






Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

58962
13
12

2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SUCEAVA
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Radauti

Carte Funciară Nr. 40600 Cajvana

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Suceava
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 40600 Din acte: 5.700
Masurata: 4.620

Teren neimprejmuit;
imobil inregistrat in planul cadastral cu localizare incerta datorita lipsei planului
parcelar. Diferenta de 1080 mp va face obiectul altei documentatii fiind situat
peste drumul din partea de sud

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

27868 / 25/06/2021
Act Notarial  nr. 692, din 24/06/2021 emis de Bratiloveanu Silvia;

B7 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEbun  propriu  cu  titlu  de  donatie,
dobandit  prin  Conventie,  cota  actuala  1/1

A1

1) SAVU MARIUS-VASILE
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 40600 Comuna/Oraş/Municipiu: Cajvana
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

40600 Din acte: 5.700
Masurata: 4.620

imobil  inregistrat  in  planul  cadastral  cu  localizare  incerta  datorita  lipsei  planului
parcelar. Diferenta de 1080 mp va face obiectul altei documentatii fiind situat peste
drumul din partea de sud

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil NU Din acte:
5.700

Masurata:
4.620

- - - imobil neimprejmuit

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 133.893
2 3 38.266
3 4 108.917
4 5 11.2
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Carte Funciară Nr. 40600 Comuna/Oraş/Municipiu: Cajvana

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

5 6 15.726
6 1 17.971

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
13/12/2021,  15:33
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MINISTERUL AF'ACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

,,BUCOVINA' AL JUDETULUI SUCEAVA

NESECRET
Nr. ex. I
Nr. 4424035

Sueeava -29.10.2021

Cdtre

SAVU VASILE - MARIUS

Ca urmare a solicitlrii adresatd de cdtre dumneavoastrE, inbaza prevederilor Legii nr.

30712006 privind apdrarca impotriva incendiilor, ale Hot6rdrii Guvernului nr. 52511996,

modificatd qi completatd cu HGR nr. 85512001, se avizeazd favorabil din punct de

vedere al securitllii la incendiu: P.IJ.Z. ,,CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA,

BRAN$AMENT ELECTRIC", amplasament in oraq. Cajvana, nr. 2083 P, judeful

Suceava, conform Certificatului de Urbanism nr. 5050/12.07.2021, emis de c[tre Primiria

Oraqului Cajvana.

Cu stimd,

INSPECTOR $EF
Colonel

lll

St r. Ll n iw rs i tii li i nr. I 4, Su ceavo
Tele.forr : 0230 524 426,.fa.r 0230 524 4-12

Ettktil : i)ttltk t@Iil)t1qrit't'ist.t'o



Divizia Expl. şi Mentenanţa Reţea

Centrul Expl. Electricitate SUCEAVA

str. Ştefan cel Mare nr. 24

Către : SAVU VASILE MARIUS cod 720005 Suceava

Cajvana, nr.525 C www.delgaz-grid.ro

Judeţul Suceava

Suceava : 68098 17.11.2021 Ing. Lupes Gheorghe

Aviz nr.424/17.11.2021 T: +40 730003686

F: +40 230 205947

          Urmare a cererii dvs. nr.: 6079543130 din 15.10.2021 stela.budis@delgaz-grid.ro

vă comunicăm avizul nostru de principiu privind realizarea obiectivului:

cu următoarele observaţii:

          Conform certificatului de urbanism nr. 91/12.07.2021

NU SUNT

Sef CORE Suceava Intocmit

  Ing. Taran Ioan Ing. Lupes Gheorghe

Vă aducem la cunoştinţă că, construirea unor imobile, depozitarea şi

manipularea unor materiale în vecinatatea instalaţiilor electrice, cresc

riscul de producere a unor accidente prin electrocutare, incendii sau

distrugeri cauzate de ruperea stâlpilor sau conductoarelor.

Menţionăm faptul că, în zona studiată sunt amplasate urmatoarele

capacităţi energetice aflate în gestiunea DELGAZ – GRID:

Menţionăm că prezentul aviz nu ţine loc de aviz de amplasament şi

nici de aviz de racordare.

CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA, BRANSAMENT ELECTRIC

regimul economic al terenului este de "teren arabil". Modificarea

destinaţiei terenului în vederea: 

CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA, BRANSAMENT ELECTRIC

necesită realizarea condiţiilor corespunzătoare zonelor cu circulaţie

frecventă unde sunt necesare măsuri de protecţie şi siguranţă mărită faţă

de zonele cu circulaţie redusă din terenurile agricole situate în intravilan-

NU ESTE CAZUL

GHEORGHE LUPES
Digitally signed by GHEORGHE 
LUPES 
Date: 2021.11.17 13:44:54 +02'00'

IOAN TARAN Digitally signed by IOAN TARAN 
Date: 2021.11.18 08:44:46 +02'00'

mailto:stela.budis@delgaz-grid.ro


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTTA NATToNALA or ii,tguNArArrRr ruNcraRE

,

FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SUCEAVA

JAs.ANZ

tmf,ffi iI .!rtr lU

lffis
,,,,-lii:l'l;#,'.

Str. Universit6tii,nr.3
Srrr:eava, <:o<1 7 2A7?-5, Rorlii nia
ctt 29491291
www.anif. ro

l"et.023.022.06.98
Fax. 02.1.02 1.50.7'1

suceava@anif.ro

N'...t{..... t . /,7,./t 2r}tr

Citre: Domnul SAVU Vasite Marius
Ora;ul Cajvana,str.Cajvana, nr.525 C, Judelul Suceava

AVIZ A.N.I.F. PENTRU INTOCMIRE PUZ

in urma anatizirii documentaliei depusi de dumneavoastri gi inregistratl ta ANIF,

Fitiata Teritoriati de imbunltaliri Funciare Suceava, cu Nr.76 din 15. 11.2021, prin care

se soticiti avizut ANIF in vederea etaboririi PUZ pentru obiectivut:" Construire locuinli,

anexX, bran;ament etectric" in ora;ut Cajvana,Jude[ut Suceava, pentru suprafala de 1770

mp din parceta de 4620 mp cu nr.cadastrat 40600 de pe raza U.A.T. Cajvana,jud. Suceava,

vi comunic5m avizul nostru favorabit, cu urmitoarete precizilri :

Avizu[ favorabit a fost etiberat pentru faza de proiectare PUZ. Pentru proiectarea ;i
executarea efectivi a tucriritor de construclii se vor soticita avize ;i acorduri tehnice in

baza unor documentalii intocmite in conformitate cu tegistalia in vigoare, ce vor fi
inaintate spre analizi ;i avizare [a ANIF, Fitiata Teritoriati de imbunltiqiri Funciare

Suceava.

