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MEMORIU     DE  PREZENTARE 
 
 
 

1. INTRODUCERE: 
 

1.1.  
 
DENUMIRE PROIECT:  PLAN URBANISTIC DE DETALIU      
                                 

  Comuna  sat   
                                                                    
BENEFICIAR:   PAROHIA ROMANO-  
     
                                        
PROIECTANT:   ACTUAL PLAN S.R.L. - BAIA MARE   
                                     arh. Eugenia  DANIEL 
 

:  iulie 2022 
 

1.2.  
 

 

umare. 

nu  
acestuia. 

Actualmente în 

tfel de activit cadrul unei 
 

-
- acord cu realizarea capelei 

romano-
t  
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espectiv se 

 
rata 

 
 precizate în Certificatul de urbanism nr. 277 din 29.12.2021, eliberat de 

Capelei mortuare, se impune elaborarea unui plan 
urbanistic de detaliu.  

 
- elemente urbanistice ce stau la baza întocmir

construire pentru viitorul obiectiv ; 
-  ei; 
- aliniamente, echipare tehnico-

 
2. : 

 

2.1.  : 
 

2.1.1.   

situat în 
aprobat de Consiliul Local al comunei  
29/28.07.2016, UTR: zona IS   
C2  subzona Centrului nou  

 
 

 

  Parohiei Romano -  
50686, nr. cadastral 50686 - cu acces existent 
109U. 
 

3,94
anul 2008: 

C1   Biserica Romano-  
  Sc = 311,00mp; Sd = 311,00mp; 
C2 -  
  Sc = 16,00mp; Sd = 16,00mp; 
C3 -  
  Sc = 11,00mp; Sd = 11,00mp. 
Pe latura sud- 3,94

ta de proprietate nord-  

 Capela Sf. Maria. 
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Prin acest amplasament propus se se 

 
 

 
2.1.2. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE: 

a)   
Pentru elaborarea prezentului PUD au fost de identificare a 

proprietarilor actuali,   
b) Studiul geotehnic    

Din punct de vedere: 
- 

iuni 
intramontane; 

 
- 

aluviale cu grosimi cuprinse între 2,0 -  care sunt dispuse peste  marne; 
-  

- e un 
- -  

Din punct de vedere climatic, 
-baltice (nordice). 

Conform normativului SR 174-1 privitor la zonarea cl  
m  >20, respectiv zonei 

calde. 
Terenul este   

 

Din punct de vedere geotehnic amplasamentul cercetat corespunde  obiectivelor ce se doresc a 
fi realizate pe acest amplasament.  

Din punct de vedere al categoriei geotehnic :  RISC GEOTEHNIC REDUS        
 

ANTERIOR:  
 

Certificatul de Urbanism nr. 277/29.12.2021

respectând prevederile Plan Urbanistic General  RLU, 
de Consiliul Local al comunei  

29/28.07.2016. 
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Conform Certificatului de urbanism : 
- Regimul juridic: Teren situat în intravilan, aflat în proprieta a Bisericii Romano-catolice 

    
- Regimul economic:  -  

 
-  

 subzona Centrului nou, pentru care este instituita 
la aprobare PUZ sau PUD. 

 
 
-  

 
 toate 

tipurile; 
Sunt neces

               
- Regimul tehnic: Conform Planului Urbanistic General, aprobat de Consiliul Local al comunei 

HCL 38/30.08.2002,  , 30.08.2025, 
zona IS  

 subzona Centrului nou 
 

- -un drum public sau prin intermediul unui 

servicii; 
-   
-  

 
- se interzice construi

 
- 

incombustibile; 
- 

 
- 

 
- 

recomandat la maximum 3 niveluri; 
-   
- e; 
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- 

 
 

specificul local din mediul rural   
-   

 - POT maxim =35% în zona de servicii publice de interes general; 
 - CUT maxim = 1,0  în zona de servicii publice de interes general. 
 

: 
Pentru zona  NU 

urbanism. 
 

3. : 
Imobilul  de urbanism este format dintr-  are o 

3,94m, pe care 
executate în anul 2008: 

C1   Biserica Romano-  
 Sc = 311,00mp; Sd = 311,00mp; 
C2 -  
 Sc = 16,00mp; Sd = 16,00mp; 
C3 -  
 Sc = 11,00mp; Sd = 11,00mp. 
 

