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Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Construire hală industrială" pe terenul 

situat în comuna Ciugud,  

sat Drâmbar, Strada Industriei Nr. 5, județul Alba 

 

 Consiliul local al comunei Ciugud judetul Alba întrunit în şedinţă publică ordinară,              

astăzi  30.03.2022, 

 Luând în dezbatere: 

-  Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu  „Construire hală industrială" pe terenul situat în comuna Ciugud,  

sat Drâmbar, Strada Industriei Nr. 5, județul Alba, inițiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,   

- Documentaţia tehnică întocmită de către SC ARHIMAR CONCEPT SRL; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

Având în vedere prevederile: 

 - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.29/2011 privind aprobarea 

Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism în comuna Ciugud, 

- Art. 129  alin. (2) lit.c)  raportat la art. 129 alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

mailto:office@primariaciugud.ro
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hală industrială" pe terenul situat 

în comuna Ciugud, sat Drâmbar, Strada Industriei Nr. 5, județul Alba pe terenul în suprafață de 

2621 mp, identificat prin extras CF nr.90529 Ciugud, plan de situaţie, plan de încadrare în zonă, 

beneficiar SC POMPONIO SRL, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, conform anexei nr.2 parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Aprobă perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire 

hala industriala  si împrejmuire",  ca fiind de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la 

data recepționării investiției. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- Beneficiar: SC POMPONIO SRL; 

- Consiliul Judeţean Alba  - Instituţia Arhitectului Şef; 

-1 exemplar la dosar 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.03.2022 

Nr.36 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 



RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI 
privind elaborarea studiilor 

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA 

Loc. Drambar, Com. Ciugud, Str. Industriei, Nr. 5, jud. Alba 
 

Beneficiari 

     SC POMPONIO SRL  

Loc. Vintu de Jos, Str. Alba Iulia, Nr. 21A, jud. Alba 

 
a) detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta 

publicul, inclusiv: 

1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea 

solicitantului; 

- Vecinii directi ai amplasamentului studiat 

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

invitatii la intalniri, buletine informative si alte publicatii; 

- Afisare anunturi  pe panoul amplasat la adresa terenului studiat in actualul PUD; 

- Contactare directa a vecinilor amplasamentului studiat. 

3. localizarea rezidentilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine 

informative sau alte materiale scrise; 

- Au fost identificati un numar de 2 - vecini directi:  

 

a. SC EUROPEXPRES SRL reprezentata de Lepadat Eugen (vecin in partea de Nord Vest si 

Sud Vest)  

b. SC POMPONIO SRL reprezentata de Popa Calin Ioan  (vecin in partea de est) 

 

Toti vecinii directi ai amplasamanetului au fost contactati direct si au fost informati asupra 

modificarilor reglementarilor urbanistice. 

 

    4. numarul persoanelor care au participat la acest proces; 

a. - SC EUROPEXPRES SRL reprezentata de Lepadat Eugen (vecin in partea de Nord Vest si 

Sud Vest)  

 

b. un rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul 

procesului de informare si consultare, inclusiv: 

1. modul in care solicitantul a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de 

problemele, observatiile si rezervele exprimate de public; 

- vecinii directi nu au avut obiectiuni in ceea ce priveste elaboradea acestui PUD, toti fiind 

de acord cu reglementarile propuse. 

2. probleme, observatii si rezerve pe care initiatorul planului de urbanism sau amenajare a 

teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivatia acestui lucru; 

- Nu au fost semnalate probleme privind reglementarile urbanistice propuse.  

3. orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea 

propunerilor. 

Toti vecini si-au exprimat acordul prin declaratii si notificari. 