Terenul [uat in studiu in cadrul PUZ " Construire tocuinld, anexi, brangament etectric",

se regisegtein amenajarea: "CES Sotone! ", cod 1057, in zonl flri tucriri.

Lucririle de imbuniteliri funciare (drumuri de exptoatare ) din vecinitate nu vor fi
afectate func!ionat.

Conform art. 107/Legea 18/1991:"Distrugerea;i degradarea lucriritor de imbunitiqiri

funciare ori impiedicarea lu5rii misuritor de conservare a unor astfet de bunuri precum

gi intiturarea acestor misuri , constituie infracliuni de distrugere gi se pedepsesc

potrivit prevederitor Codutui penat".

Conform Legii 13412004 -repubticati: Faptete previzute [a art.83, atiniatut( 1 ), tit.a-k,

constituie contravenlii ta normete privind exploatarea,intrelinerea , reparaliite gi

FitiataTeritoriali de imbuneteliri Flnciare Suceava,str.Universiti$i nr. 3,Suceava
Tet: 023.022.06.98
Fax: 023.021.50.71 ; emait: suceava@anif.ro

ANIF



proteclia amenajerilor de imbunitiliri funciare si se sanc[ioneazi conform art .83 ,

atin.(2) ;i (3).

Prezentul aviz ANIF pentru intocmire P.U.Z. se etibereazi in vederea oblinerii

aproblritor [egate (din partea D.A.J., O.C.P.l., etc.);i are o vatabititate de 12 tuni de ta

data emiterii.

Cu stimi,

Director ,

Pagina 2 I 2
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
FitiataTeritoriatd de imbunitiliri Flnciare Suceava,str.UniversitSfii nr. 3,Suceava
Tet: 023.022.06.98
Fax: 023.021 .50.71 ; emait: suceava@anif . ro
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P.F.A. Catana Constantin
Str. Ion Neculce 5, bloc 47 , ap.48 ,Suceava
Tel.0724 - 171612

Proiect nr. 782110.2021

Faza: P.U.Z.
Beneficiar: Savu Vasile Marius

STUDIU GEOTEHNIC

BENEFICIAR: Savu Vasile Marius,

PROIECT: Construire Locuinta, Anexa, Bransament electric,

ffii .riip\Y^",S,- Z(N*:d
\ucey

Pag I

AMPLASAMENT: Orasul r. 2083P, Jud. Suceava
QrZtc



P.F.A. Catana Constantin
Str. Ion Neculce 5, bloc 47 , ap.4g ,Suceava
Tet.0724 - 171612

Proiect w. 782/10.2021
Faza: P.U.Z.
Beneficiar: Savu Vasile Marius

STUDIU GEOTEHNIC
BENEFICIAR: Savu Vasile Marius,

PROIECT: construire Locuinta, Anexa, Bransament electric,
AMPLASAMENT: orasul cajvana, Nr. 20g3p, Jud. suceava

1. Date generale

Prof. univ. dr. catana constantin, in calitate de proiectant de
proiectantului general, s.c. ELMAS s.R.L. SUCEAVAam efectuat
pentru proiectarea si executia obiectiwlui mentionat mai sus.

Amplasamentul este proprietatea investitorului si nu se afecteaza retelele din zona, iar
constructia va fi ca regim de inaltime de tip "P+1 ' cu dotari obisnuite de tip urban.

Pentru inceperea lucrarilor de cercetare geologica si intocmirea studiului s-a pornit de la tema de
proiectare, discutata in prealabil cu proiectantul general. Ni s-au pus la dispozitie un plan de
incadrare inzona, sc. 1 : 5.000 si unplanreglementari urbanistice, Sc. 1 : 500.

Cercetarea geotehnica a terenului de fundare se realizeaza in faza de proiectare, in conformitate
cu prevederile Indicativului NP 07412014, iar proiectul se intocmeste cf. Indicatiwlui GT 035lZOOz
ca Studiu geotehnic pentru faza D.T.A.C.

Conform informatiilor preliminare culese din teren, a lucrarilor de cercetare geotehnica executate
in zona amplasamentului, precum si a observatiilor facute in aflorimente, lucrarile au fost incadrate
preliminar, din punct de vedere al riscului geotehnic, conform Indicativului NP O74l20l4Anexa A,
Tab. Al .2, Al.3 si A1.4 la Categoria geotehnica 1.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul care constituie obiectivul prezenfului studiu
geotehnic se afla situat pe platoul dintre paraul Solonet si paraul Solca, (vezi alattratplanul de
incadrare inzona). Terenul este alcatuit din depozite eluviale de varsta cuatemara.

Perimetrul studiat este usor inclinat spre sud-vest.

Din punct de vedere geologic, formatiunile strabatute prin lucrarile de cercetare executate, sunt
reprezentate prin aryilaprafoasa, coeziva,plastic consistent4 de culoare galbena.

Varsta formatiunilor geologice subiacente este voliniana. La nivelul acestora este cantonata si
apafreatica

specialitate, in prezenta
studiul geotehnic necesar

a
Ztt
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P.F.A. Catana Constantin
Str. Ion Neculce 5, bloc 47 , ap.48 ,Suceava
TeL.0724 - 171612

Proiect w. 782110.2021

Faza: P.U.Z.
Beneficiar: Savu Vasile Marius

3. Consideratii hidrogeolosice

In vederea obtinerii de informatii hidrogeologice, au fost folosite date din literatura de
specialitate precum si date oferite de fantanile din vecinatatea amplasamentului.

Din punct de vedere hidrogeologic perimetrul ce constituie obiectul prezentului studiu se afla
situat intr-o zofia c\ aport acvifer din platoul dintre paraul Solonet si paraul Solca.

