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1.2. Obiectul  P.U.Z. 

Solicitări ale temei program 

Proiectul  a fost inițiat de proprietarii terenului situat în intravilanul 

localității Ungheni, într-o zonă în plină transformare. 

Suprafața terenului reglementat în actualul PUZ are 13.959,0mp, teren arabil 

intravilan, proprietate privată, cu relief plan, având acces carosabil din DN 15 și 

strada locală “NOUĂ”, neamenajată la limita posterioară a proprietății. 

Deschiderea terenului la șosea este de 44,12m și în zona de acces este 

traversat de LEA 0,4kV, fără stâlpuri electrice pe proprietatea Covrig. 
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Proprietarii doresc schimbarea regimului tehnic din arabil intravilan în zonă 

de locuit și funcțiuni complementare cu respectarea reglementărilor aprobate în 

PUG Ungheni proiect aprobat cu HCL nr. 26 din 10.05.2016. 

Pentru întocmire PUZ s-a obținut Avizul de Oportunitate nr. 01 din 

29.01.2019 și Certificatul de Urbanism nr. 28 din 27.02.2019 prelungit. 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată 

 Conform PUG aprobat al orașului Ungheni zona studiată în PUZ este 

reglementată prin RLU aferent Subzonei L1 – SUPRAFEȚE DESTINATE 

LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE DESERVITE DE STRĂZI 

EXISTENTE și L2 – SUPRAFEȚE DESTINATE LOCUINȚELOR 

INDIVIDUALE SAU COLECTIVE DESERVITE DE STRĂZI EXISTENTE ȘI 

PROPUSE. 

1.3. Surse documentare 

În PUZ actual propunem menținerea încadrării în Subzonele din PUG 

aprobat. Documentaţia PUZ pentru zona delimitată s-a elaborat în baza unui volum 

mare de informaţii legate de analiza multicriterială a tuturor condiţiilor care 

concură în dezvoltarea urbanistică a zonei studiate: 

 PUG al oraș Ungheni aprobat și RLU aferent 

 Lucrări topo-cadastrale executate în zona studiată  

 Avizele deținătorilor de rețele din zonă 

 Lucrări de Urbanism şi Amenajare a teritoriului localităţii 

 Studiu geotehnic 

 Studiu de soluție pentru energie electrică 

 Datele furnizate de Primăria Ungheni 

 Aviz de Oportunitate 

 Planuri topo-cadastrale întocmite în sistemul stereo 70 pentru zona 

studiată pentru construire 

 Planuri orto-foto verificate de OCPI 

 Informaţii obţinute pe parcursul proiectării 
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 Legislaţia în vigoare 

2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 2.1. Evoluţia zonei, caracteristici semnificative ale zonei 

relaționate cu evoluția localității 

Zona studiată în suprafață de 37.000,0mp, încadrată în intravilanul orașului 

Ungheni, situat între traseul DN 15 – E 60 și strada locală “NOUĂ” paralelă cu 

DN la o distanță de peste 330,0m de șosea. 

Zona este în formare prin noile construcții autorizate în baza PUG aprobat, 

prin care este încadrată în Subzonele L1, porțiunea situată lângă DN, și L2 partea 

spre str. “NOUĂ”. 

Se remarcă faptul că între cele două subzone localizate prin PUG aprobat se 

prevede o stradă locală nou propusă, care este deja respectată ca și concretizare 

prin autorizațiile eliberate de primăria locală, prevăzută pentru circulația locală de 

deservire a zonei de locuit prevăzut în PUG, situate la limita de contact al Subzonei 

L1 cu Subzona L2. 

Traseul propus pentru strada locală în PUG, s-a respectat și în actualul PUZ.  

Este caracteristic zonei adiacente, ca proprietățile situate la șosea sunt 

activități de servicii sau comerț compatibile cu locuirea, reprezentând 15,8% din 

suprafața totală reglementată. 

În PUZ actual și acest caracteristic general al întregii zone este respectată. 

Parcela este traversată de linii electrice aeriene LEA 20kV și , care necesită 

zone de protecție cu interdicții de construire, care se suprapune și cu zona de 

protecție a șoselei care este de 26,0m de la axa drumului. 

La fel se vor respecta prescripțiile din Avizul Aquaserv privind traversarea 

proprietății Covrig cu conducta de aducțiune apă a localității. 

2.2.  Încadrarea în localitate 

Proprietatea reglementată în PUZ actual este desrvit de o tramă stradală 

aprobată prin PUG UNGHENI, faptic este ușor accesat de la cele două capete. 
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 Traseul DN 15 – E 60 pe latura de nord este modernizat și asfaltat, dotat cu 

utilități 

 Traseul străzii locale neamenajate, neasfaltate pe latura de sud 

Această poziție rezultă o ușoară legătură pentru nucleul de locuit propus, cu 

zonele de interes în localitate și teritoriu. 

Vecinătăţile proprietății studiate: 

  NORD – VEST – traseul DN 15 modernizat și dotat cu 

utilități  

 NORD – EST – case de locuit în regim P+M, având 

proprietarii Paligvici Ion Cristian, Bartha Sándor, Nagy 

Zsigmond, Vas Attila + 1 spălătorie de mașini și SC 

Fire Electric Euro Service SRL  

 SUD – EST  – drumul de deservire agricolă, de 5,0m 

lățime, ca viitor stradă locală în PUG aprobat 

 SUD – VEST – teren arabil intravilan, proprietar 

Nuridsány Erzsébet Edit și casă de locuit P+E, 

proprietar Albu G. 

2.3. Elementele  cadrului natural 

2.3.1. Studiu geotehnic  

INTRODUCERE 

Prezentul studiu gebtehnic s-a intocmit la solicitarea dnei. Covrig Melinda, 

în calitate de beneficiar al studiului geotehnic, pentru stabilirea condiţiilor de 

fundare pe amplasamentul situat conform planului de situatie anexat, la scara 1 : 

1.000. Conform tematicii lucrării, pentru cercetarea zonei amplasamentului în 

cauză, a fost stabilit execuţia a unui foraj geotehnic în sistem semimecanic, uscat, 

rotativ pentru efectuarea cercetărilor de teren. Pentru urmărirea stării fizice a 

complexelor interceptate până la adâncimea de investigaţie, au fost prelevate 

probe, în vederea determinării principalelor caracteristici fizice-granulometrice a 

stratificaţiei locale, pe categorie de strat. Cercetarea geotehnică a terenului s-a 
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executat în conformitate cu "Normativ privind exigenţele şi metodele cercetării 

geotehnice a terenului de fundare", indicativ NP 074/2014, STAS 1242/4-85, SR 

EN 1997-1-2004 şi SR EN 1997-2-2007. Identificarea şi elasificarea pământurilor 

se va executa conform SR EN ISO 14688-2-2005, pe baza determinărilor de 

Iaborator efectuate pe probe prelevate din foraj, iar calculul preliminar şi definitiv 

al terenului de fundare se va efectua conform STAS 3300/2-85, pe baza 

rezultatelor de laborator geotehnic. Amplasamentul este situat în intravilanul 

oraşului Ungheni, mal stâng a râului Mureş, respectiv mal drept a pârâului Niraj, 

localizat în partea nord-estică a oraşului, partea stângă a drumului DNI5 — E60 

(Turda — Bacău), vis-â-vis de Fabrica de Bere Heineken / Neumarkt, zonă de 

terasă inferioară, identificat conform extras C.F. nr. 50028 / UNGHENI.  

DATE GENERALE 

Morfologia regiunii 

Perimetrul din care face parte amplasamentul, este situat pe foaia Târgu 

Mureş (planşa nr.I9, carou 2b), zona central nord-vestică pe unitatea morfologică a 

Depresiunii Transilvaniei, subunitatea Podişul Transilvaniei, macroregiunea 

Dealurile Mureşului, Culoarul Mureşului, în partea sudică a Câmpiei Transilvaniei, 

pe malul stâng a văii râului Mureş, curs mediu, respectiv mal drept a pârâului 

Niraj, curs inferior. Macromorfologia locală arată albia majoră şi sectoare de terase 

bine dezvoltate al râului moderat dezvoltate a pârâului, cu treceri treptate zonele 

colinare. În unele locuri aceste structuri lipsesc, trecerea este bruscă prin pante 

prelungi, uneori abrupte, datorită alunecărilor de teren locale. Suprafaţa 

sedimentară are o structură în domuri, dar local apar bolțiri diapire sau o structură 

monoclinală, caracterizat de mari în est (peste 650 m) şi mici în vest (350-400m). 

Relieful este format în general din interfluvii majore, separate în culoarele de vale 

extinse, orientate de la est la vest, cu versanţi intens degradaţi prin alunecări, 

pluvio-denudare şi torenţialitate, cu suprafeţe şi nivele de eroziune, terase, forme 

structurale, glimee. Climatul este moderat, cu influenţe foehnale în vest şi sud, cu 

inversiuni de temperatură în culoarele văilor rnari şi cu nuanţe mai umede în est. 