Pe latura sud- 3,94

retragere de -  
 

3.1.  : 
Accesul la teren se poate face 

- acestuia. 
în ceea ce  

 
 

3.2.  S : 
Terenul care a generat Planul Urbanistic de detaliu este înscris în 

.  

 
- la nord-est   L = 79,53m  domeniul public al comunei   
- la sud - est    L = 43,94m   domeniul public al jud. MM  DJ 109U; 
- la sud-vest    L = 82,61m    
- la nord-vest  L = 45,51m   

comunei   
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3.3. S : 

 În prezent   pe care 
 anul 2008: 

C1   Biserica Romano-  
 Sc = 311,00mp; Sd = 311,00mp; 
C2 -  
 Sc = 16,00mp; Sd = 16,00mp; 
C3 -  

  Sc = 11,00mp; Sd = 11,00mp. 
 

3.4. Caracterul zonei, aspect arhitectural urbanistic: 
in punct de vedere arhitectural i 

 
+2E, 

publice  
- .  

  
3.5. D : 

 
 

3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor ; regimul juridic al terenurilor: 
Bisericii 

Romano-catolice,  
  

private ale persoanelor fizice 
Terenul pe 

 

. 
 
3.7. C : 

o ", indicativ NP 74  2014, 
ordinul nr. 1330/2014, amplasamentul 

- RISC GEOTEHNIC REDUS, ceea ce presupune 
 Din punct de vedere geotehnic 

 
o  
- -± 0,00m...-0,70m   

-  -3,00m    

- -1,80m. 



s.c. ACTUAL PLAN s.r.l. 
BAIA MARE - C.U.I. 36731222  

proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU -    

amplasament:  proiect  nr. 113/2021 
client: PAROHIA ROMANO-    

  faza P.U.D. 
 

 
9 

 

 

o -1,80 m ;  
o -1.20 m 

 . 

 
o 

 : Pconv.= 195 kPa ;  
o Adâncimea de  -85 este de -0,9 cota terenului natural, 

 
o  
o 

  
o Orice  -  - vor fi fundate la 

 
o Canalizarea ap -

de scurgere spre exterior ce  in rigole impermeabile; se vor prevedea drenuri cu dirijarea apelor în 
afara amplasamentului. 
 

3.8. Accidente de teren(beciuri,  
- nu este cazul 

 
3.9. Adâncime ape subterane   

o Nivelul hidrostatic s-a interceptat la adâncimea de  3,00 m. 
o 

-99. 
 

3.10.  
-a, Indicativ P.100-1/2013, 

 
- pentru IMR=225 ani -ag= 0,10 g.  
- c= 0,7 sec. 

 Macrozonarea Iech. 
- ech este de VI, grade MSK-64. 

 
3.11. A  

 sânt   sau în stare  
, 

de lemn 
mai pu  

P, P+M, P+1 .   
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3.12. Echiparea tehnico-  
 

o  electrica aeriana de joasa tensiune LEA 0,4 kV, am
 

o  de alimentare cu apa PE 110mm, îngropat în acostamentul drumului  
o  de canalizare ; 
o am  

 
4. : 

 
4.1. Obiective noi solicitate prin tema-program: 

 

 

nu  
acestuia. 

-
-

religios al acestora. 
 precizate în Certificatul de urbanism nr. 277 din 29.12.2021, eliberat de 

Capelei mortuare, se impune elaborarea unui plan 
urbanistic de detaliu, terenul fiind situat în zona IS  
zonei Centrale, subzona C2  subzona Centrului nou  
 

4.2. : 
, cea de  de 

, obiectivul propus  
ei pe lot 

. 
s-a determinat de retragerea de limita nord-

 
se 

 
 

non aedificandi  
platformelor amenajate sau a .  

Este obligatorie respectarea reglementarilor  în normativul de  la foc a  
P118-99, respectiv c  independente   sau  de   se  astfel 
încât  nu  propagarea incendiilor o perioada de timp normata sau, în cazul ,  nu afecteze 

 învecinate, respectându-se distantele minime de  potrivit P 118  99. 
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4.3. :  
 

, , având dimensiunile în plan de 11,95 m x 6,40 m cu structura de 
 

- Pridvor acoperit; 
- 

 
-  
- ie; 
- Debara. 

