţiei;

h)  Dovada Îr`registrării  proiectului  la  Ordinul  Arhitecţiilor din  România  (1  exemplar original).

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

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni  de  la data emiterii.

Secretar generallsec

Cristina Elena Vl
(numele,  prenumele şl semn

Arhitect-şef

Virgi'
(numele.  prenumele şi

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de



În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţll,  repiiblicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

se prelungeşte valabilitaitea

Certificatutu] de uŢbmism

de la data de până ta`data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii  nu este posibiTă, solicŢtut uŢând să. opţînă, în condjţiite legil,
un art ceTtificat de urbanism.

adm#bn#Gîe5;°p#:iÂg:em#ftti!nte\,
Primar

(funcpa,  numeTe,  prenumele şi semnătuTa)

L.S.

Data  prelur`9irii valabitităţii :

Achitât taxa d6 ' lei, confom Chita7iţei ,nr`

Transmis solicltantului la data de

*) Se completează, după caz:
-consmul jvdeţean;
- Primăria MmlclpluluJ sucuFeştl
• Pn.măria 'Sec{oTulul   ...\ţ,„ al Munk*phdlul  Bucureştl
• PrimăTla  MtihlclpluM ,...........................

•  Prlmărla  Oraşulul  ...........................
- Primărta Comunel  .........................-...-

din

dlrect.

Secntargenerawsec®tar,

(numele,  prenumeieţi Se

Amitect*f'_

(T`l]rneie. Prenume\e şi semnăalra)

")  Scopul emeri certlflcatultil de urbanism conform preclzăril sollcltantulul, forrnulatăînfereFţ`   L       '` :

***) Se complstea3ă, după caz:
• preşedlntele Con§muLul |udete©n
• primarul general al munîcipiulul Bucureştl
• pr}marul sectorulul... al  munlclplului Bucureştl
- primar

* * * * ) Se Va Semna, după caz, de către arhltectubef sau ,pentm arhltectulief' de către persoana, cu responsab"tate În domen[ul amenaJărll

teritoTlulul şi iirbamsmulul

•'t
ţ±l`

-̂
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Incheiere Nr. 17731 / 08JJ3-2021=#_       =:+-=-   --
Oflclul de Cadastru şi Publicitate lmobuiară ALBA
Biroul de Cadastru şi PubLicitate lmobiliară Sebes

Dosarul  nr.17731 / 08-03-2021

lNCHEIERE  Nr.17731
Registrator:  10ANA LUCIA BLAGA , `
Aslstent:  CLAUDIU ALIN  BRINCEANU

Semnat : ou semnatura
electronica extinsa, cf. L
455/2001  si elDAS

'    `,`,                                 .            `.

:..,.',

ASupra  cererii  introduse de MIYO  F*`PER+CONŞT'RUCT SRL domiciliat in -privind lntabiilare
--.

sau  inscriere provlzorie in cartea funtiara,  in baza:
-Act Notarial  nr,37/08-03-202l emis de luşESCU Sjlvia;

fiind  indepllnite conditiile  prevazute la art.  29,dip'Legea  cadastrului si  a  publicitatii  îmobilLare  nr.
7/1996,  republicate, cu  modificarile si completarile ulteTioare, tariful achitat in suma  de 3465 lei,
cu documentul de plata:
-Chitanta externa nr.228544/08-03-2021  in sunia de 3465

pentru serviciul avand codul 231
Vazand  referatul asistentului  registrator in sensul  ca  nu exista  impedimente la  inscriere

DISPUNE

Admiterea  cererii  cu  privire la:
• imobilul  cu nr. cadastral  73022nr. topografic 22.59/1/3/2/3/2/2, 2289/1/3/1/3/2, 2291/l/l/lp,
inscris in cartea funciara  73022 UAT Sebeş avand  proprieţarii;  LOW HANS joRG in cota de 1/1 de
sub 8.2;
-Se intabuleaza dreptul  de PROPRIETATE cu titlu cumpărare mod dobandire conventie in cota de
1/1  asupra A.1  in favoarea  MIVO  EXPERT CONSTRUCT SRL,   sub 8.5  din cartea funciara  73022  UAT
Sebeş;

Prezenta se va comunlca părţilor:
MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL ŞI  LOW HANS joRG  PRIN  NOTAR  PUBLIC ILIŞESCU SILVIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  SEBEŞ -DIRECŢIA  DE  IMPOZITE  ŞI  TAXE  LOCALE

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru Si
Publicitate lmobillara  Sebes,  se inscrie in cartea funciara si se solutloneaza de catre registratorJl-sef

Data soluţionă rii,              Registrator,

17-03-2021                          loANA LUCIA BLAGA

Asistent Registrator,

CLAUDIU ALIN  BRINCEANU

*) Cu excepţla sltuaţillor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avlzare, recepţle şl inscriere in
evidenţele de cadastru şi carte funciară, abrobat prin ODG Nr. 700R014.



DUPLICAT

DECLARATIE

Siibsenu]atul, JINAR loN-AUREL, CNP  1800728114246, doniici]iat în mun.
Sebeş.  sti..  Cibanului,  m.19A`  ap.3`  jud.Alba.  în  calitate  de  proprietar  al  imobilului
situat  administmtiv  în  Sebeş`  sti..Cibanului,  nr.] 9.  ap.3` jud.Alba.  declar  pe  propria
răspundere  că  sunt  de  acoi.d  ca  veciiiul  nieu  Fima  MIVO  EXPERT  CONSŢRUCT
S.R.L.  cu  sediul  social  în  Săscioi.i,  nr.   14,  jud.  Alba,  având  Cod  Unic  de  Înregistre
26076398`  -uuegistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului     sub  nr.  J0l/662/2009  să

pai.celeze  şi  să  constniiască  locuinţe  familiale`  coiffom  Certificatului  de  ui.banisin
nr.160/14.04.2021  emis de Primaria Sebes

Dau prezenta declaraţie t'iindu-i necesaiă vecinului meu Fiima MIVO EXPERŢ

`,
\

-

CONSTRUCT S.R.L, la autorităţile competente
Redactat   si   dactilografiat   azi,   data   autentificării.   de   către   notarul   public

OLIMPIU BURZ ` din cadrul Cii.cumscripţiei Judecătoriei   Sebeş ...,............................

DECLARANT
JNAR ION-AUREL

LS

ROMANIA
UNIUNEA NATI0NALA A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL 0LIMPIU BURZ
LIC`ENTA DE FUNCTIONARE NR.2979/2610/16.12.2013
Sebes. str.24 Iai`uarie. m.8, jud.Alba

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.2104
Anul 2021, luna septimbrie, ziua 23

In   fata  mea`   OLIMPIU   BURZ`   notar  public`   la   sediul  biroului`   s-a  prezentat  în

persoană,
1.   JINAR   I0N-AUREL,   CNP   1800728114246.   doiniciliat   în   mun.   Sebeş.   sti..

Cibanului.  nr.19A`  ap.3. jud.Alba`  ]egitiiŢ`at  cu  Cl  seria AX  nr.761548/16.10.2019  eliberat de
SPC`LEP Sebes. în nume propiiu` în calitate de declami`t` care după citirea actului şi a declaiiit
că   a   înţeles  coltţinutul   şi   că   cele  cuprinse  îu   act   lţpl.ezilltă  Voinţa   Sa   şi  a  consimţit   la
auteiitif|:`a:.ee[an:Îrue,Z:[`tT2U`Î,îÎ]::bc[i:,]Se|`::::::`=tnaj,?iT:re::Ţi?:î';iaactivitatiinotarialei`r.36"%

i€publicată, cu modificarile ulterioa!.e:
SE I)ECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a peiceput onorai.iu + TVA de 29,75  lei cu  BF ni..11/23,09.2021.

NOTAR PUBLIC
C3                                                 0LIMPIU BURZ

LSSS

Pi.ezentiil  duplicat  s-a  îi`tocniit  în  trei  exemplai.e  de
data autentif`icarii actului si are aceeasi foi.ta pt.obaiita ca origi

NOTAR PUB
OLIMPIU

public.  azi



DUPLICAT

DECLARATIE

petr€şt,;Usbus.e%`=.%i`,}:nTţ::,Ăm?[28,Nj'usd:Zib:Ţn::i°iîa5tî]a°;[4p3.;3ii€gnăî[ătoi:i+::;
situat administratîv:în Sebeş` str.Cibanu.Lui  FN, jp'dAl`ţ}`a,\dq§Iar p? pr:qpvja răspundere

s:d::'nt,ndesî:3:şri:anY.%f4Ţ'j:`;ufii|gaa%`nYdoc#Şnt,glşgţăîg
S.R.L`  cu

26076398`

v`\

-`

g%::ţ:;:ă,îo3::{ţ:,tiî,îÎ{;:#t,ucîoşfQtE##Ţfigăb®î:.î,dQeîFrâ3{îÎ:]ăpg,"Î,%a&c,e4[.g.gâ2Ş;

DECLARANT
VINTILĂ DIONISH

LS`

ROMANIA
uNluNEA NATroNALA A NOTARILQR pUBLlcî

E[%ş##D[EV#R#[%&TAARRERmNR8gi#iyoE#.2„
Sebes. str.24 Ianuarie` m.8` jud.Alba

]NCHAE±[+ETE;RFhîjţţEp*n#++nţqAnŢaN2ş2"

oL,MP[U   BURZ`   n6tar  pub,îL``,,  îâ`  Sedîbt,  bîrou[î,î,  srat pfezentat  în

DI0N[SIE,CNPISQOş3IO'!ţ?.i`şiS`iig=i*.*h,1gcJ.et!.eşţi,sti.Simioi`

h  fata  mea`
pe,soană:

1. VINTILĂ

|epub|icat,ă?|-oSÎ,e3ri|€:iariiâa3bŢENi|Criri,ZENîbi.ENSCR|S

S~apeii3eputonorariu+ivAd;29,75IeicuBUF-iu.\Ii/ă:0S.202r.