Vegetaţia este reprezentată de păduri de cvercinee în est şi pe toţi versanţii cu 

pantă mai mare, pe suprafeţe mai mici în sud vest, iar în rest păşuni, fânaţe şi 
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terenuri de cultură. Coordonatele geografice generale ale amplasamentului sunt: 

46°29'27" latitudine nordică şi 24°28'18" longitudine estică, situat la intervalul de 

altitudine de 297 ± 300 m faţă de nMN. Amplasamentul este situat în zona colinară 

a foii Mureş, mai precis pe Dealurile Mureşului, la contactul unităţilor 

geomorfologice structurale a Podişului Târnavelor şi a Câmpiei Transilvaniei, cu 

altitudini între 275 ÷ 550 m, caracterizat prin pante prelungi sau scurte, având 

înclinări de la 5° până la 30°. Relieful prezintă o morfologie denivelată, cu pantă 

continuă, la poalele dealurilor ce mărginesc zona de luncă a râului. Pe plan local, 

perimetrul amplasamentului este situat în zona marginală a terasei inferioare a 

râului şi a pârâului. Amplasamentul propriu zis este caracterizat ca zonă de terasă 

joasă, fără denivelări, ondulaţii sau fragmentări majore ale suprafeţei terenului. 

Ţinând cont de caracteristica stratificaţiei locale, zona cercetată se încadrează în 

grupa condiţiilor geomorfologice simple. În conformitate cu harta privind 

repartizarea tipurilor climatice, după de umezeală Thortwaite, STAS 1709/1-90, 

zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic 11., caracterizat printr-un 

indice de umiditate Im =, 0 ± 20. Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-

1-3-2012, este de 1,5 KN/m2. 

Valorile presiunii de referinţă a vântului, conform normativului CR-1-1-4-

2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă, 

este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 

2,0 = 2,4 m/s. Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-77, 

este de -0,80 -0,90 m. Din punct de vedere seismic amplasamentui studiat este 

încadrat în zona de macroseismicitate 1-71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-

93, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, 

amplasamentui se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale 

acceleraţiei terenului, pentru proiectare ag=0,15.g şi d.p.d.v. al perioadei de control 

(colţ), amplasamentul este caracterizat prin Tc=0,7 sec, pentru cutremure având 

mediul de recurenţă IMR = 225 ani.  

Geologia şi tectonica regiunii 

Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă şi de 

natură. Sedimentele neogene, care intră în compozitia Bazinului Transilvaniei, se 



11 

 

caracterizează printr-o uniformitate şi monotonie petrografică. Aceste sedimente 

aparţin Miocenului şi Pliocenului. Sarmatianul este constituit din marne vinete-

cenuşii, cu intercalaţii de nisipuri, uneori slab cimentate, care depăşese 10 m 

grosime. Sarmatianul, este acoperit la suprafată, cu formaţiuni mai tinere. Din 

punct de vedere tectonic, neogenul este cutat, straturile suferind dislocări 

însemnate, care le-au încreţit în anticlinale şi sinclinale, cele dintâi fiind uşor 

bolţite şi timp ce sinclinalele sunt îngustate. Cutările neogene au dat naştere 

domurilor gazifere. Grosimea mare a depozitelor, neogene, de peste 5000 de m, din 

care Sarmatianul ocupă un insemnat procentaj şi aspectele lor de facies presupun, 

pentru întreaga perioadă a umplerii Bazinului, o uşoară dar continuă mişcare de 

subsidenţă.  

Formaţiunile pliocene (panoniene) sunt reprezentate prin Meotian şi Pontian. 

Zona studiată se Incacirează. Dealurilor Mureşului (culoarul Mureşului), la 

contactul unităţilor geomorfologice a Câmpiei Transilvaniei şi a Podişului 

Târnavelor, care se caracterizează printr-un relief colinar-deluros, văi însoţite de 

terase şi lunci. Actuala înfăţişare a reliefului, de podiş puternic, fragmentat, de văi - 

culoare cu interfluvii, alunecări de teren şi o puternică eroziune torenţială, este 

consecinţa evoluţiei relativ recente în argile şi marne, cu unele intercalaţii de gresii 

helveţiene. Orizonturile superioare de gresii pun în evidenţă forme structurale şi 

păstrează mai fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii, încetinind în acelaşi 

timp şi procesele de modelare a versanţilor. Formaţiuni mai tinere aparţin perioadei 

cuaternarului, alcătuite din roci aluviale — deluviale, care alcătuiesc stratificaţia 

zonelor de terasă şi de luncă majoră (nisipuri, rar pietrişuri), respectiv baza 

.versanţilor (roci deluviale de natură prăfoasă, mâloasă). Dezvoltarea lor pe 

verticală variază de la o zonă la alta. Stratificaţia de mai sus este parţial 

interceptată prin lucrările de foraj recent executate, pe care vom reda detaliat în 

cadrul capitolului III. care urrnează în continuare. 

Considerații hidrogeologice 

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în 

regiune îl constituie râul Mureş, cu albie meandrată, care traversează perimetrul 

dinspre nord-est spre direcţia sud-vest, şi tributarui lui de stânga, pârâul Niraj, ce 
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străbate regiunea dinspre est spre vest, formând zone de luncă şi terase bine 

dezvoltate pe cursurile lor. În aceste zone se pot urmări, acumulări importante a 

apelor subterane, cantonat în depozitele aluvionare fine/grosiere, respectiv unele 

acumulări lenticulare în zonele de versanţi depozitate în lentile nisipoase. Acviferul 

freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip 

Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui 

amestec dintre apele dulci din terase, lunci şi apele mineralizate de adâncime (ape 

ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi. Ceea ce priveşte chimismul 

apelor subterane, din lucrările de specialitate executate anterior concluzionăm că 

apa subterană nu prezintă concentraţii depăşite la capitol de agresivitate sulfatică 

faţă de betoane si metale, conform STAS 3349-64.  

CONDIȚII TEHNICE - GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE 

Condiții tehnice-geologice 

Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare în 

zona de amplasament, au fost executate 2 foraje geotehnice în sistem uscat 

semimecanic, prin care până la adâncimea de cercetare s-a identificat următoarea 

stratificaţie caracteristică locală:  

F1  

0,00 0,40 m sol vegetal  

0,40 - 1,40 m nisip fin prăfos negru, stare îndesată  

1,40 - 2,90 m nisip fin-mediu prăfos galben maroniu cenuşiu, stare medie îndesată 

2,90 - 3,60 în nisip cenușiu gălbui cu pietris, în materie prăfoasă, stare îndesată 

3,60 - 5,00 m pietris eu nisip cenusiu, rar bolovănis, stare îndesată  

F2  

0,00 - 0,40 m sol vegetal  

0,40 - 1,40 m nisip fin prăfos maroniu cafeniu, stare medie îndesată  

1,40 - 2,10 m nisip fin-mediu prăfos galben maroniu cenusiu, stare medie îndesată 

2,10 - 2,70 în nisip cenusiu gălbui cu pietris, în matrice prăfoasă, stare înclesată  

2,70 - 5,00 m pietriş cu nisip cenusiu, rar bolovănis, stare îndesată  

Principalele caracteristici fizici - geotehnici 
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În conformitate cu analizele de laborator recent executate din probele 

recoltate, au fost determinate caracteristici fizici medii mai importante pe categorie 

de strat.  

 

Condiții hidrogeologice 

În conformitate cu morfologia şi condiţiile hidrogeologice locale, zona de 

amplasament se caracterizează cu acumulări bogate în ape subterane. În perioada 

de execuţie a forajului, nivelul apei subterane a fost interceptat la intervalul de 

adâncime de -4,00 + -4,40 m, caracterizat prin nivel uşor ascensional, aflat sub 

presiune moderată, care în timpul precipitaţiilor abundente sau în timpul 

perioadelor secetoase poate avea creşteri/scăderi excepţionale de ordinul maxim 

1,50 m, faţă de cota mai sus amintită, deci este necesar prevederea de epuizmente 

şi drenaje în timpul săpăturilor efectuate la fundaţii, dacă acestea coboară sub 

nivelul hidrodinamic al apei subterane mai sus amintit. Dacă se coboară cu talpa 

fundaţiilor sub cota critică de -2,50 m este posibil prevederea de epuizmente şi 

drenaje de ape subterane, şi aplicarea de hidroizolaţii corespunzătoare la fundaţiile 

continue şi beton corespunzător în cazul fundaţiilor izolate. Dat fiind faptul că 

amplasamentul se află situat într-o zonă de terasă, caracterizat de orizontalitate 

evidentă, apele de suprafaţă sunt prezente în timpul precipitaţiilor abundente şi a 

topirii bruşte a zăpezii, formează băltiri, cu efecte importante asupra terenului de 

fundare (infiltrări, umflări, umectări, etc.), recomandându-se realizarea de şanţuri 

de scurgere/rigole pentru a nu permite infiltraţia apelor pluviale în masiv, ce scade 

rezistenţa la forfecare şi consistenţa stratelor. Se recomandă prevederea de pavaj 

perimetral etanş cu o lăţime minimă de 1,00 m, amplasat în jurul construcţiilor, 

pentru evacuarea apelor de infiltraţie din apropierea fundaţiei, apă care are 

caracteristica de a influenţa în mod negativ terenul de fundare, scăzând proprităţile 

fizice / mecanice ale terenului natural şi a unui sistem suprateran compatibil de 

evacuare a apei pluviale, cu descărare la distanţă considerabilă faţă de contrucţii. 