 
 

 
4.4. 

existente, accese, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor): 
 

i 
aspect exterior - -plin, materiale utilizate, învelitoare, paleta 
cromatica - 

Ghidul de arhitectura   

continuitatea peisajului stradal, dominat de volumetria Biserici Romane-  
 

lui  
  
o 80 mp); 
o ; 
o nu sunt permise folosirea de 

 
o  

 -  
o 4 ape,  cu calcane - ; 
o  

 
o  

  
o dimensiunile ferestrelor vor respecta,  
o se interzic formele nespecifice  triunghiulare, romboidale; 
o 

aspect lucios; 
o  
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ACCESE : 
Accesul  se va realiza din drumul 

 
  Accesul mijloacelor de stingere a incendiilor: pentru asigurarea  de acces,   
salvare în caz de incendiu la    se  c i de  (drumuri) necesare  sau 

 libere de teren,  amenajate pentru accesul utilajelor si autospecialelor de  ale 
pompierilor. Gabaritul minim necesar autospecialelor de  este de 3,80 m  si 4,2 m . 
  
drumului. 
 

4.5. ele existente, : 
o  se va 

, respectiv preluarea volumetriei bisericii existente; 
o 

 
o nu se vor utiliza elemente decorative cum ar fi  

 
o se vor utiliza culori pastelate, culori    gama de culori fiind: alb, grej, 

 -  
o sunt interzise fol  
o  

 
4.6. : 

o nu este cazul 
 
4.7. :  

Accesul carosabil  
. Acesta se va face din drumul jude  respectiv de pe 

modernizare a profilului drumului. 
 

4.8. P
de organizare la relieful zonei  

o nu este cazul 
 
4.9.  

o nu este cazul 
 

4.10. S  

 
 
4.11. P z): 

o  
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4.12.  

orice parte a terenului 
 dintr-o  public ncât sa nu altereze imaginea ; 

 libere neocupate cu , parcaje si platforme  vor fi plantate cu un arbore la 
fiecare 100 mp. 

S  în  de minim 80% cu specii locale, adaptate 
antropofite specifice si excluderea speciilor considerate invazive.  

ite 
impermeabilizarea terenului peste minimum ne  

 
 

 
4.13. Profiluri transversale caracteristice   

Pe terenul care a generat planul urbanistic de detaliu, nu  profiluri transversale caracteristice, în 
incinta bisericii nu sunt propuse cir ai accesul la parcare sau gararea autovehiculului 
mortuar. 

Profilul transversal al drumului de acces  DJ 109U  este existent, cu acostamentele amenajate, nefiind 
 

Profilul transversal al DJ 109U are un gabarit total de 13 6,00 m, 
acostamente de 2,6

 
 

4.14.  
Terenul este   

terenului. 

- -
 conform . 

 
nivelul platformei dalate, respectiv de la cota -
-0,25m. 

4.15.  
R a se propune în regim 

 respectiv parter, cu procent relativ redus de ocupare a terenului, 
 

 
Regimul de aliniere:  
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o :  

 
 non aedificandi, 

platformelor amenajate sau a .  
o alinierea  

 
o Regimul de construire; 
o  de cod civil; 
o  la incendiu; 
o Necesitatea separ  ;  
o    a mediului; 
o  

ei pe lot 
 

Av -  s-a stabilit la 
-a stabilit la 2,40m. 

Regimul : 
-

 
POT propus :  17,61% 

 
4.16. Coeficientul de utilizare a terenurilor: 

o CUT propus :  0,18 mp Adc/mp teren 
 
4.17. racorduri); 

  

 

 

 
 

CANALIZAREA: 

 
alizare 
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incinta Bisericii Romano-catolice. Racordar
 

 
 
 

 

montata pe peretele 
exterior unitate interioara(UI) montata in interior. 
 

4.18.  
 

ul ce se va realiza: 
 

 
 

BILANT TERITORIAL EXISTENT 
Nr. 
crt.   Procent (%) 

1.  2323,00 100,00 
2.  338,00 14,55 
3.   110,00 4,74 
4.  128,00 5,51 
5.  1747,00 75,20 

 
1.   (cf. CF 50686) 2323,00 100,00 
2. +71 capela) 409,00 17,61 
3.  409,00 17,61 
4.  142,00 6,11 
5.  44,00 1,89 
6.  110,00 4,74 
7.  128,00 5,51 
8.  1490,00 64,14 

 
1. P.O.T.  17,61% 
2. C.U.T.  0,18 
3.   Parter 

 
 

5. CONCLUZII: 
dezvoltare urbanist , se înscriu în prevederile 

al 
 

Având  se va încadra în 
caracterul zonei. 