ş}OtîŢ` p.pblic`  azi



L,\
\

-

DUPLICAT
DECLARATIE

Subseimatul,  BARBU  PETRU-DĂNUŢ,  CNP  1840617014672.  domiciliat în

Şugag-Şugag`  str.  Valea  Frumoasei`  nr.   187.  jud.Alba,  în  calitate  de  proprietar  al
imobilului  situat administiativ  În  Sebeş,  sti..Cibanului.  nr.19A`  ap.l. jud.Alba,  declar
pe  propria  răspundere  că  suiit  de  acord  ca  vecinul  meu  Fiima  MIVO  EXPERT
CONSTRUCT  S.R.L,  cu  sediul  în  Săscioi.i.  ni..   14.  jud.  Alba.'  avâiid  Cod  Unic  de
Îmegistre    26076398,    înregisti.ată    la    Oficiul    Registi.ului    Comenului       sub    iu.
J0 l /662/2009 să parceleze şi să cc>nstmiască locuinţe familiale. confom Certificatului
de urbaiiism nr.160/14.04.2021  emis de Primaria Sebeş ..............

Dau prezenta declaraţie fiindu-i necesaiă vecinului meu Fiima MIVO EXPERT
CONSŢRUCT  S,R.L la autorităţile competente ...........,....................................

Redactat   si   dactilogmfiat   azi.   data   autentificării,   de   către   notarul   public
OLIMPIU BURZ . din cadTul Circumscripţiei Judecătoriei   Sebeş .......................,........

DECLARANT
BARBU PETRU-DĂNUŢ

LS

ROMANIA
UNIUNEA NATI0NAIA A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDU4L NOTARIAL OLIMpru BURz
LICENTA DE FUNCTloNARE NR.2979/2610/16.12,2013
Sebes, str.24 Ianuarie` nr.8. jud.Alba

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.2105
Anul 2021, luna iulie, ziua 21

In  fata   mea,   OLIMPIU   BURZ`   notar  public`   la  sediul   biroului,   s-a  prezentat  în

pe,soană:
1.  BARBU  PETRU-DĂNUŢ,  CNP   1840617014672`  domiciliat  în   loc.Şugag`  str.

Valea Frumoasei, nr.187. jud.Alba` legitimat cu Cl seria AX nr.566149/ 19.06.2014 elibei.at de
SPC'LEP Sebes` în nuLme propriu. în ca]itate de declamnt` care după citii.ea actului şi a declamt
că   a   înţeles   conţinutul   Şi   că   cele  cuprinse   În   act   rep[.ezintă   voinţa   sa   Şi   a   consjmţi(  la
autentifiî:.:â:irue,z:#2u.iii:.Sbc,i:nse::::::|dn:::T:,:ă:,f,:::.;iaactiritatiinota|ia|en|..36/|005

republicată` cu modificarîle ulterioait:
SE I)ECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a pei.ceput onoiariu + TVA de 29`75  lei cu BF ni..11/23.09.2021.

C3

NOTAR PUBLIC
OLIMPIU BURZ

LSSS
Piezentul  dupLicat  s-a  întocmit în t]eî  exemplare  d

data autentificai.ii actului si are aceeasi foiia piobanta ca ori

NOTAR PUB
OLIMPIU



\

-

DUPLICAT
--_

DECLARATIE

Subsemnatul,   GHEORGHIOIU   ION-N|COLAE,   CNP    11881127014665,
domiciliat în mun.  Sebeş,  str.  Mărăşeşti,  nr.  27, jud.Alba, în calitate de proprietar al
imobilului situat administrativ în Set)eş, str.Cibanului, nr.198, ap.2 jud.Alba, declar Pe

Propria   răspundere   că   sunt   de   acord   ca   vecinul   meu   Fima   MIVO   EXPERT
CONSTRUCT  S.R.L, cu sediul social în Săsciori,  nr.  14, jud. Alba, având Cod Unic
de   ^lnregistre   26076398,   înregistrată   la   oficiul   Registrului   Come"1ui      sub   iir.
J01 /662C009 să parceleze şi să construiască locuinţe familiale, confom Certificatului
de urbanism "..160/14.04.2021 enris de Primaria Sebeş.

Dau prezenta declaraţie fiindu-i necesară vecinului meu Fima MIVO EXPERT
CONSTRUCT S.R.L, la autorităţile competente

Redactat   si   dactilografiat   azi,   data   autentificării,   de   către   notarul   public
OLIMPIU BURZ , din "drul Circumscripţiei Judecătoriei   Sebeş .............................. „

DECLARANT
GHEORGHIOIU I0N-NICOIAE

LS

ROM4dvIA
uNruNEA NATloNAIA A NOTARILOR puBLlcl
BRou INDrvlDu,u NOTARIAL oLIMpru BURz
LICENTA DE FUNmloNARE NR.2979/2610716.12.2013
Sebes, str.24 Ianuarie, nr.8, jud.Alba

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.2140
ADUL 2021, lum septembrie, ziua 27

In  fata  mea,  OLIMPIU  BURZ,  notar  public,  la  sediul  biroului,  s-a  prezentat  în
persoană:

1.  GHEORGHIOIU  ION-NICOLAE,  CNP   11881127014665,  domiciliat  în  mun.
Sebeş` str. Mărăşeşti, nr. 27, jud.Alba, legitimat cu Cl seria AX nr.622629/07.12.2015 eliberat
de  SPCLEP  Sebes,  în  nume propriu,  în  calitate  de  declarant,  care  după  citirea  actului  Şi  a
declarat că a înţeles conţinutul şi că cele cuprinse în act reprezintă voinţa sa şi a consimţit la
autentifLi;carca pi.ezentului Înscris semnând unicul exemplar.

In temeiul  art,`12,  ]it.b din  Legea  notarilor pubLici  si a activitatii notariale nr.36/  1995
republicată, cu modificarile ulterioare:

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a perceput onorariu + TVA de 29,75 lei cu BF nr.7n7.09.2021.

NOTAR PUBLIC
C3                                                 0LIMPIU BURZ

LS

Prezentul  dupLicat  s-a întocmit în  trei  exemplare d
data autentificarii actului si are aceeasi forta probanta ca ori

NOTAR
OLIMPIU

tar public,  azi



jLŢm,
ffiŢffii*#vuffi

Oficlul de Cadastru şl  Publicltate  lmobiliară ALBA
Biroul  de Cadastru şi Publicitate lmobillară  Sebes

EXTRAS  DE  CARTE  FUNCIARĂ
PENTF`U  INFORMARE

Carte Funclară Nr. 73022 Sebeş

A.  Partea 1.  Descrierea imobilului

imffiiiiffimii
Semnat : cu semnatura
electronica extirisa, cf. L
455/2001  si elDAS

TEREN  lntravilan

-`

Nr. CF vechi:23220 Sebeş
Nr. topografic:2289/1/3/2/3/2/2,

2:2&9lL13nl312,Z2:9\l\l\nl2
Adresa:  Loc.  Sebes.  Str Cibanului,  Nr.17, Jud. Alba

NrlCrt Nr. cadastralNr.topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 73022 6.900 i eren  neimpreimuit;
lmobil imorelmuit Dartial  cu  aard din  Dlasa  de sarma

8. Partea 11. Proprietari şi acte
Înscrlerl prlvltoare ]a dreptul de propr[etate şl alte dreptur[ reale Referlnţe

17731 / 08/03/2021
ActN otarial   nr.  37,  din  08/03/2021  emis de lLIŞESCU Silvia;

85 lntabulare,   drept  de   PROPRIETAŢEcu   titlu   cumparare,   clobandit   prin A1
Conventle.   cota   actuala   1/1
1)   MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL,  CIF:26076398



Carte Funciar5 Nr. 73022 Comuna/Oraşmunicipiu: Sebeş
Anexa Nr.  1 La Pailea 1

Teren
Nr cadastral |Suprafaţa  (mp)* Observaţii / Referinţe

73022 6.900 lmobil  imprejmuit par[îal  cu  gard  dln plasa de sarma
* Suprafaţa este d eterminată in pl anul  de proiecţle Stereo  70.

Date referitOare la teren
NrCrt Categoriefoloslnţă lntravllan Suprafaţa(mp) Tar'a Parcelă Nr.  topo Observaţii / Referlnţe

1 arabil DA 6.900 • - 2:2SS'l\13lzl WŢ®-.---2:289l\|3|Z13lz12.
3/2/2 2I89 l\13n|312.                  T2:91|\|\|1|2

Lungime Segmente
1} Valoi.ile lurig]mllor segmente[or §unt obţinute d]n proiecţEe În plari.

PIJnct Punct Lunglme segment
început sfârşit (- (m)

1 2 36.916

2 3 16.702

3 4 '5.139

4 5 0.9

5 6 16.702

6 7 14.208



.,^

Carte Funciară Nr. 73022 Comuna/OraşMunlcipiu: Sebeş

Punct Punct Ltingime segment
Început s,ârşlt (- (m)

7 8 2.498
8 9 0.659
9 10 16.702

10 11 11.918

11 12 89.486
12 13 37.829
13 1 1 90.552

- Lunglm[l® s®grnentel®r sunt determlnate Îh planul
- Dlstanţa dlntre puhcte este formată d[n segmente cumu|ate ce sLint ma] inlc] decât văloarea 1 millmetru.de proiecţi. Ster®o 70 şi suht rotunjite la 1 millitietrLi.

Certific că  prezentul extras  corespunde   cu  poziţiile  in  vigoare din cartea funciară  originală,  păstrată de acest
birou.
Prezentul  extras  de  carte funciară  este  valabil  la  autentlficarea  de către  notarul  public  a  actelor jurldlce  prin
care  se  sting  drepturile  reale  precum  şi  pentru  dezbaterea  succesiunilor,  iar  lnfomaţiile   prezentate  sunt
susceptibile  de  orîce   modificare,   in   conditiile   legii.
S-a  achitat tariful de 3465  RON, -Chitanta extema  nr.228544/08-03-2021 in suma de 3465. pentru servIclul de
pub]icitate  imobiliară  cu  codul  nr.  231.

Data  soluţionării,

09-03-2021

Data  el iberărll,JJ__
Aslstent Registrator,

CLAUDIU  ALIN  BRINCEANU

(parafa Şi semnătura)

Referent,

(parafa Şi semnătura)
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DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ
ACTUALIZARE DATE IMOBIL

Mun. Sebes,
Str. Cibanului, nr. 17

Jud. Alba

Beneficiari:
LOW HANS JORG

Întocmit:
nmRCURy GEOsysTEMS sRL

ing. RAS"ARIU AVRAM FLORIN



Plan de amplasament şi delimitare a imobilului
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Scara l: 1000                                                                                              ANEXA NR.1.35

Nr. cadasiml:                              i   supramţa măsimtă `mp)                          i      Adresa imoi)mmii
|                       6900                                            |  Mm. Sebcs,  §tr. Cil)anului, iir.17, jud. Alba.