 

Intocmit 

arh. Mirea Iulian Ilie 
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PROIECT NR. 313/2/2022 
 
 
 

PPLLAANN  UURRBBAANNIISSTTIICC  DDEE  DDEETTAALLIIUU  
 
 
 
 
 

 

ELABORARE PUD - CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA 
CCoomm..  CCiiuugguudd,,  SSaatt  DDrraammbbaarr,,  SSttrr..  IInndduussttrriieeii  NNrr..  55,,  IInnttrraavviillaann,,    

jjuudd..  AAllbbaa  
 
 
 
 

BENEFICIARI:  SC POMPONIO SRL 
  
    
 
    
PROIECTANT: SC ARHIMAR PROIECT SRL 
 
    
 
 
 
 
 

Data: IANUARIE 2022               Exemplar nr. 2 
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BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE 

 
 
   A PIESE SCRISE 
 
1  FOAIE DE CAPAT. 

2  BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE. 

3  MEMORIU GENERAL. 

4  REGLEMENTARI 

5 TEMA DE PROIECTARE 

6 AVIZE SI ACORDURI  

 
 

     B PIESE DESENATE 
 
0 PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE 1:5000 

1 PLAN DE SITUATIE EXISTENT 1: 500 

2 PLANSA REGLEMENTARI 1:500 

3 PLANSA ECHIPARE EDILITARA 1:500 

4 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 1:500 

 
Se anexeaza : 

 
- CERTIFICAT URBANISM 
- DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA 
- EXTRAS CF. 
 

INTOCMIT   
arh. MIREA IULIAN    
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                     MEMORIU JUSTIFICATIV 
 
   1. INTRODUCERE 
 
1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI: 
 
- Denumire proiect:  
ELABORARE PUD -  CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA 
- Adresa obiectiv: 
Comuna CIUGUD, intravilan, Sat Drambar, Str. Industriei Nr.5, Jud. Alba 
- Proiect numar: 313/2/2022 
- Beneficiar:   SC POMPONIO SRL reprezentata de POPA CALIN IOAN 

 
- Proiectant: SC ARHIMAR PROIECT SRL 

- Data elaborarii: IANUARIE 2022 

 
 1.2 OBIECTUL LUCRARII   

 
Prin tema de proiectare intocmita de catre beneficiar, se doreste: 

-  construirea unei hale industriale, cu regim de inaltime P, amenajarea incintei cu parcari, 
alei, platforme si zone verzi. Studierea aliniamentelor laterale, fata si spate, accese 
circulatii, parcari . 

 
Terenul pe care se doreste a se construi se afla in proprietatea firmei SC POMPONIO SRL 
conf. Contract  SC POMPONIO SRL conf., C.F. 90529, NR Topo 90529, S = 2621 mp 
 Terenul se afla in intravilanul satului Drambar – Zona industriala, Com. Ciugud pe Str. 
Industriei Nr.5, jud Alba. 

 
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI 

 

 Acest studiu analizeaza posibilitatea amplasarii pe un teren situat in intravilanul satului 
Drambar, Com. Ciugud a unei hale industriale, amenajarea terenului din incinta cu circulatii 
pietoinale, auto, parcari, zone verzi, etc. Se vor studia accese, circulatii in incinta, parcari, 
aliniamente laterale, etc 
 P.U.D. va elabora un regulament urbanistic care va fi respectat la elaborarea DTAC.     
 

    2. INCADRARE IN ZONA: 
2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE:  

Intravilanul Satului Drambar, Com. Ciugud, Zona industriala, pe Str. Industriei Nr.5, jud Alba. 
 

Conform datelor preluate din PUG si CU, suprafata de teren 2621 mp se afla in intravilan in 
UTR  PS-  ZONA UNITATI DE PRODUCTIE SI SERVICII MIXTE  

Conform planului de incadrare in zona se evidentiaza pozitia amplasamentului in 
intravilanul  Satului Drambar Zona Industriala, Com Ciugud. 

Conform datelor preluate din documentatia topografica suprafata de teren (2621mp) 
are situare in zona industriala a satului Drambar cu acces din str. Industriei care are un  profil 
de 12.00 m (trotuare, piste de biciclete, spatii verzi si carosabil). 
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Terenul studiat are categoria de folosinta : arabil 
Retele existente in zona: 

- Energie electrica  
- Retea gaz 
- Retea apa potabila si canalizare 
 

2.2 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD 
Nu exista documentatii de urbanism care se desfasoara concomitent cu PUD. 
 

3. SITUATIA EXISTENTA   
 

a) AMPLASAMENT:  
INTRAVILAN, Sat Drambar, Com. Ciugud,  
Str. Industriei, Nr.5, Jud. Alba 

 
3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE: 
Accesul se face din str. Industriei cu un profil stradal de 12.00 m (Trotuar de 1.00m, pista de 
biciclete 1.20 m,  spatiu verde stradal 0.80 m de o parte si alta a strazii, si carosabil 6.00m). 
Sa efectuat o ridicare topografica pentru delimitarea terenului, a terenurilor invecinate si a 
accesului pe parcela. 
 