Nivelul hidrostatic al zonei este situat la adancimea de cca 5,00 m. C.T.N., cu variatii de nivel.

Acviferul freatic la aceasta adancime nu poate influenta comportarea betoanelor in fundatii.

4. Consideratii geotehnice

Pentru satisfacerea cerintelor STAS l242ll-1991 au fost executate pe amplasamentul viitoarelor
amenajari lucrari de cercetare geologica, constand din doua foraje geotehnice manuale (vezi
dispunerea forajelor in planul de reglementari urbanistice).

Cercetarea geotehnica s-a facut pana la o grosime a formatiunilor geologice, care sa asigure
cunoasterea terenului de fundare a conskuctiilor viitoare, in conformitate cu prevederile
Indicativului NP 07 412014.

In vederea obtinerii de date litologice si geologo-stratigrafice a fost prelevata o proba care a fost
analizata macroscopic si supusa incercarilor geotehnice specifice categoriei geotehnice determinate
in prezentul studiu, in conformitate cu anexa A din Indicativul NP 07412014.

Din punct de vedere litologic-stratigrafic, terenul studiat se caracterizeazadupa cum :urmeaza:

Ja suprafata, pe o grosime de circa 0,90 m. C.T.N., apare solul vegetal, apoi subshatul alcatuit
din argila prafoasa, coeziva, plastic consistenta, de culoare galbena, care se mentine panala 6,00 m
adancime C.T.N.

In vederea stabilirii categoriei geotehnice, s-a pornit de la exemplu prezentat in tabelul Al.2 din
cadrul anexei A a Indicatiwlui NP 07412014, luandu-se in consideratie factorii de risc geotehnic.

,:

Stratificatia in forajul Fl si F2

0, 00 - 0,90 m. sol vegetal;

0,90 - 6,00 m. argila prafoasa, coeziva, plastic consistenta;

Apa freatica se afla la cca 5,00 m. adancime, cu variatii de nivel.

Pag 3



P.F.A. Catana Constantin
Str. Ion Neculce 5, bloc 47 , ap.48 ,Suceava
Tet.0724 - 171612

Proiect nr. 782110.2021

Faza; P.U.Z.
Beneficiar: Savu Vasile Marius

TABEL A1.3

Factori de avut in vedere Aprecieri Punctaj

Conditiile de teren Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuizmente I

Clasificarea constructiei dupa
categoria de importanta

Normala

J

Vecinatati Fara riscuri 1

Seismicitate a"= 0120 g 2

Riscul geotehnic Redus Total9 pct.

Incadrarea in categorii geotehnice se face in functie de punctajul mai sus obtinut, conform
urmatorului tabel:

TABEL AT.4

Nr.

crt.

Riscul geotehnic

Tip Limite punctaj

Categoria geotehnica

I Redus 6........9 I

2 Moderat 10......14 2

J Major 15......21 a
J

Dupa cum se poate observa, din corelarile facute mai sus, structura geologica sfudiata se

incadreaza la Categoria geotehnica l, care include tipuri uzuale de lucrari, fara riscuri anormale sau
conditii de teren si de solicitare neobisnuite sau excepional de dificile.

Lucrarile din Categoria geotehnica I impun obtinerea de date cantitative si efectuarea de calcule
geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale.

5. Concluzii si recomandari

In urma comenzii primite de la proiectantul general, S.C. ELMAS S.R.L., SUCEAVA, ,au fost
executate lucrari de cercetare geologica pentru proiectare in vederea intocmirii Studiului Geotehnic
pentru obiectivul Construire Locuinta, Anexa, Bransament electric, in Orasul Cajvana, Nr.
2083P, Jud. Suceava.
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P.F.A. Catana Constantin
Sh. Ion Neculce 5, bloc 47 , ap.48 ,Suceava
Tel.0724 - 171612

Proiect nr. 782110.2021

Faza: P.U.Z.
Beneficiar: Savu Vasile Marius

In urma efectuarii lucrarilor de cercetare geologica de suprafata si de adancime si observatii
directe in aflorimente, masuratori ai indicilor hidrogeologici, studiul informatiilor oferite de
lucrarile efectuate in perimetrul cercetat putem concluziona si face urmatoarele recomandari:

-perimetrul care constituie obiectul prezentului studiu geotehnic se prezinta ca o suprafata usor
inclinata spre sud-vest;

-nu au fost interceptate prin lucrarile de prospectiune executate conuri de dejectie, alunecari de
teren, decrosari, fenomene de solifluxiune, hrube sau alte deranjamente naturale sau artificiale;

-sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren naturall
-succesiunea stratelor: stratul I = 0100 - 0190 m. solul vegetal;

stratul 2 = 0190 - 6100 m. argila prafoasa, plastic consistenta;
-fundarea se va face in stratul2 la adancimi de cel putin lr20 m. C.T.N., adancime la care

normativul P 70 considera ca nu se mai resimt variatiile sezoniere sau accidentale de
umiditate, respectandu-se in felul acesta si prevederile STAS 6054-1977 privind adancimea de
ingheto care in zona este de 1110 m. C.T.N.;

-cercetarile macroscopice si determinarile efectuate pe probele tulburate de pamanturi
prelevate din lucrarile executate in zona amplasamentului ne indica faptul ca terenul de
fundare se incadreazala formatiunile de tip argila prafoasa, coeziva, plastic consistenta;

-conform aceluiasi normativ, pamanturile se incadreaza la tipul 6.argila prafoasar care
poate prelua o presiune conventionala in grupa debazarpconv. = 200 kpa.;

-adancimea apei freatice se afla la cca 5100 m adancime C.T.N., cu variatii de nivel;
-nu se vor executa compactari prin bateri pe timp friguros, cand exista pericolul scaderii

temperaturii sub 0o C, sau cand pamantul este inghetat;

-se recomanda prevenirea umezirii terenurilor de fundare cu ape din pierdere de la retelele si
constructiile hidroedilitare, instalatiile interioare (intrarea si iesirea retelelor purtatoare de apa) sa se
faca printr-un sistem elastic, cu posibilitatea de verificare permanenta si acces pentru control ;