Nr. Carte fiinciară:   73022                                                                                 |      UAT sebes

şl@

Î-şf-Vh"aDionisie

C0J>0S l                                         -J39_55m
'q                                                         _1_                                                                                                                                                          ,9,SOO

1113

lA2,6-,€:=,-Ţ,67"r€6=:,m,=#„7=€##-"                                                       |âg

89.49m

Canlemjr Mirtx,a                                                     12..+r_.,.p.!.

0.C.FJ.l.   ALBA

_`                                                                                                                                                 BIROU L DFM%PLî/Î#UsŞE!BP#3îă@.lNTRAP`ENr.__..~_._fttlll,na

ffl                                                                       --V~          --tbăNuv7ftv-
A. L)atc relentoare la tenen

Ni.. parcela
Categoria defoloshta

Supraflţa (mp) Mcmţiuni
1 arabil 6900 Imobil mprejmuit partial cu gard dîn plasa de sama

Total                                                             6900
t}. LJate retentoare ia ccmstr`icp]

Cod I)estinaţie SuT)rafi)ta construită la sol (mp) Mcntiuni

Total

Â4e`:u\c;â;;de c*            Â€"`u' Sfi##Ă=#%tămapriob,,m =69 0,,c|uLdî:a'dra:": i,`p;?,Lc,ia,teLm^obJ:,iri,A,,baC) dîî`d&,OÎ€Î#Ţţg#8Tg3gă,gaîî:ÎÎÎî§Î§#.`Sş, inşpecmr           'V':'i'L--V;.#;t-rd=--.  tib

nuncE:ÎuTcamd:::Ş::ÎTa-uu,                  a      e              şla    u

Data:                            Semnăt`ma şî parafl                       Stampila BCpl

9!§.//.fl3



\

CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEŢELOR
SISTEM DE PR0IECTIE " STEREOGRAFIC 70 "

TERENURI                                        CONSTRUC ŢII

Parcdo (")

4Îiiî;î;§j;;oii;;iş&-ÎrcuEiecm:s!Î#,Î]ooo€?ypv9o:,:d:cS::RsshLTv::îŞ`CS.

N,`       Coonooi`a`o pct.decontur      Lunglmllatudpct.XmymD(l.l+1)

1    494321.533    38e049.029           36.92
2    49.285.521    3e8940.911            16.70
3    494283.2as    38e057.464           15.14
•    494281.27e    388972..ee             0.90
5    404281.158    oo8073.3eo           16.7o
6    49427e.933    38e989.913            14.21
7    494277.040    380003.094             2.50
8    40427e.7o7   3®9oo6A7o             o.e6
9    494276.619    389007.123            10.70

10    494274.393    3890e3.670            11.92
11    4e4272.e05    389o35.488           80.40
12    4942CO.799    389124.165           37.83
13    48429e.o58    389137.871         19o.65

S(temii)*899,84®m  P=45021m                                                                  ..

Data 20.11.2019                                                  8,i

\ţaoe®40'.

--
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Având  ^m  vedere  solicit@rea  nr.  34296/20.04.2021     a    lui  Fofeldea  Vaile  pentm  S.C.  MIVO
EXPERT CONSTRUCT  SR.L., cu domiciliul în Săsciori, str. Principală, nr.14 ^m calitate beneficiar
pentni   emiterea  Aviziilui  Prealabfl   de   Oportunitate  pentni  documentaţia     P.U.Z.   -   „ÎN
VEDEREA PARCEIĂRn  PENTRU LOCUINŢE  FAMn,IALE „ pe  teren   intravilan  situat
pe str. Cibanului nr. 17, jud. Alba, În  partea de  Sud - Est a municipiuui Sebeş, teren ^m suprafaţă de
900 mp, înscris ^m CF nr. 81259, Sebeş, proprietate S.C. MIVO EXPERT CONSTRUCT  S.R.L. prin
Fofeldea Vasile.

1.   CADRUL LEGAL ÎNTocnmn AuzuLu DE opoRTUNrm"
Prezentul  Aviz  Prealabil  de  Oportunitate  se  va  întocmii  confom  art.32,  alin.  1  din  Legca
350„001.

LE:Ţ:ŢŢţF#:ŢE#::::::r#,r:::%%L#F=:=:%±:S::ît:p.au##

VEDEREA pARCEIĂRr[ pENTRu LocumŢE FAmlALE „

Initierea documentatiei  P.U.Z:, se făce prin  apoml de capital al beneficiamlui ,   iar  aprobarea
Avizului Prealabil de Oportunitate,  nu obligă Autoritatea Publică l,ocală şi Consiliul local  implicit,
la aprobările  ulterioare ale documentatiei P.UZ

Valabilitatea în timp a documentatiei P.U.Z: ,  va fi de 36 de luni de la data aprobării documentaţiei
P.U.Z. şi a rgulamentului aftrent, de către Consiliul local al Municipiului S6beş.

3.    I)ATE DE IDENTIFICARE  PENTRU  PUZ-UL CE SE VA ÎNTOCMI:
Denuniirea proiectu]ui: scopLn corectei identificări a zonei studiate, ^m   toate piesele scrise şi

:::Za::;g;Î:;=EstLÎEŢî++ZES::::±:i"pdei#riffiîEXEw„pumtitiuift
Beneficiarul:   documentatiei   P.UZ este, S.C. MIVO EXPERT CONSTRUCT  SRL. prin dul.
Fofeldea Vasile cu domiciliul în Săsciori, str. Principală nr.  14.
Faza  de  Întocmire   a   Planului  Urbanistic  Zqnal:, nu rprezintă o  făză sau etapă din cadn)l
procedurii de autorizare a investiţiei, ea reprezintă documentaţie  de  reglementare urbanistică.

4.   CoNDITn pRocEDURALE oBLIGATORl pENT" puz"l cE sE` vA ÎNrocMI
Limita terenului studiat: Confom  prevederilor Legii 350/2001,  limita teritoriului studiat nu se va
restrânge la parcelele pentm care se doreşte  promovarea investiţiiei,  se va studia pentru minim  încă
o  parcelă invecinată.
Utilităţiele:  se vor prezenta planşe cu situatia existentă şi planşe cu propuneri pentni asigurai€a
utilităţilor, vizate de către fimizorii de utilităţi sau planşe cu propuneri pentru asigurarea utilităţilor
prin energii alternative.
Căiledeacce8:sevorprezentaplanşecusituatiaexistentă,`situatiajuridicăstplanşecupropuneri
Cu Suprafăţa de teren cedată pentm lăţime acces, profflul acesteia   şi r5latia cu străzile de acces în
Zona .



Î:``TîfiEL'=:_°ÎE:#3:S:risE]°fifii'#TŢ`:iŢE_T±:`.îsa`;?&T:A``âpE:`iî.:â.FjiŢ:î:ĂUTIÎŢiăilcDLP±:-fi
PUZ-GM-O 10-2000" aprobat prin Chdinul nr.176n]/16.08.2000AflpAT
Recomandăm:  desenarea de cont`mri de principiu pentru clădiri  şi amenajări,   pe   planşele de

find destinat pentm afişare) şi un CD cu fişiere de tip PDF `peqni} toate

::piri.tg_ffş.Ţ_±ip.g_?.*joTt.€t_E*FPpaţ?j*ţ8l=oEp@-titlam:*î:=ffi#+â:ft#Ş#,ŞŢ#i
`         .,..,         ţ,'            .                   `               '

5.  .ELEmNTE ukBÂHS"CE PROpUSE SUNT-   `

S'âş'g"'şipriicitit;ffi::s&Î#
6EşăFă

.\:_.ţ -.,.,,. t   ,     ,.:     .ţ,... l   .t`      ;.r,t

Cbnsthmffiibi.ft`urmhnş:`.V6raveă^.Jâşpgclăihit6ctura[.h^odem'cu.Ldotăriet!respuriăţoareacestor
ftnctiuni: regimul de Îhăltime maxim va fi de P, P+M, P`+1 şi P+1+M, cu Hmkri sriSină de  9.00   `
m, alinierea consm]ctiilor cu retragere de 5.00 m faţă de str. Cibanului şi str. Privată iar 2.00m faţă

::âtids:=dă`şî##FeăqEuîrsŢCF#®Ee#iFfiî
73022,  cu im,  top 73022` .^m `suprafăq' de ®b`O  rip:.,Sitri't
intravilan.

€9Pştn±Ptiil\Ft `se voŢ ampiasa peîS'ffiî±tt`,iris ri CF i.
p5+f s-S``Ăfjaâuri `fi.`' i.7,.` ;tri arabii În

Şî±                                                              Ţ ,ŢŢAmlAiE E

FUNCŢnri     ±     ±   ffi
urnătoarca

â`:,::`::cFî::ţ::cţâ`=.:e,:Ş±edc:.:`u:cdcnc,;ă,:u*:î;:E,.`î:``oc=jţ`::tj`*%`Ţd3:`s:=ăîî`î{LŢ:.îsuă],e``#
respectare    prevederil

6' . Î= r:= Tm+L rT`rlF:F+tH±Em|J i.T]itFlrihflAZĂ A .|

Ş=:-:::_:=::::::=:::L_=-=:_:i,_=Ţ:?::--_-_-_j-:-----Ţ-T==-=SL=-=:=------:-:----
S*+`Fst2municipiuiui
\1\"T,            `   ,.-,,

Lde reăepentăfftimanistice:                                                            avea ) În md obligatoriu`=inkdetiţ:ge=ffiŢkari,şEis;:ofir:#ă*E**ici#
OficiuldeCadăstruşi.P`iffinaoitat6ri6bfliaăă,.flâm€xât #uv:ă.###

?±*e, vizat de

n|_H            +       '+   ;`    ;L]']`Hii"]HHEM|]EEV

3pe'ţăîş?fiTAe;,f:f.ă*.g:tâHt;±±qi`E[?_EP_eţ:ţ_e:_,:__vg±r_f,st?P#:şhprVecffiătăffi6i\rifiriita*ăă`r:şicdrifijiîri.u-ban,;.phi'esp'6c
CoduluiciviişiuaRegplrientuiui'Griefid6'Urbariî{