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI 
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Luând în considerare datele obţinute în urma recentelor investigaţii de teren 

şi laborator, se încadrează în categoria geotehnică teren bun de fundare cu risc 

geotehnic moderat. 

Având în vedere că litologia amplasamentului înglobează strate uşor 

compresibile, slab consolidate (stratificaţia înglobează fracţiuni nisipoase de peste 

30 %), care îmbibate cu apă sub influenţa undelor seismice, a vibraţiilor provocate 

de trafic şi a vibraţiilor provocate în timpul lucrărilor la execuţia fundaţiilor — 

vibrocompactare, se supun fenomenelor de lichefiere (chiar şi la cutremure sub 

magnitudinea 4 pe scara Richter), este necesar verificarea zonei active de la talpa 

fundaţiilor proiectate. Pentru calculele de deformaţii probabile, orientativ pentru 

complexul de roci se vor utiliza, conform STAS 3300/1-85 si NP 074/2014, valori 

normate pentru limita de capacitate portantă şi starea limită de deformaţii.  

Valorile presiunilor convenţionale date pe categorie de strat, se referă la 

fundaţii a cărui lăţime B = 1,00 m şi adâncimea de fund 

are este D = 2,00 m de la cota terenului amenajat. Pentru lăţimi de fundaţie 

mai mari de 1,00 m și adăncimea de fundare peste 2,00 m, presiunea convenţională 

pe categorie de strat se recalculează cu relaţia:  

Pconv = Pconv + CB + CD în kPa, unde  

Pconv = presiunea convenţională iniţială pe cat. de strat în kPa, calculată. 

conform STAS 3300/2-85, Anexa B, Tabel 17 

CB  = corecţia de lăţime în kPa  

CD = corecţia de adâncime în kPa  

- Corecţia de lăţime CB pentru B < 5 m se calculează cu relația  

CB = Pconv x K1(B-1) 

în care: K1 = 0,05 — coeficient pentru pământuri coezive;  

B = lăţimea fundaţiei (m).  

Corecţia de adâncime CD se calculează astfel:  

Pentru adâncimi de fundare mai mici de 2 m se aplică următoarea formulă:  

CD = Pconv Df – 2 

                    4 

în care: Df = adâncimea de fundare (m)  
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Pentru adâncimi de fundare mai mari de 2 m se aplică următoarea formulă: 

CD = K2y(Df – 2) 

în care:  

K2 = 1,5 — coeficient pentru pământuri coezive;  

y = media ponderată a greutăţii volumetrice pentru stratele de deasupra 

nivelului tălpii fundaţiei.  

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza 

presiunilor convenţionale trebuie să se respecte conditiile:  

- la încărcări centrice:  

pef ≤ pconv și 

p’ef ≤ 1,2pconv 

- la încărcări cu:  

- excentricităţi după o singură direcţie:  

pef max ≤ 1,2pconv în gruparea fundamentală;  

p’ef max ≤ 1,4pconv în gruparea specială;  

- excentricităţi după ambele direcţii:  

pef max ≤ 1,4pconv în gruparea fundamentală;  

p’ef max ≤ 1,6pconv în gruparea specială;  

pef, p’ef  — presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de 

calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială; pconv — 

presiunea convenţională de calcul;  

pef max, p’ef max — presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din 

încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială;  

➢ Terenul în amplasamentele cercetate, din punct de vedere al stabilităţii generale, 

este stabilă (zonă neafectată de eroziuni şi alunecări de teren active).  

➢ Pe teritoriul amplasamentelor nu sunt obiective poluante, ce ar putea. contamina 

solul sau freaticul din surse de la suprafaţă.  

➢ Teritoriul amplasamentelor nu este traversat de reţele electrice supraterane de 

înaltă tensiune, doar de reţele electrice de mică / medie tensiune.  
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➢ Cotele de prezenţă ale apei subterane, ca şi manifestarea unor infiltraţii de apă 

sau izvorâri, influenţează executarea unor spaţii utilizabile în subteran şi pot 

influenţa şi săpăturile executate la fundaţii.  

➢ La proiectarea unor viitoare construcţii se va ţine seama de încadrarea terenului 

în funcţie de construibilitatea acestuia. Amplasamentele cercetate aparţin 

terenurilor construibile, fără restricţii. Aici se pot executa construcţii noi, extinderi 

sau reamenajări ale construcţiilor existente.  

➢ Din punct de vedere al construibilităţii, zona cercetată este caracterizată ca Zonă 

fără restricţii (bune) pentru construit. În această zonă nu se manifestă fenomene de 

instabilitate şi pot fi amplasate orice tipuri de construcţii, respectându-se însă 

capacitatea portantă a terenului de fundare.  

Proiectantul constructor va alege adâncimea de fundare cât şi lăţimea 

fundaţiilor în aşa fel încât pef < pconv. 

În cazul prezenţei sub fundaţie a unei stratificaţii în care caracteristicile de 

rezistenţă la forfecare şi coeziunea c nu variază cu mai mult de 50% faţă de 

valorile medii, se pot adopta pentru calculul capacităţii portante valorile medii 

ponderate.  

În cazul în care în cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, având o 

rezistenţă la forfecare sub 50 % din valoarea rezistenţei la forfecare a stratelor 

superioare, se va verifica capacitatea portantă ca şi când -fundaţia s-ar rezema 

direct pe el.  

Adâncimile de fundare sunt date faţă de cota terenului natural / amenajat 

considerat la 0,00 m.  

Adâncimea de fundare va fi obligatorie sub adâncimea de ingheţ din zonă şi 

se recomandă la minim (-0,90 m) pe formaţiunea ce se găseşte la acel nivel, cu 

urmărirea apariţiei acesteia în toată săpătura pentru fundaţii.  

Se va evita fundarea pe formaţiuni diferite clatorită tasărilor diferenţiate, 

recomandându-se fundarea pe un strat ce se iveşte pe toată lungimea şi lăţimea 

construcţiei.  
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Apele de provenienţă meteorică, se recomandă a fi îndepărtate din fundaţii, 

iar lângă fundaţii se vor realiza umpluturi compactate, pentru asigurarea 

gospodăririi apelor.  

Se va asigura drenarea terenului. Descărcare drenurilor se face gravitaţional. 

Ultimii 10 cm ai săpăturii se vor realiza în ziva turnării betonului de 

egalizare de sub fundatii, pentru ca terenul să nu fie alterat de precipitaţii, insolaţii 

saulngheţ.  

Umpluturile de lângă fundaţii vor fi realizate în straturi de 10-15 cm la 

umiditatea optimă de compactare.  

Compactarea fiecărui strat trebuie adus la un grad minim de compactare de 

97-98%. ln umpluturi este interzis încorporarea de materiale vegetale sau organice.  

Săpăturile se vor lăsa deschise timp foarte scurt, iar pământul rezultat din 

săpătură se va depozita Ia minim 2,00 m de marginea săpăturii.  

Taluzele săpăturilor vor avea înclinarea minimă de 1/1 conform normativ C 169- 

88, privind executarea lucrărilor de terasamente, sau vor fi sprijinite.  

Săpăturile se execută sprijinit cu elemente calcultae conforml\lP 124/2010. 

Epuizarea apei din săpături se va realiza (în cazul1n care se coboară sub 

nivelele critice) utilizând epuismente directe. Dacă este necesar se vor realiza başe 

şi canale perimetrale de colectare punctuală a apei. 

Toate lucrările circuitului zero (săparea fundaţiilor, turnarea tălpilor şi 

elevaţiilor) se vor executa fără întrerupere şi într-un timp cât mai scurt posibil.  

Terenul se va amenaja astfel încât să se evite formarea contrapantelor si a 

posibiltâţii stagnării apei pe amplasament.  

Drumurile şi trotuarele se vor prevedea cu rigole cu descărcare ia debuşee 

sigure.  

La începutul lucrării, prin excavarea stratificaţiei de suprafaţă se va amenaja 

terenul cu pante de scurgere spre exterior.  

Arealul cercetat nu prezintă semne de instabilitate.  

Condiţiile de amplasament nu conduc la concluzia existenţei unui risc 

privind producerea unor fenomene de alunecare.  

Toate săpăturile se execută sprijinit cu elemente calculate.  
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Se recomandă construcţii cu încărcări care sunt îri conforrnitate cu condiţiile 

de teren prezentate în studiul geotehnic de faţă.  

Se recomandă un sistem de fundaţie, capabile pentru preluarea unor 

deformaţii, care pot apărea în timpul lucrărilor pe amplasamente, ţinând cont de 

condiţiile geomorfologice-geologice specifice.  

Se recomandă efectuarea de construcţii amplasate pe fundaţii continue din 

beton armat sau izolate, cu structura prevăzută prin centuri armate din beton, sau 

metoda de fundare cea mai eficientă aleasă de inginerul de rezistenţă.  