-se recomanda de asemenea executarea de jur imprejurul constructiilor a unor trotuare,
compactarea foarte buna a terenului, eventual o impermeabilizare a acestuia si indepartarea apelor
rcziduale si a orcarei tip de umectare a terenului pe o ruzade cel putin 1 m.;

-marirea adaptabilitatii constructiei la deformatiile terenului;

-In jurul constructiilor se vor prevedea trotuare de minim 0.80-1.00m., cu o panta de scurgere de
3Yo spre exterior,astfel ca apa din precipitatii sa nu poata patrunde in terenul de fundare, intrucat
aceasta are un continut de dioxid de carbon care ar duce la umezirea si dizolvarea formatiunilor
respective, producand tasari diferentiate;

-In interiorul subsolurilor conductele vor fi montate aparent pentru a se putea interveni la o
eventuala avarie, pentru a evita scurgerea apelor incat acestea sa nu patrunda in terenul de sub
tundatii;
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P.F.A. Catana Constantin
Str. Ion Neculce 5, bloc 47 , ap.48 ,sucoava
TeL0724 - 171612

Proiect nr. 782/10.202t
Faza: P.U.Z.
Beneficiar: Savu Vasile Marius

-conductele purtatoare de apa ce intra sau ies din constructie vor fi prevazute cu racorduri elastic

si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor;

-prin sistematizarea verticala se va executa o buna scurgere a apelor din precipitatii pentru a nu
patrunde in terenul de sub fundatii;

-clasa de importanta a constructiei -clasa III - in conformitate cu Normativul pl00-1 12013, iar
categoria de importanta in conformitate cu H.G.766197 este .o Normala (c),,.

-pentru orice altfel de probleme care se pot ivi pe parcursul derularii lucrarilor de executie a
fundatiilor, legate de natura terenului de fundare,de aparitia unor iviri acvifere etc. va fi consultat un
specialist;

-In cazul in care se constata aparitia unor probleme mai deosebite de natura geotehnica, ce ar
necesita prezerrta geotehnicianului pe o perioada mai indelungati de timp in teren, de comun acord

cu proiectantul general se va face o monitorizare geotehnica a executiei;

-In conformitate cu prevederile normativului P I 00- I /2 013 , zona studiata se incadreaz a in
urmatoarele conditii seismice:

-perioada de colt Tc = 0r7 sec.;

-valoarea de varf a acceleratiei terenului a"= 0120 g
-In conformitate cu prevederile Indicatorului de noflne de deviz pentru terasamente Ts/81,

terenul care va fi excavat pentru sapare fundatiilor, se incadreaza in urmatoarele categorii:

Ja sapaturile manuale oteren de fundare mediu"

-la sapaturile mecanizate ooteren categoria a-Il-d,

La incheierea sapaturilor pentru fundatii, se va solicita prezentape santier a geotehnicianului in
vederea avizaJii terenului de fundare si incheierea unui proces verbal de verificare a nattlii terenului
de fundare.

Prof. univ.
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limită teren propus pentru
introducerea in intravilan -

1770 mp

F1

F1

limită imobil beneficiar (4620mp)

N

LEGENDĂ

- limită zonă studiată în PUZ

- limită suprafață teren studiat - 4620 mp
  parcelă cadastrală nr. 40600

- limită suprafață teren propus pentru
  introducerea în intravilan - 1770 mp
- zonă edificabilă

- locuință propusă

- anexă gospodărească propusă

- spațiu verde

- acces pietonal, carosabil și parcaj

- puț forat propus

- fosă septică vidanjabilă propusă

- foraje geo

PF

FSV

F

INDICI URBANISTICI:

S zonă studiată = 1770 mp

POT existent = 0,00%

CUT existent = 0,00

POT propus = 9,60%

CUT propus = 0,19

POT maxim = 40,00%

CUT maxim = 1,00

Zone funcționale

zonă studiată din care:

BILANȚ TERITORIAL:

zonă amplasare obiective

zonă circulații și parcaje

zonă agricolă (teren arabil)

Existent Propus
mp mp% %

1770 1770100 100

-

-

170

215

1385

9,60

12,15

78,25

-

-

Notă! La calcularea indicilor urbanistici și a bilanțului teritorial s-a raportat la
suprafața de 1770mp, suprafață propusă a fi introdusă în intravilan și, ulterior,
scoasă din circuitul agricol.

1001770

zone verzi amenajate
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Volumul I - MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 

1. GENERALITĂȚI: 
1.1 DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXĂ, BRANȘAMENT ELECTRIC 
  
Amplasament: ORAȘUL CAJVANA, JUDEȚUL SUCEAVA 
Beneficiari: SAVU MARIUS-VASILE 
Faza de proiectare: PUZ 
Proiectant: SC ELMAS SRL 
Data elaborării: 2021 

1.2 OBIECTIVUL LUCRĂRII: 
Prezenta documentație a fost întocmită în vederea întrunirii unui cadru legal pentru emiterea autorizației 

de construcție pentru: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXĂ ȘI BRANȘAMENT ELECTRIC, în orașul Cajvana, 
județul Suceava. Amplasamentul propus prin acest proiect este situat în extravilanul orașului Cajvana. Prin 
PUZ-ului în discuție, se propune introducerea în intravilan a suprafeței de teren de 1770 mp din 
suprafața totală a parcelelei studiate de 4620 mp. 

1.3 SURSE DOCUMENTARE 
La baza întocmirii planului urbanistic zonal s-au ținut cont de studiile și proiectele elaborate anterior PUZ, 

precum: 
- Ridicare topografică în coordonare STEREO 70; 
- Studiul geotehnic întocmit de prof. Catană Gheorghe; 
- Certificatul de urbanism nr. 91 / 12.07.2021; 
- Documentațiile necesare pentru obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1 EVOLUȚIA ZONEI 
Terenul în suprafața de 4620 mp, identic cu parcela 40600, înscris în cartea funciară nr. 40600, este 

proprietatea lui Savu Marius-Vasile, în baza contractului de donație nr. 692 din 24 iunie 2021, încheiat de 
notarul public Bratiloveanu Silvia. Imobilul se află în extravilanul orașului Cajvana (zona C), județul Suceava și 
este liber de construcții. Folosința actuală: arabil. 