ţi``_:
tî:\`t+..d   ,ş!Q     '-',,"..-. `,,`,,      î

•aEtekh#&ădîeuîŢ=te

::::-:::`::-:--::=::-:.:-:_l::--::;:-i;-:==::::=_:=:-:=:=;::i:_:j:=:::`::-_-::--:::::Ţ:--:--:-:j;=:i-::--;:-:=_:::=:::-:_::=-i-:::=_:_:=::-iii:`_=::-_-:=::-:::-::
de specialitate, avizate de administratorii acestora În urma  analizdlbb Jracute..`' `
Reatizareâ de parcări:. se.vă fa~ce`eoffori  RqşmaihmEiitiA!Ggffi6±al d€`UH>ăriisfi' ri. 525/1996,-
Ahexa5                                                                                                                                                      ..`     '    ``;`'..\":;''"         'J   \.`'t'''     '.\'`':L'     ``\'
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Amplasarea zonei de colectare a deşeurilor:, se va fice confbm prevederilor legale în vigoare,
confom normelor de  igienă şi sănătate şi avizul de mediu
Rei)rezentarea  regimului juridic al terenurilor:,  se va  făce prin indicarea pe planşa de r?gim
juridic, a căilor de acces şi a vecinătătilor  reale  la zi cu suprafâţele  conftm  extrasului de Carte
Funciară la zi.
Realizarea spaqului verde:, în incintă st vecinătăti se   tâce cu   :vemale perdele de protecS&
suprafăţa zonelor vri să fie de minim 5% spaţii verzi publice conf Lqgii 24/2007

8.   REGLEMENTĂRI OBLIGATORII SI  DOTĂRrDE INTERES PUBLIC NECESARE:
Asigurarea căilor de acces şi utilităţilor: se va făce pe bază de proiecte de specialitate întocmite
de specialişti şi ulterior autorizate. Cheltuielile necesare pentni toate aceste documentaţii şi execuţie
s\mt suportate de  beneficiarii/beneficiarul PUZ - ului cu obngaţia de a aduce la cunoştiinţa viitorilor
beneficiarii de locuinţe la data `/\nzării, aceste lucruri.
Autorizatia de Construire:, se va obţine de către beneficiarii/beneficiar, pe cheltuiala integrală a
acestuia, adrinistraţia publică neasumându+i vreo obligaţie În vederea asigurării utilităqor şi căilor
de acces pentm zona studiată.

9.    REGLEMENTĂRI PRIvn`m ASIGURARE.A ACCESELOR. PARCA]EI,OR UTiLiTĂTiLOR:
Reg]ementarea:, acceselor carosabile, parcajele, relaţia cu circulaţia din zonă, echiparea edilitară,
alimentare  cu  apă,  gaz,  energie  electrică,canalizare menajeră,  se vor făce în baza  unor  proiecte
htocmite şi autorizate de specialişti, conf. legislaţiei în vigoare , iar evacuarea deşeurilor menajere
solide se va fâce prin colectarea individuală,   în pubele, transportate prin grija fimelor/fimei   de
salubritate.

10.  CONCLUZII SI RECOMANI)ĂRI
Confbm  PROCESULUI VERBAL:,  nr.  42390/18.052021.  În urrna  analizei  doctmentatiei  de
memebrii  Comisiei  Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cele 10  voturi cu A`rize
Favorabile,  4 Avize Favorabile, 5 Avize Favorabile cu conditia obţinerii Avizelor cerute în C.U. şi
1  Aviz   Favorabil condiţionat pentni umătoarea făză de aprobare P.U.Z.  în C.T.  a Municipiului
Sebeş, respectiv accesele chiar dacă sunt private, confbm O.G. 43, străzile Şi dr`murile  vor respecta
nomele de proiectare,  modul de acces la dnm public, cu a`rizarea de către administratorul dnmului
şi modul de respectare a prevederilor din avz.

În condiţiile respectării prezentului , beneficiarul P.UZ. îşi va asuma răspunderea  privind  toate
consecinţele  nerespectării de către elaboratorii de documentaţii, a conditiilor  impuse prin prezentul
Aviz Prealabi] de Oportunitate şi a celor din Certificatul de Ubanism.    .

NOTĂ:  Prezentul  A`riz  prealabil  de  Oportunitate  se  eliberează  cu  scopul  precizării  detaliate  a
regimului tehnic  impus  prin Certificatul de Urbarism pentni  întocmirea documentaţiei  P.UZ., ca
umarea cererii înregistrate  la Primăria Municipiului Sebeş.

Iniţierea documentaţiei P.U.Z. nu constituie o obligaţie a beneficiarului, ci un drept prevăzut  de
lege, o procedură pentni care acesta poate opta liber, h vederea asigurării condiţiilor de promovare
a unor investitii în Municipiul Sebeş.

Aprobarea Avizului Prealabil de Oportunîtate nu obligă Autoritatea Publică l,ocală şi Consiliul
Local  implicit, la aprobările  ulterioare ale documentatiilor de urbanism  P.U.Z.
Nu pot fi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a construcţii.lor
edificate fără autorizaţie de construire.

Vahbilitatea   documentaţiei P.U.Z, va fi de 36 de luni,   după care fiind posil)ilă aprobarea unei
reactualizări, cu un  alt P.UZ. înlocuitor sau încetarea oricăror  reglementări.

În vedera aplicării prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării ReSonale şi Turismului
m.  2701#010  reftritor  la  Metodologia  de  informare  şi  consultare  a  publicului    cu  privire  la
elaborareasaurevizuireaplanurilordeamenajareateritoriuluişide\ribanism,înaintedetransriterea
pe circuitul tehnic de avizare, initiatonll şi elaboratoml documantaţiei de \ribanism au umătoarele
obligati,
~Să   transmită   structurii   investită   cu   responsabilitatea   privind   consultarea   publicului   pentru

planurile de urbanism şi amenajare  a teritoriului, ANUNŢUL intenţiei de elaborare P.UZ.



:ÎaăbrLferiffişp=paEotm=m:estp::â`:E:ă;::®ţ:%F%Lt:îriu:::mcmh±Et:î:
2701/2010.
-Săobtinădeclaratiexprimateîhformăautenticădelaveciriidkecţiconf.HCLnr.250/2014,pentni
ca documentatia să poată fi supusă aprobării Consiliului Local
-SăîntocmeascăRaportulinformăriişiconsultăripubliculuişisărcspecţeproce§uldeinformareşi
consultare a publioului.

:=:::Ţu4şŢUŢb=Ţm:mflddmţŢuomŢEffi::şLÎîbce#rstş#,kpkŢeE5#2*oSLEQŢ##mŢ+md:
vedeie al c.T.AT.U din cadrul primăria Muniţpiului sqp'eş,,   .
Înumaconsu|tărffipubuţuhisoluSaTbarisScăpQat€ş*tiţE®difitri.pSpriursul\proceduride
avizare şi aprobare a p.U.Z.                                                             ,   u
Hotărârea  pririnq aprobarea P.U.Z. aparti]m  Consiriui\Lo.cal,al Mmicipiul± Sebeş confom
competenţelor stabiHte de lege.

NOTĂ:    hdq>lirirea    tutLm]r   condiţiilor    impuse    în   prezentul    AVIZ    PriALABH,    DE
OPORTUNITATE sm obligatori, în vederea` -maiptării 4Qoypşpa#ti spŢe `aprQba@e,t a   P.UZ. şi
R.L.U. Consiliului IĂdal Sebeş.

Prezentul AVE PREAI.ABH, DE OPORTUNTŢATS a fost ăt`o,crit`Îh` tiri  exqnplare, un ex.    .1
1a bmeficiar,  două ex.  la comparimentul  Urb,anisri al  PriEririei`MbniSipiului Şebeş,
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DECIZIE DE  ÎNCADRARE

Nr. 7167/ 20.08.2021

Privind etapa de incadrare a planului

Ca urmare a notificării adresate de S.C. MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL , cw §cdJ.wJ i.n
com . SflLsci.or4 nr. J4, jud. Alba  cu privire la proiectul de plan - Elaborare PUZ i.n vedereo
p_a±ce!gŢţ! _pentru locuinte f iamiliale - cu ai'i'qilasai'nent in mun Sebes,  str Cibc[mulu}, nr. 17 ,
CF  73022` Scbe§  , jz4d AJbo,    înregistrată  la Agenţia pentni  Protecţia  Mediului  Alba  cu

;=guŢri:1dt7re'iz#:2ao3tL=îg:eoi,ump;i=epfmu=Ţipnrro:oi6e,:îoo4tapr:#âesă:ijg=a
nr  1000/2012  privind  reorganizarea  si  fimctionarea  Agentiei  Nationale  pentru  Protectia
Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile
ulterioare,   Agentiai,:, pentni   Protectia   mediului   Alba   decide,   ca   umare   a   consultarilor
desfasuate in cadnn sedintei Comitetului Special Constituit din data de 03.08.2021, ca acest
plan  nu se supune 6valuarii de mediu.