O altă metodă de fundare este ridicarea cotei amplasamentelor prin 

efectuarea de umpluturi controlate şi compactate conform STAS, de minim 1,50 — 

2,00 m grosime, executat prin aşternere şi apoi compactare prin cilindrare şi adus 

la gradul de compactare de 92,00 + 95,00 %.  

În cazul alegerii stratul de pietriş cu nisip ca teren de fundare, pe aceasta 

presiunea convenţională este constantă, valoarea nu se corectează cu adâncimea şi 

lăţimea fundaţiei.  

Nu se acceptă fitndarea directă pe stratele din categoria medii/dificile de 

fundare (în cazul de faţă stratele cu conţinut ridicat de fracţiune nisipoasă, care pot 

deveni în urma ridicării apei subterane sau a infiltraţiilor cu debit ridicat, afânate, 

respectiv, trebuie ţinut cont de faptul că stratificafia zonelor de luncă pot ing-Joba 

lentile maloase). in. cazul în care se alege varianta de fundaţie cu talpa fundaţiei 

localizat pe un strat cu caracteristici reduse de fundare (strat natural), din categoria 

terenurilor dificile de fundare, se recomandă îmbunătăţirea terenului de fundare sau 

eliminarea în totalitate a acestui strat până la stratul bun de fundare.  

În cazul îmbunătăţirii terenului de fundare, după săparea fundaţiiior şi 

sprijinirea acestora, se recomandă împănarea terenului de fundare prin pietriş, 

bolovăniş sau blocuri colţuroase de andezit cu dimensiuni cle 20 ±- 30 cm în 

stratul cu conţinut ridicat de fracţiune mâloasă (în cazul în care conţine), până la 

refuzul terenului de fundare de a îngloba materialul sus menţionat, şi deasupra 

acestuia efectuarea unei perne de balast sau piatră spartă cu strat de blocaj de piatră 

brută de circa 40 cm în bază. Blocajul de aproximativ 40 cm va fi urmat de 

aşternerea şi compactarea controlată a 2-3 strate succesive de piatră spartă sau 
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balast de minim 0,50 - 1,00 m grosime (depinzând de greutate construcţiei 

proiectate), executat prin aşternere şi apoi compactare prin cilindrare în rnod 

succesiv sau simultan a straturilor de 20 cm grosime şi adus la gradul de 

compactare de 97,00 — 99,00 % şi se va verifica conform normativelor în vigoare. 

Lăţimea pernei de balast se propune a fi mai mare cu circa 0,25 m decât pereţii 

fundaţiei, pe fiecare latură a ei. Pereţii exteriori a fundaţiilor, în cazul în care 

depăşesc cota minimă de îngheţ vor fi protejaţi prin aplicarea unui strat de 

umplutură, în vederea ridicării cotei de îngheţ.  

Ţinând cont de faptul că fundaţiile pot fi aşezate pe stratele cu caracteristici 

reduse de fundare, se recomandă următoarele măsuri:  

➢ menţinerea unor condiţii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub 

trotuare (pământ stabilizat sau geomembrane) şi evitarea infiltraţiilor din interior; 

➢ controlul sau prevenirea variaţiilor de volum prin mărirea presiunilor pe teren, 

prevederea unor spaţii de expansiune;  

➢ rigidizarea structurii prin centuri;  

➢ îmbunătăţirea pământurilor prin stabilizare, injecţii sau înlocuire (în situaţia în 

care se constată la execuţie că există procentaj ridicat de umiditate);  

➢ fundarea în adâncime sub zona afectatâ de variaţiile de volum. 

În cazul adoptării unor alte soluţii de fundare, decât cea recomandată, 

corecţiile de rigoare privind adâncimea şi lăţimea fundaţiilor se vor aplica conform 

STAS 3300/2•85.  

Săpăturile pentru turnarea fundaţiilor pot fi executate vertical, cu respectarea 

prevederilor Normativului C169-88 privind măsurile de sprijinire.  

În condiţii normale de umiditate a terenului de fundare se poate funda pe 

stratele litologiei, fără a fi necesară îmbunătăţirea terenului de fundare, cu 

respectarea celorlalte recomandări, şi a soluţiilor adoptate de proiectantul de 

specialitate.  

Înainte a se începe lucrările de construcţie, se recomandă evacuarea apelor 

provenite din precipitaţii, prezente pe amplasament sub forma de băltiri prin 

drenaje de suprafaţă. Se recomandă prevederea de pavaj perimetral etanş şi a unui 
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sistem suprateran compatibil de evacuare a apei pluviale, cu descărare la distanţă 

considerabilă faţă de contrucţie.  

Ținând cont de posibilitatea apariţiei apei subterane (-4,00 ÷ -4,40 m în 

timpul forajelor), luând în considerare perioadele cu precipitaţii abundente, când 

pot avea loc creşteri ale nivelului apei subterane semnificative faţă de cotele 

actuale, se recomandă aplicarea la fundaţii, şi protejarea pereţilor în timpul 

săpăturii, pentru a prevenii surparea lor, dacă acestea coboară sub nivelul apariţiei 

apei subterane, respectiv se recomandă epuizmente cu debite corespunzătoare, 

pentru a nu se antrena particula fină.  

În calculele de rezistenţă se va ţine seama de valoarea de vârf a acceleraţiei 

gravitaţionale pentru perimetrul dat a„ 0,15.g şi T, = 0,70 s (perioadă de co(ţ), 

pentru cutremure având mediul de recurenţă 1MR = 225 ani, conform 1)100 — 1/ 

2013. Amplasamentul studiat se înscrie în zona macroseismică cu intensitatea I = 

71 pe scara MSK, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani.  

La terminarea săpăturilor pentru fundaţii, proiectantul de specialitate va fi 

anunţat din timp pentru fazele determinante (capitol teren fundare), iar în cazul 

oricărei modificări privind zona de amplasament sau în structurile proiectate, 

respectiv în cazul unor neconcordanţe faţă de studiul geotehnic, se va informa 

firma S.C. GAIA S.R.L., pentru abordarea eventualelor investigaţii suplimentare 

privind terenul de fundare. 

2.4. Circulaţia 

Se menține accesul dinspre DN 15 – E 60 cu acordul drumurilor naționale 

DRPD Brașov, printr-un podeț autorizat (avize anexate în PUZ) și se propune 

realizarea prevederilor aprobate în PUG aprobat a orașului Ungheni. 

1. Conform PUG Ungheni aprobat se prevede realizarea unei străzi locale noi 

paralelă cu DN 15, pentru care se rezervă fâșia de 20,0m lățime, conform 

propunerii din PUG Ungheni. Rezerva nu deranjează realizarea parcelării 

terenului studiat. 
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2. Se propune realizarea unei străzi de legătură cu 9,0m lățime, ramificat din str. 

Principală până la strada locală nemodernizată pe latura sud-estică a terenului 

studiat, adică cu 340,0m lungime. 

2.5. Ocuparea terenurilor 

Terenul studiat este liber de orice construcție în situația existentă.  

Zona studiată cuprinde activități compatibile cu locuirea și case rezidențiale 

autorizate de Primăria Ungheni, redate în Bilanțul teritorial al zonei studiate pe 

planșa S2, din care rezultă: 

- în zona situată în vecinătatea DN 15- E 60, există activități compatibile cu 

locuirea și case rezidențiale, amplasate în baza proiectelor urbanistice autorizate. 

- zona de locuit reprezintă 29,3%, zona serviciilor 2,7%, iar restul de 68% este 

rezervă pentru extinderea funcțiunilor prevăzute în PUG aprobat. 

2.5.1. Principalale disfuncţionalităţi 

Sunt redate pe planşa cu situaţia existentă, în tabelul următor: 

 

            DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN ZONA STUDIATĂ 

DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

Circulaţie 
 stradă locală neamenajată, 

parțial dotată cu utilități 

 modernizare, asfaltare şi dotare 

cu trotuar şi utilităţi  

Fond construit 

existent 

 în execuție case rezidențiale 

în regim P+M, în zona 

adiacentă 

 case locuite de tip 

rezidențial cu toate utilitățile 

 servicii compatibile 

compatibile cu locuirea 

 case rezidențiale propuse în 

regim P+1 ori P+M 

Probleme de mediu  lipsă echipament edilitar  

 prelungirea rețelelor și realizarea 

racordurilor și branșamentelor 

pentru electrica, apă, canalizare 

și gaz de distribuție  

 în etapa I, până la realizarea 

rețelelor comunale, se admit 

fântâni și fose vidanjabile pe 

parcele 
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Protejarea zonelor 

pe baza normelor 

sanitare în vigoare 

 lipsă canalizare pluvială 

și conducta de aducțiune 

apă 

 asigurarea tuturor utilităților  

 interdicție de construire în 

zonele de protecție LEA și DN 

2.5.2 Regimul juridic 

Proprietatea studiată este identificată în CF Ungheni nr. 50028 cu nr.cad. 50028, în 

suprafață de 13.959,0mp, cu folosința arabil intravilan, aflat în proprietatea lui 

Covrig Melinda, Pálfi Hajnal,  Florian Rozalia și Kovacs Jozsef în cote diferite. 

2.6. Echiparea edilitară 

În orașul Ungheni există toate utilitățile necesare confortului maxim al 

locuințelor existente, chiar pe Strada Principală, în fața terenului studiat. 