 
2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 
Imobilul studiat se află în extravilanul orașului Cajvana, la o distanță de cca. 180m de limita intravilanului 

existent. 
 

Vecinii terenului studiat sunt: 
- La Nord: proprietate privată – Moroșan Vasile; 
- La Est: proprietate privată – Șoldan Vasile; 
- La Vest: proprietate privată – Pîțu Gheorghe; 
- La Sud: drum de servitute. 
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 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
Cajvana, străveche vatră istorică, este situată în centrul județului Suceava, la 36 km nord-vest de 

municipiul cu același nume, reședința județului, la 38 km nord-est de orașul Gura Humorului, la 30 km sud de 
municipiul Rădăuți și la 12 km sud-est de cel mai mic oraș al județului, Solca. 
Orașul Cajvana are următorii vecini: 

- la est: comuna Grănicești (satul Gura Solcii) și comuna Todirești (cătunul Sârghiești); 
- la sud: comuna Todirești (satele Todirești și Soloneț) și comuna Comănești; 
- la vest: comuna Comănești și comuna Botoșana; 
- la nord: comuna Arbore (satul Arbore), comuna Iaslovăț și orașul Milișăuți. 

Suprafața totală a localității este de 2483 ha, din care vatra actuală a orașului Cajvana măsoară 752 ha. 
Vatra orașului de astăzi are o formă compactă cu ieșiri tentaculare de-a lungul drumului județean DJ 178D 
spre Soloneț și Arbore, și drumuri comunale către Iaslovăț, Comănești, Botoșana și Codru. Rețeaua de 
drumuri comunale este legată de drumul județean DJ 178D, care parcurge ruta Suceava, Todirești, Cajvana, 
Arbore și apoi spre Solca sau Rădăuți, astfel încât este o bună legătură rutieră cu principalele orașe ale 
județului, drumul județean asfaltat în ultimii ani scurtând și mai mult distanțele. 

Relief și hidrografie - teritoriul orașului Cajvana este situat în două bazine hidrografice: Soloneț (care 
drenează partea sudică prin pârâul Cajvana cu toți afluenții săi) și Solca (care drenează partea nordică prin 
pâraiele Crivăț și Berbec). Relieful zonei orașului este marcat de dealurile Staniște (434 metri), Muncel (464 
metri), Dumbrava (469 metri), Crăncești (464 metri), Bobeica (480 metri) și Borodea (44 metri), pe acestea 
găsindu-se și cele mai vechi urme ale omului preistoric în paleoliticul târziu, eneolitic, neolitic, epoca bronzului 
și epoca fierului. 

Seismic, regiunea este afectată de “cutremure moldave”, al căror focar este localizat în zona Vrancea, 
însă propagarea și intensitatea mișcărilor seismice este determinată de poziția amplasamentului față de focar, 
magnitudine, energia seismului, constituția geologică, etc. (în zonă se resimt numai seismele superioare 
gradului 6 pe scara Richter). 

Climatul  teritoriului este de tip  temperat continental,  caracterizat de o  temperatură  medie anuală de 
7.7ºC, precipitaţii de 596,1 mm, iar vânturile cele mai frecvente  sunt cele de NV. 

2.3 CIRCULAȚIA 
Accesul la amplasament se realizază printr-un drum de servitute. 
 

2.4 OCUPAREA TERENURILOR 
În prezent, terenul care face obiectul PUZ este ocupat de următoarele funcțiuni (viitorul amplasament al 

obiectivului propus): 
- Zona teren particular cu suprafața de 4620 mp (teren arabil); 
- Terenul este liber de construcții. 

În zona studiată nu există rețea de alimentare cu energie electrică. 

Terenul studiat precum şi cele din vecinătate nu sunt afectate de existenţa unor riscuri naturale. 

În limita distanţei de 100 m de jur împrejurul zonei studiate nu sunt monumente sau situri de patrimoniu. 

În vecinătăţi şi / sau pe terenul studiat nu sunt unităţi care pun probleme de mediu. 
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2.5 ECHIPAREA EDILITARĂ - STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE ÎN ZONĂ 

2.5.1 CURSURI DE APĂ 
Perimetrul studiat nu se învecinează cu albii minore sau majore ale vreunui curs de apă. Zona nu este 

inundabilă şi este stabilă. 

2.5.2 ALIMENTARE CU APĂ 
În zonă nu există rețea de alimentare cu apă. 

2.5.3 CANALIZARE 
În zonă nu există rețea de canalizare. 

2.5.4 INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE - GAZE NATURALE 
În zonă nu există rețea de gaze naturale. 

2.5.5 INSTALAȚII ELECTRICE 
În zonă studiată nu există rețea de alimentare cu energie electrică. 

2.5.6 INSTALAȚII DE TELEFONIE 
În zonă nu există rețea de telefonie. 

2.6 PROBLEME DE MEDIU 
În vecinatăți și/sau pe terenul studiat nu sunt unități și nu se desfășoară activități care pun probleme de 

mediu. 

2.7 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 
Zona studiată este pretabilă pentru locuințe și funcțiuni complementare. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
Terenul studiat îndeplineşte condiţiile impuse de tema de proiectare. 

3.2 PREVEDERILE P.U.G. 
P.U.G. -ul localității Cajvana nu are prevederi în zona studiată. 
 
3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
Amplasamentul studiat este un teren propice funcţiunii de locuire şi funcţiuni complementare, fiind o zona 

linistita, nepoluata. Terenul este stabil. 

3.4 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 
Accesul la amplasament se realizază prin intermediul unui drum de servitute cu lățimea de 7m. 
 

ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ. REGLEMENTĂRI. BILANȚ TERITORIAL. INDICI URBANISTICI 
ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 
Zal – ZONĂ AMPLASARE LOCUINȚE 
Zac – ZONĂ CIRCULAŢIE CAROSABILĂ, PIETONALĂ ŞI PARCAJE 
Zav – ZONE VERZI AMENAJATE 
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Suprafață zonă studiată – 1770 mp (în prezent teren agricol (arabil), care se introduce în intravilan 
din suprafața totală a percelei studiate, cu nr. cad. 40600, de 4620 mp). 