3.2 SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI: 
Terenul studiat este liber de constructii si are o forma dreptunghiulara,  
S teren liber = 2621 mp (curti constructii) 

- limita proprietate nord ( Str. Industriei). 
- limita proprietate sud (SC EUROPEXPRES SRL CF 85541)   

- limita proprietate vest (SC EUROPEXPRES SRL CF 85544 )  
- limita proprietate est (SC POMPONIO SRL CF 90528)  

 
3.3 SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE/LIBERE: 
Suprafata libera = 2621 mp. Pe terenul studiat nu se afla constructii existente. 
 
3.4 CARACTERUL ZONEI, ASPECT ARHITECTURAL URBANISTIC: 
Zona unitati de productie si servicii mixte. 
 
3.5 DESTINATIA CLADIRILOR: 
In zona = constructii industriale si de productie. 
 
3.6 TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CU PRECIZAREA 
SUPRAFETELOR OCUPATE: 
In zona: 
Predominant proprietate particulara a persoanelor juridice.  
Parcela studiata: 
Terenul apartine  firmei SC POMPONIO SRL conf., C.F. 90529, NR Topo 90529,  
S = 2621 mp si se afla in intravilanul Satului Drambar, Com. Ciugud, Parc industrial pe Str. 
Industriei Nr.5, Jud. Alba 
. 
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Folosinta actuala a terenului: curti constructii. 
 
3.7 CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE: 
Din punctul de vedere geomorfologic, perimetrul studiat se încadrează în zona de terasa 
superioară  dezvoltata pe malul drept al Râului Mures  ;  
 Amplasamentul prezintă o suprafaţă plană, fără denivelări importante, înregistrându-se 
totuşi o uşoară înclinare spre est, stabil şi rezistent la fenomene de degradare prin alunecare 
sau eroziune. 
 Zona seismică conf. norm. P 100-92, este ‘F’(Ks=0,08;Tc=0.7sec.) 
 Seismicitatea: Comunei Ciugud  se incadreaza in zona seismica "F". 

 
3.8 ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI HRUBE SI UMPLUTURI) CU PRECIZAREA 
POZITIEI ACESTORA: 
Nu s-au evidentiat in urma cercetarilor facute la fata locului. 
 
3.9 ADANCIMEA APEI SUBTERANE: 
Principalul curs de apa din zona este raul Mures care curge de la nord la sud de Drambar 
drenand toate apele din regiune prin intermediul principalilor afluenti sau semipermanenti 
(torentiali). 
 Apa subterana sub forma de panza freática captiva poate fi interceptata la adancimi 
variabile de la cca 6.00-7.00 m. 
 
3.10 PARAMETRII SEISMICI: 
Conform normativului P100/2005, privind zonarea teritoriului, perimetrul cercetat se inscrie 
d.p.d.v. al valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu valori ag = 0.10 si Tc=0.7 sec.  
 
3.11 ANALIZA FRONTULUI CONSTRUIT: 
Constructii servicii – hale de productie si depozitare, sedii firme, constructii sport si agrement, 
etc. 
 
3.12 ECHIPARE EXISTENTA: 
In zona exista: 

- Retea de energie electrica  
- Retea gaz 
- Retea apa potabila si canalizare 
 

4. REGLEMENTARI   
4.1 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA : 

Pe terenul liber de constructii, beneficiarul doreste edificarea unei Hale de productie care se 
va realiza cu regim de inaltime P. Obiectivul principal al prezentului PUD este reglementarea 
privind amplasarea noului imobil in teren fata de limite laterale, limita spate si retragere strada. 

Hala va avea: 
a. dimensiuni de 39.15 m x 20.08 m,  
b. regim de inaltime: P 
c. infrastructura va fi cu fundatii izolate si grinzi de fundare,  
d. suprastructura : Structura metalica, cu stapli,grinzi, contravantuiri pereti si 

acoperis. Inchideri panouri tip sandwich, invelitoarea panouri sandwich. 
 