2.7. Probleme de mediu 

În zona studiată elementele cadrului natural ca relieful, condițiile geotehnice 

și hidrologice sunt în echilibru, neavând în zonă efecte negative asupra mediului 

înconjurător. 

2.8. Opţiuni ale populaţiei 

Datorită condiţiilor optime din zona studiată, populaţia localităţii optează 

pentru dezvoltarea zonei de locuit în continuarea caselor existente, realizând un 

nucleu nou din case rezidenţiale elegante şi confortabile, care ridică aspectul 

general al zonei şi stimulează confortizarea şi reamenajarea caselor existente. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Concluzii ale studiilor fundamentale – elemente de temă 

 Anterior întocmirii PUZ au fost studiate toate condițiile care concură la 

dezvoltarea zonei studiate,și au fost stabilite reglementări obligatorii prin Avizul de 

Oportunitate nr. 01/29.01.2019 și Certificatul de Urbanism pt. întocmire PUZ - 

PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE UNIFAMILIALE ȘI 

SERVICII  nr.28/27.02.2019.  Cuprinsul celor două documente sunt următoarele: 
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Aviz de Oportunitate: 

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ: Conform anexei la 

prezentul aviz, teritoriul care face obiectul zonei de studiu a P.U.Z. şi care este 

cuprins în teritoriul UAT Ungheni este delimitat la nord vest de traseul DN 15 care 

este propus a se extinde de la 2 benzi la 4 benzi la nord est de case de locuit în 

regim P+M, la sud-est de drum de deservire agricolă, de 5,0 m lățime, propusă ca 

şi strada locală în PUG Ungheni aprobat, la sud vest de teren arabil şi o casă de 

locuit regim P+E. Teren supus reglementări urbanistice este arabil situat în 

intravitanul locatității Ungheni, înscris în CF nr. 50028/Ungheni nr cad 50028, cu 

suprafața de 13959 mp, proprietar Covaci I. Ileana în cota parte 2/4, Covrig 

Melinda în cota parte 1/2. şi Palfi Hajnal in cota parte1/2.  

2. Categorille funcţionale ale dezvoltării și eventuale servituţi:  

Zonă de locuinte şi funcţiuni complementare.  

3. Indicatori urbanistici obligatorii (valori minime și maxime):  

- regim maxim de înălțime P, P+1 (P+M), cu subsol în cazul în care condiţiile 

geotehnice sunt favorabile;  

- POT max =35%; CUT max = 0,8;  

- dimensiunile şi forma împrejmuirilor vor fi conform RGU;  

- se vor asigura spaţii verzi în conformitate cu Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiitor verzi din intravilanul localităţilor.  

- Se vor respecta regulile de construibilitate cuprinse în ghidul întocmit de către 

I.N.C.D. Urbanproiect referitor ta Reglementările de amplasare (pe aceeaşi 

parcelă sau pe parcele diferite) cu respectarea condiţiilor de însorire şi iluminat 

natural, precum şi a principiitor de estetică urbană 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utitităţilor:  

- amplasarea clădirilor fată de aliniament: construcţiile se vor amplasa la minim 

9,5 m faţa de axa străzilor noi propuse cu 2 benzi carosabile, construcţiile se vor 

retrage de ta aliniament cu min. 5,0 m.  

- amplasarea clădirilor față de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: în 

raport cu limitele laterale ale parcelei se va respecta retragerea egala cu 

jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai putin de 3,0m; 
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- faţă de limita posterioară se va aplica o retragere egală cu jumătate din 

înălțimea clădirii, dar mai putin de 3,0m;  

- amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeasi parcelă: două clădiri sau 

mai multe clădiri vor fi amplasate pe aceeaşi parcelă respectând o distanță egală cu 

jumătate din înălțimea streașinei/atic a celei rnai înalte dintre ele.  

- circulații şi accese: toate parcelele vor avea acces dintr-o cale publică cu 2 

sensuri de circulație, cu o ampriză de 9,0 m cu un profil carosabil asfaltat de 6,0 m, 

cu trotuare de ambele părți de câte 1,0m şi zone verzi de câte 0,5 m; dimensiunile 

trotuarelor trebuie să fie suficiente pentru a aasigura circulația  persoanelor cu 

dizabitități motorii. Nu se acceptă fundături. Se vor amplasa stâlpi pentru 

iluminatul public;  

- se vor prevedea piste pentru biciclete;  

- echipare tehnico-edilitară: -apa potabilă, canalizare, energie electrică gaze 

naturale prin extindere de la rețeaua existentă;  

- locurile de parcare se vor asigura pe proprietatea privată;  

- rețelele electrice vor fi construite în varianta subterană;  

- se va asigura eliminarea apelor pluviale având în vedere o viitoare rețea 

publică;  

- se vor prevedea locuri individuale de depozitare a deşeurilor, cu acces 

domeniul public prevăzute cu instalație de apă necesare igienizării. Dimensiunile 

spațiilor de depozitare vor fi suficiente pentru a asigura colectarea selectivă;  

- documentația va conţine plan de situatie întocmit pe suport topografic care să 

fie evidenţiate toate reţelele de utilităţi, cu indicarea poziţiei exacte față de repere 

fixe existente, cu poziţionarea capacităţilor să caracteristicilor tehnice, cu 

poziţionarea punctelor de racord şi măsurare a instalaţiilor anterioare, vizat de toți 

deţinătorii de utilități. 

Regulamentul local de urbanism va cuprinde explicit faptul că:  

- Autorizațiile vor putea fi eliberate condiţionat de existenţa reţetelor edilitare, 

utitităţilor prevăzute în documentaţia PUZ.  

- Nu se vor elibera autorizaţii de construire doar dacă rețelele de utitătăţi vor fi 

în proprietate publică şi date în administrare operatorilor licentiaţi.  
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- Toate parcelele trebuie să aibă acces direct din domeniul public. Nu se vor 

elibera autorizații de construire până când străzite private nu vor fi în  

proprietatea publică.  

- Toate străzile ce vor intra în proprietatea publică trebuie să fie conectate la 

reţeaua stradală existentă a comunei.  

3.2. Prevederi ale PUG Ungheni aprobat 

Proprietatea studiată conform PUG Ungheni aprobat, proiect nr. 09/2010, 

elaborat de SC ARCH – PIN SRL, se încadrează în UTR – LOCUINȚE ȘI 

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Subzona L1 și L2, cu regulament aferent 

PUG aprobat. 

Propunerea de parcelare și construire propusă pentru proprietatea studiată se 

va încadra fără derogări în RLU aferent PUG Ungheni. 

3.2.1. Parcelare propusă 

Se propune parcelarea în felul următor: 

1. Parcela construibilă nr.1 propus pt servicii de 2.211,0mp  

2. Parcela construibilă nr.2 de                                 730,0mp 

3. Parcela construibilă nr.3 de                                 736,0mp 

4. Parcela construibilă nr.4 de                                 733,0mp 

5. Parcela construibilă nr.5 de                                 718,0mp 

6. Parcela construibilă nr.6 de                                 795,0mp 

7. Parcela construibilă nr.7 de                                 666,0mp 

8. Parcela construibilă nr.8 de                                 634,0mp 

9. Parcela construibilă nr.9 de                                 607,0mp 

10. Parcela construibilă nr.10 de                               606,0mp  

11. Parcela construibilă nr.11 de                               600,0mp 

12. Parcela construibilă nr.12 de                               600,0mp 

13. Parcela construibilă nr.13 de                               600,0mp 

14. Parcela nr.14 stradă nouă propusă pentru trecere  

în domeniu public (54,0mp+2.981)                           3.035,0mp  
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15. Parcela nr.15 rezervă pt.stradă de legătură propusă, conform PUG aprobat, 

propus pt. cedare în domeniu public   688,0mp, după aprobarea proiectului 

elaborată pentru strada locală propusă în PUG 

TOTAL                                     13.959,0mp 

3.2.2. Case de locuit propuse 

– Funcţiuni propuse:  

 subsol: pivniță cu 2 boxe 

 parter: antreu, baie, cămară, hol, living, scară, bucătărie, cămară, garaj 

cu 1 loc, cameră tehnică, 2 terase acoperite; 

 mansardă/etaj: hol, casa scării, 3 dormitoare cu dressing, 1 baie, 

balcoane; 

 Structura propusă:  

– fundaţie continuu de beton 

– zidărie portantă din cărămidă, cu planșeu b.a. și sâmburi de beton armat 

la punctele de susținere  

– acoperiș cu şarpantă de lemn cu învelitoare de ţigle ceramice. 

 Arhitectura propusă:  

Se propune o arhitectură modernă, cu finisaj adecvat, prin care casa nouă se 

va înscrie în zona adiacentă, cu caracter rezidențial. Se propun culorile pastel, ca 

tencuieli decorative în finisarea fațadelor. 