ZONE FUNCŢIONALE 
PROPUS 

mp % 

Zona studiată din care: 1770 100 

Zal - zona amplasare locuinta 170 9,60 

Zac - zona circulaţie carosabilă, pietonală şi parcaje 215 12,15 

Zav - zone verzi amenajate 1385 78,25 

 
INDICI URBANISTICI  
P.O.T. propus = 9,60%   C.U.T. propus = 0,19 
P.O.T.  max.= 40%   C.U.T.  max = 1,00 

Notă! La calcularea indicilor urbanistici și a bilanțului teritorial s-a raportat la suprafața de 1770 mp, 
suprafață propusă a fi introdusă din extravilan in intravilan și, ulterior, scoasă din circuitul agricol. 

Construcțiile propuse vor avea urmatoarele caracteristici: 
- Locuință: regim de înălțime P+1, cu cu H maxim (la coamă) de +9,00m; 
- Anexă: regim de înălțime Parter, cu cu H maxim (la coamă) de +6,00m. 

ZONE DE PROTECŢIE / INTERDICŢIE 
- alinierea construcţiilor = stradal sau limită proprietate; 

lateral – minim 2 m faţă de gardul vecinului pentru pereţii cu ferestre 
respectiv minim 1 m pentru pereţii fără ferestre; 

- înălțimea construcțiilor = maxim 9,00 m măsurați de la nivelul terenului sistematizat; 
- alei carosabile 3 m latime; pietonale – alei pietonale de 1,20 m lăţime; 

parcaje – în interiorul parcelei, funcţie de prevederile legale. 

3.5 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

3.5.1 CURSURI DE APĂ: Nu este cazul în zona amplasamentului studiat. 

3.5.2 ALIMENTAREA CU APĂ: se va face printr-un sistem local de alimentare cu apă alcătuit din: 
- captare tip puț subteran; 
- aducțiune – distribuție din conductă subterană din PE PE Φ 2”. 

3.5.3 CANALIZAREA menajeră: - se va face printr-un sistem local de canalizare alcătuit din: 
- obiecte sanitare interioare; 
- conducte interioare din PP/PVC; 
- cămine și conducte subterane impermeabile; 
- bazin vidanjabil etanș. 

                     CANALIZAREA pluvială: Apele pluviale de pe suprafeţele impermeabile ale învelitorii sunt 
                     convenţional „curate” urmând a se colecta prin jgheburi şi burlane şi evacua la terenul natural. 

3.5.4 INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE 
       Încălzirea se va face cu centrală termică pe combustibil solid. 
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3.5.5 INSTALAȚII ELECTRICE: Noile construcții vor fi branșate la rețeaua electrică ce se va extinde 
până la parcela studiată. 

3.5.6 INSTALAȚII TELEFONICE: Pe zona de amplasament studiată nu există rețele telefonice. 

3.6     PROTECȚIA MEDIULUI 
Activitatea propusă are drept scop execuţia unor construcţii civile – locuință si anexă. O analiză sumară 

de evaluare a impactului asupra mediului se poate face luând în considerare următorii factori poluatori: 

a) Emisii de poluanţi în aer şi protecţia calităţii aerului: Nu este cazul. 

b) Emisii de poluanţi în apă şi protecţia calităţii apei. Nu este cazul. 

c) Sursele şi protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nu este cazul. 

3.7 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
Tipuri de proprietate asupra terenurilor: proprietate privată. 

CĂI DE COMUNICAŢIE: - drumul de acces până la terenul studiat are o lățime de 7 m, iar aleea carosabilă 
din interiorul parcelei are o lățime de 3m. 
INFRASTRUCTURA MAJORĂ – Nu este cazul. 
 

4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE 
Propunerile din prezenta documentaţie vor fi însoţite de alte studii şi proiecte, după cum urmează: 

Studiu geotehnic, studiu topografic. 
Prin prezenta documentatie se propune reglementarea zonei cu privire la regimul de construire, 

functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, P.O.T., C.U.T., distantele fata de limitele laterale si posterioare 
parcelei, organizarea circulatiei si a acceselor, asigurarea cu utilitati edilitare. 

Toate costurile lucrărilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de racordare, bransare si 
extindere a utilităţilor tehnico-edilitare,  a infrastructurii de acces şi a celor de construcţii-montaj a 
viitoarelor amenajări vor fi suportate de investitorul privat. 
 

 

 

Şef proiect,                                                                                      Întocmit, 
             arh. Eusebie Latiş                                                                           arh. Alina Grădinariu 
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Volumul II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent P.U.Z. 

ELABOARE PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT DE URBANISM 
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE, ANEXE ȘI BRANȘAMENT 
ELECTRIC 

ORAȘUL CAJVANA, JUDEȚUL SUCEAVA 

 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Rolul regulamentului local de urbanism 
2. Baza legală a elaborării 
3. Domeniul de aplicare 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 
4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 

construit 
5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 
6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii.  
10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri. 

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ 

11. Unități și subunități funcționale 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ  
 
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) 
Regulamentul local de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza 

elaborării planurilor urbanistice. El explică şi detaliază sub forma unor prescripţii şi recomandări Planul 
Urbanistic Zonal în vederea urmăririi şi aplicării acestuia. 

R.L.U. cuprinde reguli speciale de urbanism instituite în teritoriul studiat. 
Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administrației publice locale și este 

aprobat pe baza avizelor obținute, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, de către Consiliul Local 
al orașului Cajvana. 

2. Baza legală a elaborării Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.): 
Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu: 

- Legea 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea 
construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului de urbanism; 
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- H.G. 525/27 iunie 1996, republicată (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism și Ghidul privind metodologia de elaborare; 

- conținutul cadru al PUZ – indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 
176/N/16.08.2000. 

De asemenea, la elaborarea acestei documentații s-a ținut cont de: 
- Certificatul de Urbanism nr. 91 din 12.07.2021, eliberat de Primăria orașului Cajvana, jud. 

Suceava; 
- Regulamentul general de urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cajvana, nr. 7 din 

27.02.2013; 
- Reglementările cuprinse în PUG locațității Cajvana, prescripțiile Regulamentului Local de 

Urbanism aferent PUG pentru zona ce face obiectul PUZ. 