- Constructia propusa va fi : 
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Sistemul constructiv - conform memoriului de structură; fundații izolate sub stâlpi tip 
pahar, stâlpi și grinzi prefabricate metalice, șarpantă grinzi metalice. 
Închiderile exterioare si compartimentările interioare 

- Închideri exterioare 
În planul parterului închideri din pereți prefabricat BA pana la cota +2,30 iar peste aceasta 
panouri metalice sandwich 6 cm Bs3 D0, gri, învelitoarea panouri metalice sandwich 6 cm 
Bs3 D0, gri. 

- Compartimentări interioare 
NU sunt compartimentări interioare. 
 

- Finisajele interioare 

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Soclu prefabricat BA, respectiv panouri 
tablă tip sandwich, gri deschis. 
 
- Finisajele exterioare 

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Pereți prefabricați BA pana la cota 
+2,30 iar peste aceasta panouri metalice sandwich 6 cm, gri, învelitoarea panouri 
metalice sandwich 6 cm, gri. 
 
- Acoperișul si invelitoarea  

- Șarpantă în 2 ape realizată pe structură de grinzi prefabricate metalice. Învelitoarea 
realizată din panouri metalice tip sandwich gri, cu scurgerea apelor pluviale la 
jgheaburi și burlane din tablă Zn. 

 
 

4.2 FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR 
 
CONFORM P.U.G. COMUNA CIUGUD SAT DRAMBAR, ZONA INDUSTRIALA 
DRAMBAR  

- UTR pentru zona studiata – UTR PS – ZONA UNITATI DE PRODUCTIE SI SERVICII 
MIXTE 
functiuni principale: – functiuni de servicii industriale si cvasi-industriale, functiuni industriale, 
functiuni tertiaire, functiuni de gospodarire comunala, amrnajari destinate infrastructurii de 
circulatie . 

• functiuni complementare compatibile zonei industriale si servicii mixte. 
 
Functional obiectivul propus se incadreaza in prevederile PUG aprobat cu HCL 
54/29.05.2020/, mentionandu-se utilizarile permise. 

 
Amplasarea fata de aliniament : 

- Constructia propusa se va amplasa retrasa fata de aliniament, limita de proprietate 

strada Industriei cu 10.00 m. 

Retragerile obiectivelor fata de limitele laterale  si posterioara a parcelei. 

- fata de limita de proprietate laterala catre Vest (SC EUROPEXPRES SRL CF 85544) 
constructia este retrasa cu 6.00 m. 

- fata de limita de proprietate catre Sud  - limita posterioara  (SC EUROPEXPRES SRL 
CF 85541) constructia propusa este retrasa cu 23.70 m. 
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- fata de limita de proprietate laterala catre Est (SC POMPONIO SRL CF 90528) 
constructia este retrasa cu 8.88 m. 

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

scurgerile pluviale in incinta parcelei.  
Constructiile care se vor executa pe parcela studiata vor respecta normele in vigoare: 
- Cod Civil 
- Reglementari sanitare privind sanatatea populatriei. 
- Reglementari privind protectia mediului 

 
4.3 CAPACITATE, SUPRAFAȚA DESFAȘURATA 

 
Pentru hala propusa: 
 
Sc Hala propusa = 786.17 mp,             Sd Hala propusa = 786.17 mp 
 
POT propus = 30.00 % 
POT min. adm. = 30%; POT max. adm. = 70%; 

 
4.4 PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI 

(DISTANTE FATA DE CONSTRUCTIILE EXISTENTE, ACCESE PIETONALE SI 

AUTO, ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR, ETC) 

Obiectivul propus se va incadra in stilul zonei, neintrand in contradictie cu caracterul acesteia, 

prin respectarea urmatoarelor principii : 

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) şi peisajului rural.  

- Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 

în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale 

urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). 

 - Arhitectura construcțiilor va fi de factură contemporană şi va exprima caracterul de zonă de 

producție și servicii.  

- Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale.  

- Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi 

constante ce nu vor depăşi 60 de grade. Se permite de asemenea realizarea de construcții cu 

sistem de acoperire tip terasă, ori specifice halelor industriale.  

- Șarpantele vor fi acoperite cu țiglă ceramică în nuanțe cărămizii sau tablă lisă fălțuită în 

nuanțe gri, ori învelitori specifice halelor industriale (în nuanțe alb, gri, negru) fiind interzisă 

utilizarea altor materiale sau culori decât cele menționate anterior.  

- Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de vecinătăți și profilul 
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funcţional.  

- Pentru a determina o imagine unitară, pe fațade se vor utiliza într-un mod cât mai discret 

materialele de finisaj – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră naturală sau tencuieli 

pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și se vor evita materialele cu 

texturi neadecvate (policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, faianță, gresie etc.)  

- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb, 

nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se 

interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.  

- Pentru elementele de tâmplărie (uși, ferestre) se permite utilizarea tâmplăriei PVC în culori 

neutre (alb, gri, texturi lemn). Pentru elementele de sticlă este permisă doar utilizarea sticlei 

transparente sau mate incolore, fiind interzisă utilizarea de sticlă reflexivă tip oglindă, geamuri 

bombate, imitații de vitralii, aplicarea de folii colorate.  

- Aspectul construcțiilor va afecta cât mai puţin posibil imaginea generală a peisajului şi va ține 

seama de caracterul general al zonei și de arhitectura construcțiilor din vecinătate cu care se 

află în relații de co-vizibilitate.  

- Se va asigura o tratare similară a fațadelor aceleiași construcții având în vedere perceperea 

acestora de pe domeniul public;  

- Se va recurge la solutii de constructie ecologice. 

Accesul : 

Accesul in incinta se va face din strada Industriei,  atat pietonal cat si auto prin intermediul 

platformelor si aleilor propuse conf. Plansa nr.2 Reglementari. 

 

4.5  INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA 

CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE 

Constructia noua se va integra in caracterul general al zonei. Constructiile invecinate avand 

un aspect industrial din punct de vedere arhitectural, se urmareste crearea unui imobil de 

calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si 

exprimarea functiunilor interioare in aspectul exterior. Constructiile anexe vizibile din spatiul 

public vor fi tratate arhitectural in aceiasi maniera precum constructiile principale si se vor 

integra compozitional in ansamblu. Pentru a determina o imagine unitară, pe fațade se vor 

utiliza într-un mod cât mai discret materialele de finisaj – tencuieli lise pentru faţade, placaje 

din piatră naturală sau tencuieli pentru socluri, lemn natur, confecţii metalice din oţel vopsit, și 

se vor evita materialele cu texturi neadecvate (policarbonat, marmură, piatră lăcuită, inox, 
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faianță, gresie etc.)  

- Culorile folosite pentru construcții vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale (alb, 

nuanțe de gri, nuanțe de crem, culoarea naturală a pietrei, culoarea naturală a lemnului). Se 

interzice folosirea culorilor vii, saturate, stridente sau închise.  

          4.6 PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CLADIRILOR EXISTENTE 

Nu este cazul aplicarii unor principii deoarece pe amplasamentul studiat nu exista constructii 

existente. 

4.7 MODALITAȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI 

CAROSABILE ȘI PIETONALE 

Accesul pietonal si cel carosabil se va asigura direct din strada Industriei. Stationarea 
autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei in afara circulatiilor publice, A fost propus 
un numar de 4 parcari autoturisme care sa deserveasca hala propusa. Suprafata platformelor, 
parcari, aleilor auto si pietonale este de 421.75 mp conf. Plansa nr. 2 Reglementari . 

 

4.8 PRINCIPII ȘI MODALITAȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI 
NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUTIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL 
ZONEI 

Nu este cazul, terenul studiat se afla intr-o zona de lunca  a raului Mures si este relativ plat. 
Amenajarea incintei va folosi caracteristicile terenului prin crearea unor alei de acces si 
pozitionarea constructiei catre limita de sud vest a terenului. 

 
4.9 CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA ȘI 

CONDIȚIONARI IMPUSE DE ACESTA 

Nu este cazul, terenul studiat nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii 

ori in zona de protectie a acestora. 

4.10  SOLUȚII PENTRU REABILITARE ECOLOGICA ȘI DIMENSIONAREA 

POLUARII 

Activitatile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt producatoare de substante poluante, 

Hala propusa va fi bransata la retelele edilitare existente in zona (apa, gaz, energie electrica) 

Deversarea apelor uzate se va realiza prin extinderea si bransarea la reteaua de canalizare  

existenta in vecinatate. Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata 

conform normelor in vigoare si se vor indeparta periodic, in baza unui contract de servicii de 

salubritate cu o firma abilitata in domeniu.  