Motivele  care  au  \stat  la  baza  deciziei  confoim  Anexei  nr.1din  HG  nr.1076/2004  smt
-atoarele:

Justif icarea decizjS :

1.   Caracteristicile planurilor si programe]or cu privire in special la:

a)... Grad%l  îr  care planul  sau programul  crează un  cadru penfru proiecte  si  alte  activitaţi
v:ito^are f i? în ce.ea ce priveşte_ampiasamenţui, natura,  măririea şi âondiţiiie de f iuncţionar; ,
fie îm privinţa alocării resurseior :

Obiectul   Planului  ,.Urbanistic   Zonal   consta   în   schimbarea  parcelarea   terenului   studiat,
reglementarea parce]elor in terenuri pentru construire de locuinte familiale.
Zona studiată este localizată în partea de Sud a localităţii Sebes. Accesul se realizeaza direct
din strada Cibanului'. Accesul pietonal se poate realiza pe acelas traseu ca si cel auto.
Vecinatati:
Nord - parcela proprietate privata - teren liber de constructii;
Sud  - paicela proprietate privata - ansamblu de lucuinte colective;
Est   - cale ferata dezafectata;
Vest - strada Cibanului
Pe zona constituită de parcela studiată si propusă pemii reglementare, avand in vedere faptul
ca parcela are fimctiune de teren arabil si necesitarea parcelarii cat si asiguarea accesului pe
parcelele nou create, se propune reglementarea in vederea parcelarii a terenului si mentinerea
fimctiunii zonei din UTR = LMlu -zona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip uban.
Regimul  de  înălţime  pentru  aceasta parcela  se  propme  a  fi  P,  P+M,  P+.lE,  si
procentului de

mentine
ocupare al terenului a'OT) maxim posibil 48% si mentiherea coeficien i  de A6EN"

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIÂ ALBA
Strada Lalelelor nr.7B, Alba lulia, judeţul 'Alba, Cod 51'0217

E-mail: 6ffice mab.an m.ro; Tel.  0258.813290; Fax: 0258.813248
6rator de date cu cafacter el.Sonai, con larientului •E) 2016/679
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utilizare  al  terenului  (CUŢ),  CUT max -  1,0  ca si  in prezent,  specific  zonei  cu ftnctiue
rezidentiala.
In uma parcelarii vor rezulta un numr de 13 loturi cu suprafete cuprinse intre 416 mp si 528

Ep;rcea:es:t,t=e:ădşm%d?aets:ueodlâ#ăceffdoesat::IâdăşmmâffiŢîtumuTtRt--diLE|-zonăexc|uiv
rezidenţială cu cladiri de tip uban si un regim de \inălţime P, P+1 si P+M, stabilita prin PUG
S ebeş aprobat.
Terenul este deservit de inffastructura riti6ră şi. ar€ acc€`s briri 'rihediul strazii existente de
pe latura vestica - strada Cibanului. Accesul pietonal este se poate realiza pe acela§ traseu ca
si..cel auto.
Alrientareacuq]asevarealizadinreteauapublicqa|ocalitatîi€`Sebesexistentairizoha.
Apele uzate m3najeTe vor S Qo|e6ta:te in reteatia de canaHzâfe.yai\|o.oalift*}tii Sebesexistbnta` in
Zona.

şg=::::şş=şgîş±±j±±±a±±S=S=±±!!±±±Q=&!:!!±mevederilo[ tefiificatului\ de ui±        . `
Folosrita.actuala : teren arabil.
Regimul juridic : ,intravilan i
lmŢobiminuesteinclusinlistah6numehteloristoricGsau`in2ibhade'prat6ctieaacestora.

•.,.,.';

b,):7bG:"ad%l.^în~.C.:.e.3:l~a:_u_lS_auprogŢcm..u!i.yflu:nţeazătiime`plamH;şipro:ame,inRluswpe
cele în care se integreciza sdu ;cire-derivă di'ă+le..

Cadriri  pentru  elaborqre,a,`PPATU  este  creat. de `Planmi, Uib`aristiQ+Gqeral   P`U.G`.  al  mun.
Sebesaflatinvigoare-temulfiindsituathintravilanulloca]iitatii.PP`ATUpropusa®scopul
de a detalia posibilitatea constrfii unor loctiinte individuale. PPATU propus este corelat cu
Plan Urbaristic General al mun. Alba lulia aflat iin vigoare. Acest PPATU '5e corjlă'aza cu

plmurilesistrategiiledeaquedemediuta,Plapulţ,.rde`AThenSeqr?g,`Ţ`qtt?i*riJud9tean
PATJ                                                '    '

C%oF%`::Wa::t.:_P^'^a_f r_]P_}_.:Îr_ P.ro.Ffţnulr!.î! penţT inţegrarea coŢp,ideraftiior  de mediu, mai
alesdinperspectivapromo;ăr*ddzvoltăriiă;;:b;ie.:

ps%â%E::'s_tip.uza"%ăeS_"::_1P^7ÎE_Fh|r7ţ!3_of3eŢgSŞc';ş!::|E#:Î::e#9a-Z:::::Xş:±::eh=uane

mediu, nţai` a]es dinpÂcrşpeqwa de+zvQlt?Ţii.dţ)rabi]e.   ,  `

d)  Probleme demediurelăvani; perîtru pla;sauprogra;;` '  ^ \         \'

Feni°Ţgt=+?:mc=:;::tă:Fşe=i`cgveHşot:3ă6±:°::e+ş*#*ipAkc&qăTgŢp]C*ridri;]:
ridicăproblemedinpmctdevederealprotecţi6imediului.

e!::,e_lie+v=ţJa_ 3:|_a|n.:,u:  _sa:  Pr_OgramŢ!ui   Penţu  i_rnp,em€r?ţaţeg,  ,egis,aţi6i   naţfinai  şi
comuntiare de.medh-s-au luat în co"siderare prevederi]e:  "`\ ^  . . .: . `.

Ps#a,":tiu:ăb:endue}'ue}::,:C]e7ti#oU&'!°Cswg::.gsSstuĂ

sîgLŢa#ephigrŢ#.`ZEg|E'gŢ:i

T:rşy.anw|qsian#ftip.n?"
',';;E,...Ya!±ţ@."'
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respectarea Directivei Parlamentului Euopean si a Consiliului 2001 /42ffic privind evaluarea
efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului

1.   Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, ^m special, la:

q)_ probabilitaţea, durata, f lecrverrţa şi reversibilitatea efectelor ;
Nu este cazul.
b) na:ma cumulativă a efiectelor ;
Nu este cazul.
c) namra transf tonţieră a ef iectelor .`;
Nu este cazul.

d_).risefll pentry sănqlatea umană sau penftu mediu (de exemplu, datorită accidenţelor) ;
Planul nu prezintă risc pentm sănătatea umană.
e.,f_rF_t\mea  şt  Spaţta,ttatea  efiecte,or   tzor,a  geografică  şt  n]ărîmea  popu,c[ţtet  potenţta]

afiectaie)  ;

Amplasamentul se afla  in zona mixta situata in afara ariei protejate -subzona mixta cu regim
de construire continuu, discontinuu sau punctual, cu inaltimi de maxim P+3 niveluri.

f ) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a f i af iectaţ, date de:

(i) caracteristicile natura]e speciale sau patrimoniul cultural- nu este cazul;

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului- nu este cazul;

(iii) folosirea terenului ^m mod intensiv- nu este cazul;

©  efecte.,e asupra zone,or  sau petsaje,or care  au m statuţ de protejare recumoscuţ pe p,an
naţiorial , comunitar sa:u internaţional.

Activitatea de constniire a obiectivelor mai sus mentionate se va desfasura exclusiv pe terenul Studiat
si nu va afecta strazile si terenurile vecine.

Nu vor fi efecte negative asupra mediului, deoarece activitatea propusa nu este generatoare de
poluanti  de  mediu.  Nu  sunt necesare  masuri  suplimentare  de protectie.  In  apropierea ariei
studiate  nu  exista  zone  de  de  protectie  sau  care  sunt  vulnerabile  din  punct  de  vedere  al
mediului.

Terenul este situat in intravilanul loc. Alba lulia,in zona mixta situta in afara ariei protejate.

Obligaţiile titul@rului:

•     Se  va  notifica  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Alba  ^ii}  situaţia  în  care  intervin
modificări de fond care au stat la baza emiterii prezentei decizii.



ii=

Pi.oceduradeevaluaredemediudemlatăÎnconformitqtecuprqv.ede,rileHG1076#004.

•    Notificarea  pentni  declanşarea etapei de ~ricadrare`îmegisffată cb m. 7167/12,07.2U21,
•     Ordin de plata de plata din data de o9.07.202l
•     Proces verbal al şedinţei csc dip 03.`.08t?021
•     Ariesa  beneficiartiui  nr.  8226/13`.08.2021  .privind"  deria.rea  anutului  pubHb  de

incadrare a proiectului
•    Publicarea anutului public privind incadrarea proiectului` ri zianil Uhirea dh data de

10.08.2021
I.nformarea şi participarea pubncului h procedura de evaluare `de mediv  .

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Alba a asigurat accesul.tlib,eFî\# puţ)Hg+ui +,a'.rifij`matie
prin:

.   gtiu#;; g33Tc\;g âetis.şâ #09.2FoZETŢricj3ŢSŢgşŢătîŢ6,âcahŢfiugăîr:=

obţinerii avizului de mediu
•     Documentatia d6 susţinere a solictării a fost a6ces.ibilă sbr6 consultare de 6ăTe public

R:eEau&[&uîdEb:Ţeriăriîpr°CeduriideredementarelaseduiAgentieipentnip±`oted#a
.âŢar"u"uk*ăh^îpE.#dde[Ţ#`g§.ge#6î

ptbHgt.,^m
•     Draftul deoiziei etapei 4e^Înqqqrîre? fosţ aSşat.pe Rag*`,gE9^jpte`met.a APMAlba

intere®t-
_      \   _ht     ._   -.J     .  `  ,  fJ  ,  _  .•    Precizăm  că  nu  au  existat  cohentarii-cbntestaţii  din  partea. publicuui

potenţialafectatpe.paBcusulprooedtiriideSeglememtar€.,``,``

Prezenta  decizie  poate  fi  contestată  în  conformitate  cu `prevederile  Legi  contepciosului
administrativ nr 554/2004, cu modificările şi-.conpletăffi6ulbb±Î`oaie`'}ţ`'  r     -.  "  i '`    `

Întbcmit'
DeHîS#ffq_

`,ÂcffisEb%mri€,
• DONA BAFBAT

',,.,\

4qFrNŢTâ`şFNŢRŢŢt.RPŢF.gEr
§ti{tqda,LS€1dSaî`ri.7.B,,.'ju54`i]d#ă:i3ddiţrffi`
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@ Distribuţie Energie
Distri l)uţ]e Energle Electrică Romanla -sucursab AJba
Piaţa Conslliul  Europel,  Nr.  1,  510096, Alba lulia, jud. Alba

Eiectrică  Romania      Td: "258805999
Sucursala Alba                                             Fax: msBsi2.io

office.@lba®dLstlt)utie-eneTgie.ro

C.I.F. tiEER/C.U.I. Suc. RO  14476722 /  1.519580

lLC. l"ER/Su J12/352/200Z / JO1/12l/2002

v".dBtnbutie-energle.ro

Către   MIVO EXPEF`T CONSTRUCT S.R.L.,

Referit6r  la  c®rerea  de  aviz  d®  amplasam®nt,  înregistrată  cu  nr.  704\02106\03467  / 29.06.2021  pentru
obi®ctivul: ELABOFURE PUZ IN VEDEF`EA PARCELARll PENTRU LC€UINTE FAMILIALE
de  la  adresa:  SEBES,  sat  -,  strada  CIBANbLul,  nr.  17,  bloc -,  etaj  -,  apamment  -.  cod  postal 515800.  numar

cadastral 73022, judeţul ALBA.