– Regimul de construire propus: SUBSOL + PARTER + 

MANSARDĂ/ETAJ 

3.3. Valorificarea cadrului natural 

 Propunerile pentru zona reglementată vor contribui în mod favorabil la:  

– Dezvoltarea urbanistică a zonei propuse pentru construire - corelată cu 

dezvoltarea întregii localități - conform PUG aprobat 

– Ridicarea aspectului general al zonei - fără agresarea mediului 

înconjurător 

– Valorificarea cadrului natural la un nivel înalt 
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– Asigurarea de noi locuințe confortabile 

 Realizarea utilităților necesare confortului maxim asigură echilibrul 

elementelor din mediul înconjurător a zonei reglementate. 

În condiţii normale de umiditate a terenului de fundare se poate funda pe stratele 

din categoria terenurilor cu caracteristici reduse de fundare, fără a fi necesară 

îmbunătăţirea terenului de fundare, cu respectarea celorlalte recomandări, și a 

soluţiilor adoptate de proiectantul de specialitate. 

3.4. Modernizarea circulaţiei 

 Pentru a realiza o parcelare viabilă pentru construire case confortabile, s-au 

studiat propunerile cuprinse în PUG Ungheni aprobat. Trama stradală propusă 

trebuie să deservească construcțiile noi propuse, și trebuie să devină în același timp 

o stradă de continuitate ca parte integrantă a rețelei stradale viitoare a orașului.  

Conform PUG Ungheni aprobat se prevede realizarea unei străzi locale noi 

paralele cu DN 15, pentru care se rezervă fâșia de 20,0m lățime, conform 

propunerii din PUG Ungheni. Rezerva nu deranjează realizarea parcelării terenului 

studiat. 

Se propune realizarea unei străzi de legătură cu 9,0m lățime, ramificat din 

str. Principală până la strada locală nemodernizată pe latura sud-estică a terenului 

studiat, adică cu 340,0m lungime. 

Profilul stradal propus pentru o nouă stradă de legătură între DN 15 – E 60 și 

strada locală nemodernizată va fi compus din: 

- carosabil de 6,0m asfaltată 

- două trotuare dalate a căte 1,5m lățime 

 Dimensionarea a respectat solicitările Primăriei Ungheni exprimat pe 

parcursul proiectării.   

Pentru realizarea ramificației din șosea s-a întocmit un proiect de specialitate 

aprobat de DRPD, care este anexat prezentei documentații PUZ. 

 Suprafața necesară realizării străzii noi de 9,0m lățime necesită 

dezmembrarea unei suprafețe de 3.035,0mp din proprietatea studiată și cedarea în 

domeniul public a Primăriei Ungheni. 
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3.5. Zonificare funcţională propusă – reglementări, bilanț 

teritorial, indici urbanistici 

Se propune menținerea Subzonelor L1 și L2 stabilite prin PUG aprobat, iar 

regulamentul respectă cele prevăzute în RLU aferent PUG Ungheni aprobat. 

3.5.1 Se stabilesc următoarele zone funcționale în suprafața 

reglementată: 

Subzona Li → Zona de locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare (servicii) 

în regim de înălțime P, S+P, P+1-4 cu suprafața parcelelor de la 500,0mp → 

1.000,0mp. 

Subzona Cr → Zona aferentă circulațiilor locale, cuprinzând suprafața necesară 

realizării străzii noi propuse cu 9,0m lățime, propusă pentru cedare în domeniu 

public 

Subzona Tc → Zona aferentă lucrărilor tehnico-edilitare  

Subzona ITC → Zona cu interdicții de construire, cuprinzând zonele de protecție 

DN, LEA și zona rezervată pentru circulații prevăzută în PUG Ungheni. 

3.5.2. Bilanţ teritorial al zonei studiate             

Conform bilanțului teritorial pe zona studiată este în echilibru urbanistic, 

reorganizarea zonei în baza propunerilor din PUZ. Bilanțul teritorial pe suprafața 

reglementată în PUZ arată folosința propusă pentru terenul propus pt. parcelare 

prin PUZ actual:  

                                            Bilanț teritorial al zonei studiate  

 

 

 

 

FOLOSINŢA TERENULUI 
EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

Arabil intravilan 20.902,0 56,5 --- --- 

Zona servicii 1.000,0 2,7 3.211,0 8,7 

Zona de locuit 10.827,0 29,3 18.852,0 51,0 

Circulaţii   6.035,0 16,3 

Zone verzi naturale   8.902,0  

TOTAL 37.000,0 100,0 37.000,0 100,0 
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Bilanț teritorial cu folosința terenului pe proprietatea reglementată 

 

           Bilanț teritorial pe parcele construibile propuse 

 

 

 

 

FOLOSINŢA TERENULUI 
EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

Arabil intravilan 13.959,0 100,0   

Circulaţii   3.035,0 21,7 

Rezervă pentru circulații   688,0 5,0 

Parcelă propusă pentru 

servicii 
  2.211,0 15,8 

Curți construcții, din care: 

– Suprafețe construibile 

– Zone verzi 

 

8.025,0 din care 

– 1.800,0 

– 6.225,0 

57,5, din care 

– 22,4 

– 77,6 

TOTAL 13.959,0 100,0 13.959,0 100,0 

Nr.par

cela 

EXISTENT PROPUS 

Arabil intravilan Construcții  
Suprafețe 

pavate 
Curți, grădini 

Total parcelă 

construibilă 

mp % mp % mp % mp % mp % 

1. 2.211,0 100,0 774,0 35,0 70,0 3,2 1.367,0 61,8 2.211,0 100,0 

2. 730,0 100,0 255,0 35,0 70,0 10,0 405,0 55,0 730,0 100,0 

3. 736,0 100,0 258,0 35,0 70,0 9,5 408,0 55,5 736,0 100,0 

4. 733,0 100,0 257,0 35,0 70,0 10,0 406,0 55,0 733,0 100,0 

5. 718,0 100,0 251,0 35,0 70,0 9,8 397,0 55,2 718,0 100,0 

6. 795,0 100,0 278,0 35,0 70,0 8,8 447,0 56,2 795,0 100,0 

7. 666,0 100,0 233,0 35,0 70,0 10,5 363,0 54,5 666,0 100,0 

8. 607,0 100,0 212,0 35,0 70,0 11,5 325,0 53,5 607,0 100,0 

10. 606,0 100,0 212,0 35,0 70,0 11,5 324,0 53,5 606,0 100,0 

11. 600,0 100,0 210,0 35,0 70,0 11,6 320,0 53,4 600,0 100,0 

12. 600,0 100,0 210,0 35,0 70,0 11,6 320,0 53,4 600,0 100,0 

13. 600,0 100,0 210,0 35,0 70,0 11,6 320,0 53,4 600,0 100,0 
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3.5.3. Regimul de înălţime   

Regimul de construire propus: SUBSOL + PARTER + MANSARDĂ/ETAJ. 

3.5.4. Regimul de aliniere 

Aliniament și retrageri de la limita parcelei: 

– Față de strada locală minim 5,0m 

– Față de limitele laterale minim 3,0m retragere 

– Față de limita posterioară minim 3,0m retragere 

3.5.5. Indicatori urbanistici maximi admiși și propuse 

SUBZONA L1 - CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE  

 POT maxim admis: 35% 

 CUT maxim admis: 0,80 

SUBZONA L2 - CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE 

 POT maxim admis: 35% 

 CUT maxim admis: 0,80 

  3.6. Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare 

În orașul Ungheni există toate utilitățile necesare confortului maxim al 

locuințelor existente, chiar pe Strada Principală, în fața terenului studiat. 

 Se propune prelungirea pe strada nouă propusă: 

 Conductei de aducțiune apă potabilă 

 Conductei colectoare de canalizare unitară 

 Conductei de gaz de distibuție 

 Iluminatului electric de 0,4kV prin racorduri și branșamente noi propuse pe 

strada de legătură propusă prin PUZ actual. 

Se vor respecta zonele de protecție aferente utilităților majore existente lângă 

traseul DN pe proprietatea reglementată, conform avizelor anexate. 
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3.7. Protecţia mediului 

Prin asigurarea utilităților se vor elimina sursele de poluare (emisii, 

deversări) posibile din zona reglementată. 

Se va asigura depozitarea controlată a deșeurilor pe platforma comună. 

În zona studiată elementele cadrului natural ca relieful, condițiile geotehnice 

și hidrologice sunt în echilibru, neavând în zonă efecte negative asupra mediului 

înconjurător.  

  3.8. Obiective de utilitate publică  

3.8.1.Obiective de utilitate publică propusă 

 străzile locale – domeniu public - existente și propuse; 

 drumurile de deservire agricole existente, menținute; 

 șanțuri create pentru canalizarea apelor de suprafață din zona studiată, 

existente menținute; 

 zone verzi amenajate pe domeniu public; 

 toate utilitățile existente și propuse pe domeniu public din zona studiată.  

3.8.2. Tipul de proprietate a terenurilor  

Proprietatea reglementată este proprietate privată aflată în proprietatea 

privată a persoanelor fizice în suprafață de 13.959,0mp. 

3.8.2. Circulația terenurilor – proprietatea studiată 

Pentru realizarea propunerilor sunt necesare circulații de teren din domeniu 

privat în domeniu public. 
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CIRCULAȚIA TERENURILOR (proprietatea studiată) 

 

 

 

 

4.CONCLUZII – Măsuri în continuare 

Se propune valorificarea proprietății în suprafață de 13.959,0mp arabil 

intravilan conform PUG aprobat, fără derogări de la propunerile din RLU aferent 

documentației aprobate cu HCL nr.26/10.05.2016 emis de Primăria orașului 

Ungheni. 