 Suprafata spatiilor verzi va fi de 1407.00 mp din totalul terenului de 2621 mp.  

- se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în suprafaţă de minimum 

20%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea spaţiului public. Acestea 
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vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).  

 

4.11 PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATATEA 

AMPLASAMENTULUI 

Nu este cazul . 
 

4.12 SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI 

Suprafata spatiilor verzi va fi de 1407.00 mp din totalul terenului de 2621mp.  

- Se vor prevedea spaţii verzi, spaţii plantate şi spaţii amenajate în suprafaţă de minimum 

20%, care vor fi amplasate astfel încât să participe la agrementarea spaţiului public. Acestea 

vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie, înaltă).  

- Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent, 

minim 50% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.  

- Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate 

cu un arbore la fiecare 50 mp.  

- se vor prevedea plantaţii înalte de arbori (nu arbuşti) cu o lățime de minim 5m de spațiu 

plantat perimetral, care să formeze o perdea de protecţie;  

- pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita 

impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese, trotuare de gardă sau alte 

amenajări;  

- se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei, pentru a nu necesita îngrijire specială și 

pentru a evita consumul suplimentar de resurse necesare pentru întreținerea acestora. De 

asemenea, speciile locale rezistă mult mai bine la clima locală, riscul ca plantele specifice 

acestui areal geografic să se usuce sau îmbolnăvească fiind foarte redus.  

 

4.13 PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE 

Se pastreaza profilul stradal al strazii Industriei,  prezentat in partea desenata de 12.00m 

(trotuar de 1.00m, pista de biciclete 1.20 m,  spatiu verde stradal 0.80 m de o parte si alta a 

strazii, si carosabil 6.00m). 

 

4.14 LUCRARI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA 

- SISTEMATIZARE:  
Sistematizare verticala hala: 
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- Cota ±0.00 a constructiei propuse (hala productie) va fi considerata cota +0.20 fata 
de CTS-ul propus. 

- Se va proceda la o sistematizare locala pentru amenajarea platformei partiale.  
- Apele pluviale se vor scurge printr-o rigola deschisa pe spatiu verde. 

 

4.15 REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA ȘI INALȚIMEA CONSTRUCȚIILOR 

, PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENURILOR) 

Hala industriala propusa va fi construita in regim de construire izolat avand regim de inaltime 

propus P cu H propus  = 7.96 m  H max. adm. pentru hale = 16.00m. 

- ALINIEREA CONSTRUCTIILOR : 

Amplasarea fata de aliniament : 

- Constructia propusa se va amplasa retrasa fata de aliniament fata de limita de 

proprietate strada Industriei din partea de sud cu 10.00 m. 

Retragerile obiectivelor fata de limitele laterale  si posterioara a parcelei. 

- fata de limita de proprietate laterala catre Vest (SC EUROPEXPRES SRL CF 85544) 
constructia este retrasa cu 6.00 m. 

- fata de limita de proprietate catre Sud  - limita posterioara  (SC EUROPEXPRES SRL 
CF 85541) constructia propusa este retrasa cu 23.70 m. 

- fata de limita de proprietate laterala catre Est (SC POMPONIO SRL CF 90528) 
constructia este retrasa cu 8.88 m. 

 
POT propus = 30.00%,  POT min. adm. = 30%; POT max. adm. = 70%; 
 

4.16 COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR 

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. existent = 0.00 

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. propus = 0.3 

Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. maxim adm. = 1.2 

4.17 ASIGURAREA UTILITATILOR(SURSE, RETELE, RACORDURI) 

Constructia propusa va functiona cu urmatoarele utilitati: 
1. Energie electrica de la reteaua stradala.  
2. Apa potabila de la retea. 
3. Incalzirea centralizata cu gaz.  
4.      Canalizarea se va rezolva cu extinderea retelei existente in zona.  
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4.18 BILANȚ TERITORIAL 

nr. 
crt. 