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

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7o4o2io6o3467 / i3.o7.2o2i

cu urmatoarele precizări:

1.    Obiectivul  nu  este  amplasat  În  zona  de  siguranţă  a  reţelelor  electrice  de  distributie  publică  şi  se
Încadrează în distanţele nomate faţă de acestea.

2.    În zonă Exista reţea electrică de distribuţie de Joasa tensiune -.

3.    Avizul  de amplasament nu constituie  av.Lz 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 telinic de racordare.

Prin  cererea  de  aviz  de  amplasament  aţi  solicitat  racordarea  obiectivului  la  reţeaiia  electrică  de
djstribuţie publică pentru o putere maxim simultan absori)hă de -kw.

4.   Valabilitatea  avizului  do  amplasamont  esto  până  la  14.04.2022,  cu  posibilitatea  prelungirii  cu
durata de prelungire a valabilităţii 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   obiecwiilui,   conform
planului nr. -şi a Cenificatului de urbanism nr. 16o / i4.04.2021

6.    Tariful de emitere a avizului de amplasament, În valoare de 9§.00 lei, fara TVA.

7.    lnstalaţiile  de  distribuţie  apamnând  operatorului  de  distribuţie  au  fost trasate  orientativ  pe  planul  de
situaţie anexat.

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

9.     Săpăturile  În  zona  traseelor  de  cabluri  se  vor face  numai  manual,  cu  asistenţă  tehnică  din  partea

operatorulul de distribuţie.

10.  Executarea  lucrărilor În  apropierea  instalatiilor  operatorului  de  distribuţie  se  va  face  cu  respectarea
strictă  a  condsiilor  din  prezentul  aviz,  precum  şi  a  nomelor  tehnice  de  protecţia  muncii  specifice.
Beneficiarul  lucrării,  respectiv  executantul,  sunt  răspunzători  şi  vor  supona  consecinţele,  financiare
sau  de  alta  natură,  ale  eventualelor  deteriorări  ale  instalaţiilor  şi/sau  prejudicii  aduse  utmzatorilor
acestora ca umare a nerespectării regulilor menţionate.

1/3
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ofte.aiba6dE"bu"`em         www.distirie<otiie,b `'

..F'a.tiA#:Eăc#jrikî#vft.3Q+3#eăp:Sînfidc#']3bîj:gLVsue'Ud'eş;ÎT3'6amşmL#La##pmiectinast6xecutima
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SucuiBab ALBA.
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•,         L                                                               .            `,

"d  d®  instalatlib  ®lectric®  dln  zom  Se  va  resp®cta:  Ordinul  ANRE  nr.239/2019  «  Norma  fl}linic®  privind

:e:i#::nŢ,zaovE,o#e:am##*S,i#.n#:=.găaab'i:-#wt?â#3=tgJ#H.dgŢffl#ş%ftin"6mo-"ipieHe
yaÂîab##tţa'n""#;:°umnsrh#dn:3!aunaut.:'#na#Pp#2ŢonăaL°:€:tifivă|U*„,ie"vi"tiia\tiwm\tiâ"din
Zona.

L=n#uţ=eu#:âŢud=:nb:Leii==uŢ:adic=%r,,mob"g&bda#vappmmonouaşo,idtimin
• 11CJ Pont" a|.robaro puz                                                                                                         "  `).   ,1
- Plansa roglomentan. la taza PUZ

g:±st#ş`uffig#tFLAE             ÎgfE. EtiâbBA

%:ÎLLAE r,/,#m#sD_
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Distribuţie Energie
Electrică Romania
Sucursala Alba

Djstrit)tJţie Energie Electrică Romania -smj"ia Aib@
Plaţa Consiliul  Europej,  Nr.  1,  510096, Alba  lulia, jud.  Alba

Td: +40258805999                                                    C.LF. D[ER/C.U.I. SUw= R014476722 /  14519580

Fax: +4o25esc4io                                             R.c. DEEA/sm Ji2/352/2oo2 / JoV12V2002

oflTNx:.alb@sttsalbiAleenerghe.ro               `^/ww.dlstrlbut}e-energle.ro
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S.C MIVO EXPERT CONSTRUCT S.R.L prin
FOFELDEA vAs mE
Strada,-,m.14
Loc.Sasciorijud.Alba

•~\
AVIZ FAVORABIL
Nr. Înregistrare 376337410 din data 29.06.2021

Stimate domn/doamna FOFELDEA VASILE

Delgaz Grid  SA

O"kst21A
510122 Alba  mlia

wwJ"ZtidJo

6aMti Popa
T  0369  697.  809
F  0358A03 313
mbrieta.ooDa®delf!azirid/o

Departament Acces  la  Retea

Umare a solicitării dumneavoastră privind emiterea avizului de amplasament pentru
lucrarea   „  ELABORARE PUZ IN VEDEREA PARCELARII PENTRU LOCUINTE FAMILLALE„ in

Sebes,strada Cibanului,  nr.17., jud. Alba, în uma anelizării documentaţiei depuse vă
comunicăm avizul favorabil,
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, m CĂTRE BENEFICIAR, A
CONDIŢIH.OR I)E MAI-JOS:

A.  Condiţii tehnice:
1.  La  execuţia  lucrărilor  se  vor  respecta  prevederile  NTPEE-2018
privind   distanţele   de   securitate   între   reţelele   de   distribuţie   sau
instalaţiile   de   utilizare   subterane   a   gazelor   naturale   şi   diferite
construcţii sau instalaţii ^mvecinate :
a. Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri             PE -OL
susceptibile de a fi construite                                                       l.0-2.Om
b. Clădiri fără subsoluri                                                                   O.5-1.5m
c. Canale pentni reţele temice, canale pentm insta-

::ţă:i]:::#Cdee cmaiizare                                               Î ::: ! :§:
e. Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefoni-
ce mont. direct în sol, sau căminele acestor instalaţii         O.5-0.6m
f. Cămine pt. reţele temice, telefonice şi de canalizare, staţii
sau cămine subterane ^m construcţii independente               O.5-1.Om

g. Copac                                                                                                  O.5-l.5m
h. Stălpi                                                                                                      O.5-0.5m
Notă:    Distanţele,   exprimate   în   metri,   se   măsoară   în   proiecţie
orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau

ELtd2:iilae sduebt;rŢee;,ie  a  reţe|e|or  de  gaze  natua|e'  aşa  cum  este
aceaste  definită de  legislaţia ^m vigoare,  nu se vor realiza construcţii
indiferent de natura acestora .

1

DEGR Po3"02.F-03, ed2

Preşedintele  Conslllulul de

Administraţie
Manfred  Paasch

l)iTectori Generall

Ferenc Csulak (Dli.ector General)
Mihaela  Loredana Cazacu  Odjunc
Deputy)

Anca  Llana  Evolu  (Adjunct  Deputy
Petre Stola nodjunct Deputy)

Sedlul  Central: Târgu  Mureş
CU 1:  10976687

Atrlbut flscal:  RO

|26/326/08.062000

Banca  BRD Târgu Mureş
lBAN:

RO11BRDE270SV27540412700

Capltal Socla` Subscri5 şi Vărsat:

7T32fflm,BROM
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3,  Intersecţia  traseelor  reţelelor  de  distribuţie  a  gazelor natdrale  6u
traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau, supratemne se face
cu avizul unitătilor deţinătoare şi  se realizează la cel puţh  200 mm
de"pra celorlalte instalaţii.
4. Pepmi evitarea pătnmderii în clădiri a eventua)elor scăpări de gaze,
se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice uti`li`tate
(^mcălzire,  apă,  canalizare,  cabhri  electrice,  teleflmice,  televizime

ş:âtpcT#pri?#i:ig=i^iipoŢdft#i%e,g`:**t#l&#i*;:,:````.
naturale,indiferent  dacă  clădirile   sunt  sau  nu  ?:linEŞFţăţî  Cu  gaze
n©turale.
5.  Daca este cazul  realizarii  unor lucrari  de  subtraversare  a` retelelor
de  gaze  naturale,  se vor lua masuri  de  protectie  stabilite  de comun
acord  cu  delegatiil  Del`gaz  Grid  SA,` h  c?pfo,Ţiţbi`t,++cŢ`E=ev?Srile
legale in viQîdâri ` `.'   .

g#:drieri#ir,
găc:t:effgs#ffikŢzţoţa*j.ă&'t#cŢÎQp?ŢIĂptŢ?"*:`*+.
7.   (1)   Se   interzice  montarea  subterană  a  două `t\rih:dăt#`7`\'d;\ găz;`  . `

3gnâăp:eŢ?#âăep"ij:ea,eaxtioriod:saŢţonmdu#pţFfiŢ#gtij-
0,5 m; se re6orimdăbă

:;5nj;8iţ:rD#eSti9v%.D
ŞÎ:SSŢ8#6CriiT.şiî#ÎşŢJg*F*:#:"

!

t2o'zEa'î:d?iob.:;::1   '   t    `    1   '.,    '       ,

:#?  ţşl

8.'Condiţiigenerale:

1,          Va suporta cheltiîeq'Île @ferente rdizări.ilu6rărilor de lă`{#urict"h   '  `
_,J``             ,      ),..:i.``                        ,.`,         ".,

Îl=|::pdâv:şmâ[n:iâ;e;g:c:ăieî:eeEiilîă;dg!t;ua,:j:ăsii#~Îţ3i#:Ţ#iş:tş`!_
2
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asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din

partea Delgaz Grid SA - Centm Operatiuni Retea Alba. Solicitarea se va
transmite pe adresa de mail al emitentului de avize sau la Centrul de Relatii cu
Publicul din Alba lulia, str. 0lteniei, nr. 21A, cam. A0010.
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,2-1,2m.