 Se propune realizarea unei străzi de legătură de 9,0m lățime, de la str. 

Principală până la strada NOUĂ (conform PUG aprobat) și parcelarea proprietății 

studiate în felul următor: 

 1 parcelă construibilă pentru activități de servicii și comerț compatibile cu 

locuirea, 15,8% din suorafața reglementată 

 12 parcele construibile cu case unifamiliale 

 Se asigură o rezervă de 20,0m lățime pentru realizarea legăturii stradale 

conform PUG aprobat  

 Se va respecta rezerva pentru o stradă nouă paralelă cu șosea, propusă în 

PUG Ungheni, cu 10,0m lățime ca profil transversal. 

 Se propune menținerea încadrării în UTR L1 și UTR L2 - LOCUINȚE ȘI 

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, cu următoarele indici maximi de ocupare și 

utilizare a terenului: 

SUBZONA L1 și L2 - CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE  

 POT maxim admis: 35% 

 CUT maxim admis: 0,80 

Întocmit 

Arh. Keresztes Géza 

Tipul de 

proprietate 

EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

Proprietate privată 13.959,0 100,0 10.924,0 78,3 

Propus pt trecere în 

domeniu public 
--- --- 3.035,0 21,7 

TOTAL 13.959,0 100,0 13.959,0 100,0 
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5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

 

Aferent lucrării 

PLAN URBANISTIC ZONAL 
Pr.nr. 874.1/2019 

PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE 

UNIFAMILIALE ȘI SERVICII 
Ungheni, str. Principală – DN 15 fn. 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. ROLUL RLU 

Prezentul regulament defineşte drepturile şi obligaţiile în domeniul 

urbanismului, arhitecturii şi executării construcţiilor în sensul legislaţiei 

specifice, în domeniul urbanismului: 

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII PUZ 

   PUG Ungheni aprobat 

 Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor (NR. 50/1991), republicată; 

 Legea nr. 453/2004, lege pentru modificarea şă completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinţelor, 

 Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea teritoriului şi urbanismului 

 Ordinul 233/2016 pt. aprobarea Normelor metodologice 

 Legea nr. 43/1998 privind regimul juridic al trenurilor, 

 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, 

 Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia. 
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 HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

municipiilor şi judeţelor, 

 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, 

 Ordinul nr. 571/1997 al ministrul transpoturilor pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi 

panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi 

tuneluri rutiere, publicat în 19 ianuarie 1998, 

 Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările ulterioare, 

 Legea nr. 1/2000  pentru constituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitată potrivit prevederilor legii 

fondului funciar nr. 19/1992 şi ale Legii nr. 169/1997, 

 Legea nr. 114/1996- legea locuinţei 

 Legea nr. 71/1996 privnd aprobarea Planului de amenajere a teritoriului 

naţional – Secţiune a a I – Căi de comunicaţie, 

 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional – Secţiunea a v –a – Zone de risc natural, 

 Legea fondului funciar (nr. 18/1991,republicată), 

 Legea administraţiei  publice locale (nr. 69/1991, republicaă), 

 Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr.54/1998), 

 Legea privind expropierea pentru cauză de utilitate publică (nr.33/1994),  

 Legea privind cadastrul imobiliar şi publicităţii imobiliare (nr.7/1996), 

 Legea privind calitatea în construcţii (nr. 10/1995), 

 Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea 

OG nr. 43/1997), 

 Legea apelor (nr. 107/1996), 

 Legea privind proprietatea publică şi regimul public al acesteia ( nr. 

213/1998), 

 Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998), 
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 Legea privind zonele protejate (nr.5/2000), 

 Legea nr.96/1995 pentru aprobaea OG NR. 96/1993/1995  privind 

achiziţiile publice, 

 Legile privind aprobarea secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional 

 HGR nr. 163/1997, HGR nr. 568/1998, OUG 60/2001 Regulamentul 

privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii,  

 Codul civil 

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de 

igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, 

 Legea nr. 3/2003 privind, realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de 

transport de interes naţional şi European, 

 Legea nr. 589/12,01,2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 3/2003 

privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de 

interes naţional şi European, 

 Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor   locale de  urbanism 

inidcativ ; gm-007-2000, reglementare tehnică aprobată cu Ordinul 

M.L.P.A.T nr. 21/N/10.04.2000 

 Ordinul comun nr. 214/RT/1NN/ martie 1999 al Ministerul Apelor, 

Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi 

Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a 

documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism 

şi de amenajarea teritoriului, 

- Zonele funcţionale rezultate (zona de LOCUIT, zona de SERVICII, 

circulaţie) vor trebui să coexiste şi să funcţioneze fără a se deranja reciproc. 

- Menţinerea spaţiilor libere şi amenajarea unor zone verzi, care să 

servească rolului de perdele verzi de protecţie şi de ambientare, tip urban.  
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- Dezvoltarea numai a funcţiunilor  preconizate azi, ca funcţiuni ce pot 

să coexiste într-o vecinătate nederanjantă şi în parametri optimi, de 

protecţie a mediului(sol și aer). 

3. DOMENIUL DE APLICARE RLU 

Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de 

amplasare coerentă şi de calitate pe teritoriul zonei studiate, situate în teritoriul 

administrativ localitatea Ungheni – zona studiată în PUZ actual.  

 Prescripțiile descrise în RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe 

zona propusă pentru construire. 

 Odată aprobat împreună cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de 

autoritate al Administrației Publice Locale. 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND OCUPAREA TERENURILOR 

 Se propune păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului 

natural și construit.  

 Se vor respecta reglementările din RLU aferent PUG Ungheni aprobat, UTR 

L1 și L2, pentru parcela studiată.  

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ 

 În zona studiată se propun în următoarele zone funcționale: 

Subzona Li → Zona de locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare (servicii) 

în regim de înălțime P, S+P, P+1-4 cu suprafața parcelelor construibile de la 

500,0mp → 1.000,0mp. 

Subzona Cr → Zona aferentă circulațiilor locale, cuprinzând suprafața necesară 

realizării străzii noi propuse cu 9,0m lățime, propusă pentru cedare în domeniu 

public 

Subzona Tc → Zona aferentă lucrărilor tehnico-edilitare  

Subzona ITC → Zona cu interdicții de construire, cuprinzând zonele de protecție 

DN, LEA și zona rezervată pentru circulații prevăzută în PUG Ungheni. 
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IV. PREVEDERI  LA NIVELUL SUBZONELOR TERITORIALE DIN 

ZONA STUDIATĂ 

Terenul reglementat în suprafață de 13.959,0 mp, se va încadra în UTR L1 și 

L2 din RLU aferent PUG aprobat.  

Recomandări privind organizarea circulaţiei 

Pentru a realiza o parcelare viabilă pentru construire case confortabile, s-au studiat 

propunerile cuprinse în PUG Ungheni aprobat. Trama stradală propusă trebuie să 

deservească construcțiile noi propuse, și trebuie să devină în același timp o stradă 

de continuitate ca parte integrantă a rețelei stradale viitoare a orașului.  

Conform PUG Ungheni aprobat se prevede realizarea unei străzi locale noi 

paralele cu DN 15, pentru care se rezervă fâșia de 20,0m lățime, conform 

propunerii din PUG Ungheni. Rezerva nu deranjează realizarea parcelării terenului 

studiat și se propune cu interdicție de construire până la realizarea străzii propuse 

prin PUG. 

Se propune realizarea unei străzi de legătură cu 9,0m lățime, ramificat din 

str. Principală până la strada locală nemodernizată pe latura sud-estică a terenului 

studiat, adică cu 340,0m lungime, cu cedare în domeniu public. 

Profilul stradal propus pentru o nouă stradă de legătură între DN 15 – E 60 și 

strada locală nemodernizată va fi compus din: 

- carosabil de 6,0m asfaltată 

- două trotuare dalate a căte 1,5m lățime, conform solicitării Primăriei Ungheni, pe 

parcursul proiectării. 

 Pentru realizarea ramificației din șosea s-a întocmit un proiect de specialitate 

aprobat de DRPD, care este anexat prezentei documentații PUZ. 

 Suprafața necesară realizării străzii noi de 9,0m lățime necesită 

dezmembrarea unei suprafețe de 3.035,0mp din proprietatea studiată și cedarea în 

domeniu public Primăria Ungheni. 
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V. REGULAMENT 

aferent lucrării:  
 

Plan Urbanistic Zonal 

PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE 

UNIFAMILIALE ȘI SERVICII 
Ungheni, str. Principală – DN 15 fn. 

Regulament conform RLU aferent PUG Ungheni 

UTR L1 

Cap. I. GENERALITĂŢI 

ARTICOLUL 1. - DELIMITARE 

Zona L pentru locuinţe şi funcţiuni complementare cuprinde două subzone:  

L1 - Locuinţele individuale existente, deservite de străzi existente.  

L2 - Suprafeţe destinate locuinţelor individuale sau colective, deservite de străzi 

existente sau propuse.  