3. Domeniul de aplicare:  
Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor 

amplasate pe orice categorie de terenurii, atât în intravilan, cît şi în extravilan.  
Astfel, prezentul Regulament local de urbanism a fost elaborate concomitent cu PUZ pentru zona studiată 

și se va aplica suprafeței de teren evidențiate în planșele care fac parte integrantă din acest PUZ. 
Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții), sunt obligatorii la autorizarea 

executării construcțiilor în limitele teritoriului ce fac obiectul PUZ. 

 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit 

             Pentru protecția mediului se for respecta Legea Mediului și prevederile Avizelor de Mediu emise de 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului Suceava. 

Autorizarea executării construcțiilor pe terenul liber din zona studiată este permisă pentru toate tipurile 
de construcții și amenajări prevăzute în P.U.Z. 

In scopul protecției mediului natural și antropic, cât și în scopul apărării interesului public, a stării de 
sănătate a populației și protejării imaginii estetice a peisajului, se va organiza și asigura salubrizarea zonei 
studiate. 

 Soluțiile adoptate în procesul de proiectare, la autorizare, în execuție și în exploatarea construcțiilor și 
amenajărilor vor avea în vedere asigurarea eliminării controlate și igienice a deșeurilor de orice fel (solide, 
lichide, gazoase).  

Se va proteja zona prin măsuri permanente de întreţinere a spaţiilor plantate, a amenajărilor din 
incintă. 

Nivelul de zgomot admis nu va depăși prevederile Acordului de Mediu. 

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public  
 Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de 
protecție ale sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, conductelor de gaz, căilor de 
comunicație – este interzisă. 
 Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanțele față de 
rețelele edilitare, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă 
respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament. 
 Toate categoriile de construcții pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor STAS-urilor, 
normativelor și legislației în vigoare. 
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6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor se face cu condiția încadrării în indicii P.O.T. și 

C.U.T. maximali stabiliți pentru fiecare zonă și subzonă funcțională. 
Indicatorii P.O.T. si C.U.T. stabiliți pentru o zonă sau subzonă funcțională și pentru un U.T.R. sunt 

valabili și obligatorii pentru fiecare parcelă aparținătoare zonei. 
Indicatorii P.O.T. si C.U.T. vor fi corelați de asemenea cu regulile stabilite pentru amplasarea față de 

aliniament, pentru amplasarea în cadrul parcelei, pentru asigurarea acceselor și parcajelor, pentru stabilirea 
înălțimii construcțiilor, pentru asigurarea spațiilor verzi și cu prevederile Codului Civil privind amplasarea în 
cadrul parcelei și față de vecinătăți. 

Amplasarea clădirilor față de aliniament 
Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut în 

P.U.Z. 
Aliniamentul este linia de demarcație între terenurile aparținând domeniului public și cele aparținând 

domeniului privat. 
Regimul de aliniere este linia conventionala care unește fronturile construcțiilor. Regimul de aliniere se 

stabilește prin P.U.Z. si R.L.U., prin stabilirea unei distanțe între frontul clădirilor și un reper fix: aliniament 
stradal, axul străzii, aliniamentul trotuarelor. 

Amplasarea cladirilor in interiorul parcelei 
Cuplarea sau retragerea față de limitele laterale sau posterioare vor avea în vedere: 

- prevederile Codului Civil; 
- normele de prevenire a incendiilor și intervenția la incendiu; 
- normele sanitare privind distanțele între funcțiuni protejate și functiuni generatoare de noxe, asigurarea 
- iluminatului natural, etc; 
- norme speciale de proiectare (protectie, tehnologii). 

 Înălțimea maximă admisă a clădirilor 
- la coama (înălțimea cea mai mare) față de cota CTS: +9,00m. 

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a parcărilor 
            Accesul la amplasament se realizază de la drumul de servitute cu lațimea de 7,00 m. 
  Autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU. 

Accesul la clădiri va fi situat și dimensionat în funcție de necesitățile specifice în așa fel încât să permită 
autovehiculelor să intre cu ușurință.  

8. Reguli cu privire la echiparea edilitar 

Se va asigura în mod special evacuarea apelor pluviale din spatiile rezervate pietonilor, spre 
canalizarea pluvială proiectată, precum și de pe suprafețele de teren neconstruit prin rigole spre canalizare. 

Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor meteorice de pe 
acoperisuri și de pe terenul amenajat să se facă către un sistem de canalizare fără să afecteze proprietățile 
învecinate. 

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua publică (energie electrică) se suportă în întregime de 
către beneficiar. 

9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii.  
Parcela studiată are o formă rectangulară. 
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10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri.  
Soluţiile urbanistice şi de amenajare a teritoriului rural studiat vor contribui la refacerea peisagistică a 

zonei. Suprafata de spatiu verde se va dimensiona conform R.G.U. 

III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ  
 
Zonele funcționale s-au stabilit conform cerințelor documentației și sunt puse în evidență planșa de 

Reglementări urbanistice din PUZ. 
În zona studiată sunt propuse următoarele unităţi şi subunităţi funcţionale: 

      Za - ZONA STUDIATĂ din care subzone: 
Zal - ZONA DE AMPLASARE A LOCUINTE 
Zac – ZONA CIRCULAŢIE CAROSABILĂ, PIETONALĂ ŞI PARCAJE 
Zav – ZONE VERZI AMENAJATE 
 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 

L – locuirea 

1. Generalități 

Art. 1 Funțiunea dominant a zonei este de locuire și amenajării necesare bunei funcționări a acesteia. 

2. Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei 

Suprafață zonă studiată – 1770 mp (în prezent teren agricol (arabil), care se introduce în intravilan din 
suprafața totală a percelei studiate cu nr. cad. 40600, de 4620 mp). 

ZONE FUNCŢIONALE 
PROPUS 

mp % 

Zona studiată din care: 1770 100 

Zal - zona amplasare locuinta 170 9,60 

Zac - zona circulaţie carosabilă, pietonală şi parcaje 215 12,15 

Zav - zone verzi amenajate 1385 78,25 

• Construcții cu funcțiunea de locuire; 
• Spații verzi amenajate; 
• Accese pietonale, carosabile; 
• Anexe gospodărești, împrejmuire. 