3.          În cazul în care s-aprodus o deteriorare areţelei de gaz, astfel încât, au
apărut scugeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz
Grid SA, la telefon: 0800€00.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată,

primele măsuri, pentm a împiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie,
rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv
reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri
imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid SA,

pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.
De ţeriortqe a lzolaţiiel aţTage diioă stne corodLprca Tt.aţerialulu} ţubu&_ _ş|

qpţrifla deficct.lor de _coroziime. Eg.eu de depi3taţ. ca.e "]t avu urmări grcrve
bexplozii) : în cazul în care se produce un asemenea eveniment. cwând ca si
q23gEai±teTiorqca lzolaţi&1 îTi timmil cxecutiei lucrăTtl av+zcoe de căm rk3lga=
Grid SA. izolatie care n-a f;ost retăcută. datorită f;a_Dţului că execuţantul m a
ammtcti repTezen{anţi±1 I)elpaz Grid SA` bemficlqul avtzuJu] " fi dîrcct

="LS|aab;'L?:f?ir:adL"deert:::=Ţ:-m=,orşiinsti,aţii,oraflate^m
exploatarea  Delgaz Grid SA - Centru Operatiuni Retea Alba, beneficiarul va
suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze
naturale şi de restabilire a fi]ncţionalităţii elementelor afectate.

4.           Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu,
manual, pentm a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5.           În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale -a căroracoperire e

afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la

generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.

3
DEG R Po3"fl2-F®3, ed2



6.          În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cm este aceasta
definită de legisl@ţia În vigQare, compactaFea se va realiza obligat®rin ma]m]aL
astfel ^mcât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o ÎHalţrie de man±m 30 om

(inclusivstratuldenisip),măsurată'deta,generatoareasupeq=i®aBăac®nductQi.
.`1

7.          În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şvsau
căminele,at`mciacestea.vorfir,eamplasateobligatorin±pepoziţia`inîtială`.:.Se'
impune, deasemenea, Beastplasarea capacelor`de răsuflatori; aoap#ebrde  `  .
cămine, a tijelor de actiomre etc.                                                            '.    `t, : '

8.          Cu minimum 5 zile ^mainte de recepţia latemimea luGj:ărilQr}}seva..
infoma ^m scris Delgaz\tid SA. Centrti Opegatiuni Retea Alb@rasqpm:datei  la
care e programată recepţia. Solicitarea se va ,transmite pe adresa` de măîl,d r
emitentuluideavizesaul&~`Centrulde`Relatii`cuPubliouldinAlbalt[EÎstr.
0lteriei, nr. 21A, caiin.` AOOI 0. ,

pnme,Z:gmri,a#ese:îeav#ap:eî:P#s|;edvaatikş.:ii2ti9#3#Zf,(#Ţ!'ş#TŞ#!m*`:gu
*^^`...^...a-ii__..!1Ă].     .`Ll=`JL._`.l```    .{.r.``,`    .'î.t.`   .-ţ   1.     '    ^^       '`„

va]abilîta`tea.                ' J.  ` `

Cu respecţ

Babes Florin
Coordonator Echipa Acces la Retea Alba

4
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Popa Gabriela
Mstlîîgie,#Ţqa?r `  `
•i

c+f,  -  .  :.     :
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Către,

SC   MIVO  EXPERT  CONSTRUCT  SRL
loc. Săsciori  nr.  14, jud. Alba

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

AVIZ   DE  AMPLASAMENT   FAVORABIL

În vederea:  Elaborare PUZ În vederea parcelării pentru locuinţe familiale, În municipiul
Sebeş, localitatea Sebes, str. Cibanului, nr.17, nr. CF 73022 -Sebeş, nr.CAD 73022,
conform certificat de urbanism nr.160 din  14.04.2021  emis de Primăria municipiului Sebeş
şi a planului de situaţie anexat.

SC APA C.T.T.A. SA -Sucursala Sebeş nu deţine reţele pe amplasamentul
viitoarelor construcţii.

Alimentarea cu apă potabilă şi racordarea la reţeaua de canalizare a viitoarelor
construcţii se poate face din reţelele de apă potabilă / canalizare existente pe strada
Cibanului.

Avizul este condiţionat de:   respectarea amplasamentului precizat În planul de
situaţie prezentat.

±::::::±Î==::::::±:=:±Î=::::::::Î::=::::::::E=Î%Î:::ztruîre.

BIROU   TEHNIC
ing.  Bucur Adriana`î.t

F-PS-SCIM-12-01, Ed.1, rev.1
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PREDA PAUL VASILE  P.F.A.
R.C.  F1/407/2017.
Sediu: Str. T. Cipariu, nr. 6A,

Alba lulia, 510033 .
Telefon: 025 8/830614.

STUDIU GEOTEm`ŢIC  nr.  101/2021,

aferent proiectului:     ELABORARE P.U.Z IN VEDEREA PARCELARII PEN-
TRU LOCUINTE FAMILIALE, ,mm. SEBES, str. CIBA-
NULUI,  nr.17,  JUDETUL ALBA.

[Proiect rm.  10/2020; faza: D.T.A.C.].

Prezentul studiu geotehnic este intocmit si structurat in conformitate cu prevede-
rile NORMATIVULUI PRIVIND DOCUMENTATIILE GEOTEm`ŢICE PEN-
TRU CONSTRUCTII, indicativ NP 074/2014, aprobat de hmusTERUL DEZ-
VOLTARII REGI0NALE SI ADMNISTRATIEI PUBLICE, prin ORDIN nr.
1330 din   17/07/2014.

Cap. I -PREZENTAREA INFORMATIILOR:

A/ - DATE GENERALE:

AMPLASAMENTUL: - Suprafata de teren (de cca 6900.OQ mp) aferenta  obiec-
tivului   nou-proiectat,   ELAB0RARE  P.U.Z.   IN  VEDEBEA  PARCELARII
PENTRU LOCUINTE FAMILIALE, identificabila prin C.F. nr. 73022, nr. cad.
73022,   se   incadreaza   in   perimetrul   administrativ-teritorial   al   municipiului
SEBES,  situandu-se  in  intravilanul  localitatii,  pe  str.  CIBANULU,  la rm.  17,
JUDETUL ALBA -vezi  "Planul  de  amplasament  si, delimitare  a  imobilului"
(scara1:1.000)anexatprezentuluistudiugeotehnic,\capies`eagraficailustrativa.

BENEFICIAR LUCRARE:           S.C. "MIVO EmERT CONSTRUCT" s.R.L.

Prin D-nul FOFELDEA VASILE
( SasciorvJudetul Alba)].PROIECTANT GEMERAL:  S.C. "BIROU PROIECTARE BRUDALA" S.RL.

[Sebes/JudetulAlba].

ELEMENTE DE TEMA DE PR0IECTARE: L Prin elementele de tema de pro-
iectare,  puse  la  dispozitie  de  beneficiar  si/sau  de  proiectantul  general  [S.C.



"BIROU PROIECTARE BRUDALA"  S.R.L.  - (Sebes/Judetul Alba)],  se ofera

datele tehnice minimum-necesare privitoare la obiectivul nou-proiectat: destina-
tia si regimul de inaltime avute in vedere, structura de rezistşnta si sistemul de
fimdare  preconizate,  sarpante  si  invelitori  etc.  si,  in  c6n;ecinta,  se  solicita
estimarea  conditiilor  geotehnice  de  fimdare  pe  amplasameritu`l  obiectivului  in
cauza cu: prezentarea stratificatiei generale a terenului, pre`Qizarea adancimilor
de fimdare minime - impuse din consideratii geotehni6e,  s.tabilirea stratului de
fimdare si a capacitatii sale portante, preztitarea situatiei apelor subterane etc.

r-
\

MORFOLOGIA AMPLASAMENTULUI:  - Din punctual de vedere al geomor-
fologiei majore, zona localitatii SEBES si implicit amplasamentul cercetat se in-
cadreaza  in  aria  unui  larg  feston  al  CULOARULUI  ORASTIEI  (segment  al
"Culoarului  depresionar  al  Muesului")  care  local,  face  separatia  dintre  PIE-

MONTULUI   PIANULUI,   situat   in  nordul  M-tilor   SUREANU-CANDREL
(masive  montane  apartinatoare  "Carpatilor Meridionali")  si PODISUL  SECA-
SELOR (submitaite a "Depresiunii Colinare a Transilvaniei") pe de o parte si M[
tii METALIFERI/M-tii VINTULUI [masiv constituient al "Apusenilor de Sud"]
de cealalta parte,

Strict  amplasamentul in cauza se incadreaza in «zona det lunca/albie majora a
raului SEBES» ; zona dezvoltata pe partea dreapta a raului, situata altimetric in
jurul cotei de 264.00 m si care actualmente, este aparata contra inundatiilor prin
lucrari de indiguire/regularizare, executate mterior.

Amplasamentul obiectivului proiectat prezinta o supmfata cvasi-plana si orizon-
tala,  cu un grad bun de stabilitate generala si locala -.din prictul de vedere al
potentialului de degradare prin declansarea sau reactivarea de aluiecari de teren
si/sau de aparitie a altor fenomene geodinamice distnictive ®rabusiri de teren,
eroziuni intense - longitudinale si/sau transversale, spalari in suprafata excesive,
inundatii etc); evident, viitoarele lucrari de sistematizare/resistematizare vertica-
1aaamplasamentuluivorfiastfelproiectatesiexecutat6in.c;tsaconservegradul
bun de stabilitate generala si locala a acestuia si, simultam, ` sa asigure colectarea
si drenajul corect/optim al apelor meteorice.

GEOLOGIA AMPLASAmNTULU:  -  Geologic,  amplasamentul  cercetat  se
incadreaza in extremitatea sud-vestica a BAZINULU TRANŞILVANIEI; bazin
fomat prin afimdarea diferentiata ca amplitudine a unor blocuri ale structoge-
nului din interiorul  «arcului carpatic» (care  initial,  foarte probabil, ăvea rol de
«masiv/mediancentral» - fata de ariile periferice ale geosinclinalelor alpine care
au remobilizat o  serie de structuri hercinice,  deja consolidate); blocuri delimi-
tate de doua seturi de fi.actui profimde, cvasi-orto8on'ale (Setuile «faliilor car-



-
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patice»  si  respectiv,  al  «faliile  de  tip  pamonic»),  generate  de  diastrofismul
laramic, manifestat local prq)onderent disjunctiv/ruptural.