ARTICOLUL 2. - FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ ŞI FUNCŢIUNILE 

COMPLEMENTARE ZONEI   

Zona are funcţiune dominantă de locuire şi servicii cu regim de înălţime P, S+P, 

P+1-4, în general cu suprafeţele parcelelor intre 500 — 1000 mp.  

Cap. II. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ, PERMISIUNI, RESTRICȚII 

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI FUNCȚIONALE PERMISE 

- funcţiuni publice: administraţie, cultură, învăţământ;  

- locuinţe individuale sau colective;  

- servicii comerciale de calitate;  

- activităţi productive manufacturiere nepoluante;  

- zone verzi şi plantate;  
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- -se admit schimbări funcţionale compatibile cu caracterul zonei.  

ARTICOLUL 4. UTILIZĂRI FUNCŢIONALE PERMISE CU CONDIŢII   

- anexele gospodăreşti vor fi autorizate numai pe loturi individuale, retrase de 

la front, cu condiţia evitării poluării vecinilor;  

- unităţi productive sau de depozitare, prestări servicii a căror rază de poluare 

depăşeşte limitele parcelei;  

- servicii comerciale cu suprafeţe maxime de 500 mp; care să nu genereze 

transporturi grele.  

ARTICOLUL 5. INTERDICTII PERMANENTE   

- poluare de orice fel a mediului;  

- creşterea animalelor pentru producţie;  

- colectarea sau precolectarea deşeurilor urbane;  

- orice lucrări de terasamente care pot provoca curgerea apelor pe parcelele 

vecine;  

- instalaţiile RET zonele de protecţie şi de siguranţă.  

ARTICOLUL 6. RESTRICŢII LA ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE 

CONSTRUIRE  

- în zona de protecţie a drumului naţional este necesar avizul adminstratorului 

conform legislației 

- în zona de protecţie a liniilor aeriene de înaltă tensiune și a conductei de apă 

este necesar respectarea avizul furnizorului de utilitate;  

- de-a lungul drumului national E60 se propune o zonă cu interdicţie 

temporară de construire, cu 26,0m de la axa drumului, conform regulilor 

urbanistice.  
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Cap. III. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A 

CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 7. AMPLASARE   

 Faţă de aliniament:  

 în cazul parcelelor situate la DN 15 (E60) distanţa dintre garduri sau 

construcţii şi axa drumului naţional va fi de minimum 26 m;  

 în cazul parcelelor situate la drumul judeţean distanţa dintre garduri 

sau construcţii şi axa drumului na-ţional va fi de minimum 24 m 

 în cazul celorlalte străzi locale se vor respecta aliniamentele existente 

determinate de vecinătăţi, fiind permise retrageri de aliniament;  

 în cazul parcelelor traversate de LEA 20kv zona de protecţie va fi de 5 

m de o parte şi alta a liniei de înaltă tensiune;  

 distanţa minimă între garduri sau aliniamentul clădirilor, la străzi 

principale (colectoare), se propune a fi  intre 14-16 m, iar la străzi 

secundare (de deservire) de minim 9 m. Este permisă retragerea faţă 

de aliniament;  

 distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite 

pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.  

ARTICOLUL 8. FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI SI 

CONSTRUCŢIILOR  

 Frontul la stradă şi suprafeţele minime:  

 pentru a fi construibil terenul trebuie să aibă front la stradă de minim 8 

m pentru clădiri înşiruite şi de minim 12 m pentru clădiri izolate sau 

cuplate;  

 suprafaţa minimă a parcelei de cel puţin 150 mp pentru clădiri 

înşiruite, minim 200 mp pentru clădiri izolate sau cuplate.  

 Regimul de înălţime:  

L1  - maxim P, P+1 (P+M), P+4, cu subsol în cazul în care condiţiile 

geotehnice sunt favorabile.  
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L2 - maxim P, P+1 (P+M), cu subsol în cazul în care condiţiile geotehnice 

sunt favorabile.  

 Aspectul exterior al construcţiilor:  

 sunt permise construcţii al căror aspect exterior nu contravine funcţiunii 

acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.  

 Împrejmuiri :  

 împrejmuirile spre aliniament vor fi, de preferinţă, transparente;  

 împrejmuirile spre limitele laterale şi posterioare a terenului vor fi, de 

preferinţă, opace;  

 înălţimea maximă considerată necesară pentru protecţia proprietăţii este 

de 2,00 m.  

ARTICOLUL 9. ACCESE CAROSABILE ŞI PARCĂRI   

 autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există 

posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform 

destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice 

trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor;  

 necesarul de parcări va fi dimensionat conform prevederilor normativului 

P139-93 (publicat şi în Regulamentul local de urbanism, indicativ GM-007- 

2000) în funcţie de categoria localităţii.  

 Se vor respecta condițiile impuse de DRDP Brașov. 

ARTICOLUL 10. RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE 

EDILITARĂ EXISTENTE   

 autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există 

posibilitatea racordării la reţelele existente de apă, la instalaţiile de 

canalizare şi de energie electrică; 

 la aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice pentru lccuinţc individuale, în următoarele condiții: 

a. realizarea de soluţii echipare în sistem individual care să respecte 

normele sanitare şi de protecţie a mediului;  
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b. beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor 

impuse de consiliul local, la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta 

se va realiza.  

Cap. IV. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A 

TERENULUI 

ARTICOLUL 11. PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR (POT), 

Conform Avizului de Oportunitate și a Certificatului de Urbanism 

L1  

 POTmax – 35% 

L2 

 POTmax – 35% 

ARTICOLUL 12. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR (CUT) 

Conform Avizului de Oportunitate și a Certificatului de Urbanism 

L1  

 POTmax – 0,8 

L2 

 POTmax – 0,8 

 

 

 

 

 

Întocmit 

Arh. Keresztes Géza 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA 

INVESTIȚIEI PROPUSE ÎN PUZ –  

PARCELARE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII CASE 

UNIFAMILIALE ȘI SERVICII 

Ungheni, str. Principală – DN 15 fn. 
 

 

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul PUZ, se propune 

următoarea eșalonare în timp a lucrărilor: 

1. Se vor realiza rețelele de utilități: 

 Rețea electrică 

 Rețea de distribuție gaz 

 Rețeaua de fibră optică 

 Rețea de alimentare cu apă și canalizare 

Toate se vor realiza prin proiecte autorizate, la costurile rezultate din 

proiecte aprobate, care vor fi suportate de beneficiarul privat al investiției. 

2. După aprobarea PUZ-ului, construirea caselor de locuit va fi realizat în baza 

autorizațiilor de construire emise de Primăria Ungheni 

, conform legislației în vigoare. 

Toate costurile investițiilor necesare realizării propunerilor vor fi finanțate 

de către beneficiar: 

– întocmirea documentațiilor urbanistice și de autorizare,  

– racordul la calea publică,  

– accesul pietonal, trotuarul,  

– gabaritul carosabil,  

– prelungirea și racordarea la utilități a clădirilor,  

– asigurarea acceselor pentru persoanele cu dizabilități,  

– design stradal 
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DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN DOCUMENTAȚIE 

(în ordine alfabetică) 

 

▪ Aprobare - opțiunea forului deliberativ al autorităților competente de 

încuviințare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de 

avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre 

a Guvernului, hotărâre a consiliilor județene sau locale, după caz) se conferă 

documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în 

vederea realizării programelor de amenajare teritorială și dezvoltare urbanistică, 

precum și a autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții. 

▪ Avizare - procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii 

tehnice din structura ministerelor, administrației publice locale ori a altor 

organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor 

funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente 

prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism. Avizarea 

se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic și 

obligatoriu. 

▪ Caracter de reglementare - însușirea unei documentații aprobate de a impune 

anumiți parametri soluțiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific 

documentațiilor de urbanism. 

▪ Circulația terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de 

exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donație, concesiune, 

arendare etc. 

▪ Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesităților prezentului, fără a se 

compromite dreptul generațiilor viitoare la existență și dezvoltare. 

▪ Documentație de amenajare a teritoriului și de urbanism - ansamblu de piese 

scrise și desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează 

situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile și măsurile de amenajare a 

teritoriului și de dezvoltare urbanistică a localităților pe o perioadă determinată. 
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▪ Parcelare - acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată în loturi 

mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de 

realizarea unor locuințe individuale, de mică înălțime. 

▪ Protecția mediului - ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului 

natural și construit în localități și în teritoriul înconjurător. 

▪ Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se 

definesc drepturile și obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor. 

▪ Teritoriu intravilan - totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale 

localităților ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin 

planul urbanistic general aprobat și în cadrul cărora se poate autoriza execuția de 

construcții și amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri 

(sate sau localități suburbane componente). 

▪ Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile 

de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă 

existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași 

funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor 

verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone 

funcționale. 

▪ Zonă de protecție - suprafețe în jurul sau în preajma cursurilor de apă sau a unor 

surse de nocivitate, care impun protecția zonelor învecinate (linii LEA, conducte 

de aducțiune apă, stații de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a 

deșeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensă etc.). 

 

 

 