DENUMIREA SUPRAFETELOR UM (mp) % 

1 Total suprafata studiata din care: 2621 100 

2 Suprafata construita hala  786.17 30.00 

3 Suprafata desfasurata hala  786.17 - 

4 Suprafata plataforma ecologica 6.00 0.22 

5 Suprafata alei si platforme, parcari in incinta 421.75 16.21 

6 Zona verde 1407.00 53.68 

7 P.O.T.  prop    --------- 30.00% 

8 C.U.T.  prop    --------- 0.3 

9 P.O.T. max. adm.    --------- 70.00% 

 

5. CONCLUZII   
Obiectivul propus spre realizare este:  construirea unei hale industriale, cu regim de 

inaltime P, amenajarea incintei cu parcari, alei, platforme si zone verzi. 
 Studierea aliniamentelor laterale, fata si spate, accese circulatii, parcari . 

- Constructia nou propusa va fi : 
Sistemul constructiv - conform memoriului de structură; fundații izolate sub stâlpi tip 

pahar, stâlpi și grinzi prefabricate metalice, șarpantă grinzi metalice. 
Închiderile exterioare si compartimentările interioare 

- Închideri exterioare 
În planul parterului închideri din pereți prefabricat BA pana la cota +2,30 iar peste aceasta 
panouri metalice sandwich 6 cm Bs3 D0, gri, învelitoarea panouri metalice sandwich 6 cm 
Bs3 D0, gri. 

- Compartimentări interioare 
NU sunt compartimentări interioare. 
 

- Finisajele interioare 

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Soclu prefabricat BA, respectiv panouri 
tablă tip sandwich, gri deschis. 
 
- Finisajele exterioare 

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Pereți prefabricați BA pana la cota 
+2,30 iar peste aceasta panouri metalice sandwich 6 cm, gri, învelitoarea panouri 
metalice sandwich 6 cm, gri. 
 
- Acoperișul si invelitoarea  

- Șarpantă în 2 ape realizată pe structură de grinzi prefabricate metalice. Învelitoarea 
realizată din panouri metalice tip sandwich gri, cu scurgerea apelor pluviale la 
jgheaburi și burlane din tablă Zn. 

 
Respecta prevederile Cod Civil privind vizibilitatea la parcelele invecinate si pluvialele in 

incinta 
- Nu constituie factor poluant. 

                                                                          Intocmit: 
                                                       ARH. IULIAN MIREA 
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Tema de proiectare 

 

Beneficiar:  SC POMPONIO SRL reprezentat de catre Dl. POPA CALIN IOAN 
 
  

Se doreste construirea unei hale industriale, cu regim de inaltime P, amenajarea 
incintei cu parcari, alei, platforme si zone verzi. 

 Studierea aliniamentelor laterale, fata si spate, accese circulatii, parcari . 
- Constructia nou propusa va fi : 
Sistemul constructiv - conform memoriului de structură; fundații izolate sub stâlpi tip 

pahar, stâlpi și grinzi prefabricate metalice, șarpantă grinzi metalice. 
Închiderile exterioare si compartimentările interioare 

- Închideri exterioare 
În planul parterului închideri din pereți prefabricat BA pana la cota +2,30 iar peste aceasta 
panouri metalice sandwich 6 cm Bs3 D0, gri, învelitoarea panouri metalice sandwich 6 cm 
Bs3 D0, gri. 

- Compartimentări interioare 
NU sunt compartimentări interioare. 
 

- Finisajele interioare 

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Soclu prefabricat BA, respectiv panouri 
tablă tip sandwich, gri deschis. 
 
- Finisajele exterioare 

- Elemente de construcție aparente, fără finisaj. Pereți prefabricați BA pana la cota 
+2,30 iar peste aceasta panouri metalice sandwich 6 cm, gri, învelitoarea panouri 
metalice sandwich 6 cm, gri. 
 
- Acoperișul si invelitoarea  

- Șarpantă în 2 ape realizată pe structură de grinzi prefabricate metalice. Învelitoarea 
realizată din panouri metalice tip sandwich gri, cu scurgerea apelor pluviale la 
jgheaburi și burlane din tablă Zn. 

-  
Respecta prevederile Cod Civil privind vizibilitatea la parcelele invecinate si pluvialele in 

incinta. 
           De asemenea se vor realiza parcari circulatii auto si pietonale in incinta.  

 
                                       

   
                                       Intocmit: SC POMPONIO SRL  

   reprezentat de catre Dl. POPA CALIN IOAN 