Art. 3 Utilizări premise cu condiții: Nu este cazul. 
Art. 4 Utilizări interzise: Nu este cazul. 
Art. 5 Interdicții temporare: Nu este cazul. 
Art. 6 Interdicții definitive: Nu este cazul. 

3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 

3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii 
Art. 7 Orientarea față de punctele cardinale 
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Se recomandă ca toate spațiile în care se desfășoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală. 
Art. 8 Amplasarea față de drumurile publice 
Nu este cazul. Accesul la parcelă dinspre drumul de servitude existent. 
Art. 9 Amplasarea față de aliniament: Nu este cazul. 

Art. 10 Amplasarea în interiorul parcelei și retrageri propuse 

- alinierea construcţiilor = stradal sau limită proprietate; 
lateral – minim 2 m faţă de gardul vecinului pentru pereţii cu ferestre 
respectiv minim 1 m pentru pereţii fără ferestre; 

- inaltimea constructiilor = maxim 9 m masurati de la nivelul terenului sistematizat; 
- alei carosabile 3 m latime; pietonale – alei pietonale de 1,20 m lăţime; 

parcaje – în interiorul parcelei, funcţie de prevederile legale. 
Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă și de însorire cuprinse în 
Ordinul nr. 119 din 2014 am Ministerului Sănătății. 

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art. 11 Accese carosabile 
Accesul la parcelă se face prin intermediul unui drum de servitude existent cu lațimea de 7,00m.  
Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P118/1998. 

Art.12 Accesele pietonale 
Nu se impun reguli cu privire la accesele pietonale. 

3.3. Reguli cu privier la echiparea tehnico-edilitară 

Art. 13 Este obligatorie branșarea construcțiilor ce prin specificul lor necesită rețele edilitare: 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică. 

• Alimentarea cu apă: se va face printr-un sistem local de alimentare cu apă alcătuit din: captare tip puț 
subteran; aducțiune – distribuție din conductă subterană din PE PE Φ 2”. 

• Canalizare: se va face printr-un sistem local de canalizare alcătuit din: 
- obiecte sanitare interioare; 
- conducte interioare din PP/PVC; 
- cămine și conducte subterane impermeabile; 
- bazin vidanjabil etanș. 

• Alimentarea cu energie electrică: Noile construcții vor fi branșate la rețeaua electrică existentă în 
zonă. 

3.4.  Reguli cu privier la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor 
Art.14 Parcelarea 
Terenul în discuție are formă rectangulară și suprafața de 4260 mp, din care se propune introducerea din 
extravilan în intravilan și, ulterior scoaterea din circuitul agricol, a suprafeței de teren de 1770 mp.  
Art. 15 Înălțimea construcțiilor.  

Construcțiile propuse vor avea urmatoarele caracteristici: 
- Locuință: regim de înălțime P+1, cu cu H maxim (la coamă) de +9,00m; 
- Anexă: regim de înălțime Parter, cu cu H maxim (la coamă) de +6,00m. 

Art. 16 Aspectul construcțiilor 
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravene funcțiunii 
acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Se va allege soluția arhitecturală cea mai potrivită.  
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Art. 17 Procentul de ocupare alterenului 
4. P.O.T. propus = 9,60%   C.U.T. propus = 0,19 
5. P.O.T.  max.= 40%   C.U.T.  max = 1,00 

Notă! La calcularea indicilor urbanistici și a bilanțului teritorial s-a raportat la suprafața de 1770 mp, 
suprafață propusă a fi introdusă în intravilan și, ulterior, scoasă din circuitul agricol. 

5.1. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuire 

Art. 18 Parcaje 
Nu se impun reguli cu privire la numarul locurilor de parcare.  
Art.19 Împrejmuiri 
Împrejmuirile pot fi realizate din materiale transparente sau semiopace. Pot fi dublate de plantații. Se interzice 
folosirea sârmei ghimpate, a cioburilor de sticlă sau alte asemenea materiale la ececutarea împrejmuirilor. 

5.2. Reguli cu privier la protecți mediului 

Art. 21 Protecția calității factorilor de mediu 
Vor fi interzise în zonă activitățile de orice natură susceptibile de a polua aerul, apa, solul sau emiterea de 
zgomot. 
Pentru construcțiile sau echipamentele care prin natura funcțiunilor pe care le adăpostesc sunt provocatoare 
de zgomot se vor lua măsuri de a se integra în nivelele de zgomot se vor lua măsuri de a se integra în nivele 
de zgomot admise de legislația sanitară și de mediu în vigoare. 
Art. 22 Gestionarea deșeurilor 
Deșeurile rezultate în urma activităților vor fi adunate în containere specializate și transportate periodic în zona 
special amenajată pentru depozitarea gunoiului aferentă localității, de către regia de salubritate. 
 
 
 
 

Şef proiect,                                                                                      Întocmit, 
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LEGENDĂ

- limită zonă studiată în PUZ
- limită suprafață teren studiat - 4620 mp
  parcelă cadastrală nr. 40600
- limită suprafață teren propus pentru
  introducerea în intravilan - 1770 mp
- zonă edificabilă
- locuință propusă
- anexă gospodărească propusă
- spațiu verde
- acces pietonal, carosabil și parcaj
- puț forat propus
- fosă septică vidanjabilă propusă

PF

FSV

INDICI URBANISTICI:

S zonă studiată = 1770 mp

POT existent = 0,00%
CUT existent = 0,00

POT propus = 9,60%
CUT propus = 0,19

POT maxim = 40,00%
CUT maxim = 1,00

Zone funcționale

zonă studiată din care:

BILANȚ TERITORIAL:

zonă amplasare obiective
zonă circulații și parcaje
zonă agricolă (teren arabil)

Existent Propus
mp mp% %

1770 1770100 100
-

-
170
215

1385

9,60
12,15

78,25

-
-

Notă! La calcularea indicilor urbanistici și a bilanțului teritorial s-a raportat la
suprafața de 1770mp, suprafață propusă a fi introdusă în intravilan și, ulterior,
scoasă din circuitul agricol.

1001770
zone verzi amenajate

--
--
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