Odata cu sfarsitul cretacicului si inceputul paleogenului BAZINUL TRANSIL-
VANIEI, prin imersarea sa generala, incepe sa fimctioneze ea o larga cuveta de
sedimentare  permitand  acumularea  unor  depozite  de  mare  grosime,  fi.ecvent
monotone sub aspect litologic, ca efect al `1aporturilor de subductie" (sacadat-
continua  si  accentuata)  stabilite  intre    "micro-placa  trm§il-+ana"  si  'hitatile
instabile  ale v o r 1 a n d-ului  carpatic"  (daca vorbim  in t6meni  de tectonica
globala).

In  zona  localitatii  SEBES  apar  la  zi,  atat  fomatiunile  atribuite  oligocenului
[conglomerate,  gresii,  argile mamoase vargate - brun-rpscăte la cenusii-verzui
svsau    violacee,    cu    structuri    lenticular-incrucisate,    spe'cifice    faciesurilor
continentale  (fluvio-lacustre  cu  ffecvente  secvente  torentiale),  in  care  au  fost
depuse]  cat  si,  cele  atribuite  sarmato-pliocenului  in  facies ,pamonic  de  larg
[marne, mame nisipoase si nisipuri - volhinian-bessarabian inferior si nisipuri,
argile mamoase si pietrisuri -pannoniene].

Odata cu exondarea fmala a zonei si schitarea retelei hidrografice actuale, incq
sa fie: generate, transportate si redepuse fomatiunile aluvioriâre recente, cuater-
nare  hleistocen  superior-holocene  (qp3-qhl/qh2),  corelat)ile  cu  ultimile  doua
glaciatiuni,  Riss  si  Wumi];  aluvimi  cu granulometri6 variabila  (de  la medie-
grosiera la fina) depuse in zonele de lunca/albie majora si/sau de terasa.

Tot ca efect al  desfasurarii proceselor de alterare hipergena/subaeriena apar si
celelalte tipui de depozite superficiale: eluvii, deluvii, proluvii, coluvii etc., cu
grosimi  relativ  modeste  (de  ordinul  metrilor)  si  dpuse  mai  ales  in  ariile  de
creasta-platou si/sau de versant deluos, pe fomatimi pre-/amte-cuatemare.

SEISMCITATEA:  - In confomitate cu prevederile CODULU DE PR0IEC-
TARE SEISMICA, indicativ P  100-1/2014, amplasamentul in cauza se caracte-
rizeaza prin valoarea `ag =  0.10g (valoare de varf a acceleratiei terenului pemu
proiectare - pentm cutremure avmd intervalul de recurenta IMR = 225 de ari si
20% probabilitate de d`epasire in 50 de ani); din pmctul de vedere al perioadei
de control a spectului de raspuns ®erioadei de colt); `amplasamentul in cauza se
caracterizeaza prin valoarea Tc = 0.7 sec.

ANCIMEA DE INGmT: -Definita confom STAS 6054/1977, adan-cimea de
inghet  in  zona  amplasamentului  este  de  cca  O.8`0-0.90m  4e  la  nivelul  Ts/Tn
actual;   valorile  prezentate  referindu-se   la  situarile   intravil'ane  si,   respectiv,
extravilane.



HIDROGRAFIA  SI  HIDROGEOLOGIA  AMLASAMNTULUI:  -  Cel  mai
important curs de apa din zona este raul  SEBES  care,  impreuna cu o  serie de
afluenti locali (vai minore) dreneaza intreaga retea hidrbgrafica cu caracter per-
manent si/sau semipemenent-torential.

In  zona  amplasamentului  (zona  de  lunca/albie  majora  a  raului  Sebes)  apele
subterane  se  organizeaza  ca  acumulari  fi.eatice  cu  nivel  liber,  de  mai  larga
extindere, cantonate fiind in masa aluviunilor cu granulometrie grosiera ®ietri-
suri si/sau bolovanisuri oligomoctice), 1a contactul  lor. cu roca
impemeabila,   la  adancimi  variabile  de  cca   1.50-
ridicare  a nivelului  lor hidrostatic  cu cca O.50m,
mai accentuata).

tiii=
\

Zi=

de baza,  cvasi-
m  +(cu  posibilitati   de

adele cu pluviozitate

Aceste ape subterane, in general, nu prezinta fata de elementele de beton si/sau
beton amat ale constructiilor, cu care vin in contact, un posibil caracter agresiv
(cu totul  sporadic  s-au interceptat ape cu agresivitate generil acida,  carbonica
si/sau de dezalcalinizare, de intensitate foarte slaba).

In cazul de fata se considera ca apele subterane din cadrul amplasamentului in
cauza, in conditiile de fimdare preconizate nu vor afecta, pemanent sau secven-
tial, fimdatiile obiectivelor in cauza.

8/ - CATEGORIA GEOTEHNICA:   - In vederea stabilirii riscului si categoriei
geotehnice s-au avut in vedere urmatoamele elemente:

-Conditii de teren: -terenuri bune (2 puncte) [tabelul A1];
- Apa subterana: - fara q)uismente (1 punct);
- Clasificarea constructiei dupa categoria de imortanta: nomala (3 puncte);
-Vecinatati: -fara risc (1 punct);
- Zona seismica: (0 puncte).

Cu un punctaj de 7 puncte, situate in domeniul 6. . .9 puncte, lucrarea in cauza se
incadreaza in  CATEGORIA GEOTEmlcA  1,  caracte`rizata prin' RISC  GEO-
TEIINIC REDUS [contom tabelelor A3-A4].

C/ - SINTEZA INFORMATIILOR 0BTINUTE DIN CERCETAREA
TRENULUI DE FUNDARE.

Avand in vedere categoria de importanta a obiectivului in cauza, elementele pre-
zentate prin tema de proiectare, incadrarea lucrarii in "catLegoria geotehnica 1 ",
caracterizata prin "risc geotehnic redus" si buna cunoastefe a zonei, sub aspect
geotehnic, pentni amplasamentul obiectivului in ca\iza s-a considerat suficienta
executarea de observatii directe de teren, extrapolarea datelor cunoscute din am-



/-\

-  la partea inferioara a profilului apar aluviunil

plasamente similare, completate cu executarea a trei foraje g?otehnice de control
(F1-3.)  cu  adancimea  de  cca 2.00m  (executate  in iulie  202r,  prin grija bene-
ficiarului).

Prin coroborarea acestor date, pe amplasamentul in caŢza s-a evidentiat o strati-
ficatie simpla, relativ uniforma si cvasiorizontala, a carei succesiune verticala se
prezinta astfel:

-ge::girua,fi:tuar@±Ţ=Ţri:::t#di:gsâtevr:Ţ:tsîgogsi±si-:l:sicp;oăsa?8eo#;Coăe?iuh

-   in adancime, pama la cca 1.40-1.70m, apar o serie de nisipuri cu pietris,
cu sau fara liant argilos-prafos, cenusii, cu indesare niedie-ridicata;

•.,,                `     ,,,-           1              ..
luncii:

pietrisuri, cu nisip si bolovanis, cenusii, e,\ cu indesare
medie-ridicata si care, repauzeaza direct pe roca de baza supra-con-
solidata.

Stratificatia terenului anterior descrisa (simpla, relativ unifoma si cvasi-orizon-
tala) se poate urmari pe "fisle de stratificatie ale forajelor geotehnice de control
F.1 -3.", anexata prezentului studiu geotehnic, ca piese grafice ilustrative.

Cap. 11 -EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEmŢICE.

In mod defmitiv, lucrarea in cauza, ELABORARE P.U.Z. IN VEDEREA PAR-
CELARII  PENTRU  LOCUINTE  FAMILIALE,  mun.  ŞEBES,  str.  CIBANU-
LUI,  m.   17,  JUDETUL  ALBA,  se  incadreaza  in  "categoria  geotehnica  1";
"riscul geotehnic fiind redus".

Amplasamentul  obiectivului  proiectat  este  inclus  intr-o  zQna care prezinta u
grad bun de stabilitate generala si locala (neexistand i)ericqle iminente de degra-
dare prin declansarea sau reactivarea de alunecari de teren si/sau a altor fenome-
ne geodinamice distructive: prabusiri de teren,  eroziuni intense - 1ongitudinale
sau transversale,  spalari in suprafata importante,  inundatii etc);  eventualele lu-
crari de sistematizare/resistematizare verticala a amplasamentului in cauza vor fi
astfel proiectate si executate incat sa conserve gradul bu de stabilitate generala
si locala a acestuia si, in acelasi timp sa asigure co|ectarea si drenajul corecvop-
tim al apelor meteorice.

Avand in vedere cele prezentate anterior, privind mai ales stratificatia terenului
Si Caracteristice sale geomecanice, pentru amplasamentul in cauza se sugereaza
adoptarea de FUNDATII DIRECTE DE SUPRAFATA - FUNDATII CONTI-
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-Pamanturile rezultate din sapaturi se vor putea utiliza ca materiale de umplutura
cu conditia "depunerii lor sistematice" (in strate succesive de' cca 20-30 cm gro-
sime) si a "compactarii lor controlate" (manual si/sau mecamizat, pana la atinge-
rea mor  grade  de  compactame  Dmed.  >  98  %  si  Dmin.  > -95  %,  din valorile
PROCTOR,  evidentiate  in  laborator, pe probe medii\ ale pamanturilor puse  in
Opera).

-Dupa executarea sapaturilor pentru fimdatii, se va solicita proiectantului de re-
zistenta si geotehnicianului, examinarea acestora si a terenului de fimdare si a-
vizareacontinuariilucrarilor(tumareabetoanelorintoatefimdatiile).

-Prezentul  studiu  geotehnic  are  caracter  definitive  putand  servi  la  intocmirea

proiectului ELABORARE P.U.Z. N VEDEBEA PARCELARII PENTRU LO-
CUINTE FAMILIALE, mun. SEBES, str. CIBANULUI, nr.  17, JUDETUL AL-
BA,  beneficiar  S.C."MV0  EXPERT  CONSTRUCT"  S.R.L.  brin D-nul FO-
FELDEA VASILE (Sasciori/Judetul Alba)].

-Orice neconcordanta se va constata la executie, fata de cele prezentate anterior

(cu privire mai ales la stratul de fimdare svsau caracteristicile geomecanice ale
acestuia),  se vor aduce la cunostinta geotehniciamului pentru examinare si avi-
zare in consecinta.

-Eventuale date suplimentare se pot pune la dispozitia proiectantului de spaciali-
tate, la solicitarea sa, in timp util.
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