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MEMORIU  GENERAL 
 
 
 

1.INTRODUCERE 

1.1 DATE DE IDENTIFICARE  

Elaborare :            PUZ Construire locuinte,individuale,cuplate, colective  

Proiectant:  S.C. Planproiect S.R.L Brasov 

Beneficiar:  Parge Stefan,Tintea Claudiu-George,Tintea Mirela. . 
Data elaborării: Sept.  2020 
Baza legala  Certificatul de urbanism nr.19 / 23.01.2020. 

Proiect-faza          Documentatie urbanism zonal  PUZ P-04/2020 
Amplasamentul    Campul Vulcanului - Rasnov jud.Brasov 

 

1.2. OBIECTUL  LUCRĂRII 

Solicitari ale temei program 

 Elaborarea prezentului Plan Urbanistic Zonal presupune  analiza problemelor urbanistice 
ale zonei studiate, avand în vedere prevederile temei de proiectare întocmite solicitantul   lucrarii 
si in  conformitate  cu  avizul de oportunitate. 
 In baza actiuni  de dezvoltare si valorificare a potentialului zonei studiate, Planul 
Urbanistic Zonal va cuprinde propuneri de parcelare si realizarea  acceselor carosabile-pietonale 
pe terenul studiat  pentru  edificarea locuintelor individuale ,cuplate si  coleptive de mica 
inaltime cu max.3apartamente/imobil-parcela, cu regimul de inaltime maxim P+E+M, incinte cu  
alei carosabile.parcari si zone verzi. 
 Terenul studiat este situat in extravilanul localitatii,conform PUG Rasnov nr. 
33103/1997,aprobat cu HCL in valabilitate,prelungita cu HCL nr. 275/2018 si din   care face 

parte  si  obiectul  prezentului Plan Urbanistic Zonal  zona Campul Vulcanului,orasul Rasnov - 
judetul Brasov. 
 Accesul la zona studiata  se face din DN73 – str.Soarelui si  drumul de exploatare  
D.E.45/2   
 Terenul apartine lui Parge Stefan,Tintea Claudiu-George,Tintea Mirela conform 

extrasului de carte funciară nr.110092 ,nr.cadastral 110092,terenul are o suprafața totala de 
24.000 mp,in conformitate cu C.F. 
 Destinaţia actuală (conform PUG în vigoare și extrasului CF): teren arabil extravilan. 

 Locuntele individuale,cuplate,colective max.3ap/imobil, cu regimul  de construire  
P+E+M se vor edifica pe parcele individuale, cu suprafata  de S≥500mp cu accesul asigurat  din  
drumul  de exploatare  care va sigura accese la parcele  in care  se vor  asigura parcajele pentru 
fiecare locuinta pentru care se vor respecta  reglementarile din R.L.U.aferent.    
 In tema de proiectare se prevede realizarea unui ansamblu de 32 de parcele pentru 

edificarea locuintelor conform reglementarilor  urbanistice in regimul  maxim P+E[M]. 
  

Prevederi  ale programului de dezvoltare a localitaţii  Rasnov pentru zona studiata. 
Prin realizarea acestei documentaţii de urbanism se urmareşte: 

 studiul zonei cu identificarea disfunctionalitatiilor si a posibilitatilor de dezvoltare locala 

mailto:0368801915%20?%200722396950%20-%20planproiect@yahoo.com


Page 2 of 10 

 

; 
 aprofundarea şi rezolvarea  problemelor funcţionale, tehnice şi estetice ale zonei, avand 

in vedere edificarea dimensionarea, functionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea  circulaţiei 
carosabile şi pietonale, circulatia juridica a terenului, echiparea cu utilitati edilitare; 

 Schimbarea destinatiei-categoriei de folosinta a terenului, din ,,teren intravilan arabil” in 
teren intravilan construibil; 

 Stabilirea procentul de ocupare al terenului şi coeficientul de utilizare maxim propus prin 
P.U.Z pentru dimensionarea obiectivelor amplasate in parcele; 

 Realizarea de strazi carosabile  de deservire in  zona studiata  si relationarea  cu circulatia 
existenta  majora a localitatii Rasnov, judeţul Brasov; 
 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 

 P.U.G. existent prelungit – valabil 2018 . 
 Certificat de Urbanism nr. 19/2020 

 Extrase de Carte Funciara  

 Ridicarea topografica avizate de O.C.P.I. 
 Date culese/observate  pe teren. 
 Date privind reţelele tehnico-edilitare de la detinatorii şi administratorii acestora. 
 Zone de protectie a unor retele edilitare magistrale existente. 
 Studiul geotehnic. 
 Avizul de oportunitate obtinut. 
 Avizul HCL 22/2021 pentru PUZ prezentat si avizele obtinute cf C.Urb. 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. EVOLUŢIA   ZONEI 

 In prezent, categoria de folosinta al terenului studiat este agricol si este amplasat intre 
zone  delimitate  cu zone de locuit pe care sunt edificate locuinte in  baza unor proiecte de 
urbanism PUZ  aprobate cu edificarea locuintelor  individuale cu regimul de inaltime parter, 
parter+mansarda  si drumuri  de deservirea locuintelor. 
  Terenul studiat este in extravilan liber de constructii. 
 

POTENTIALUL   DE DEZVOLTARE 

Potentialul de dezvoltare al zonei este dat de convergenta mai multor factori, printre care: 
 viziunea politica locala   privind dezvoltarea  zonelor de locuit si finalizarea unor zone tip 

plomba – neutilizate intre zonele invecinate ; 
 interesul si cerintele populatiei locale si din afara localitatii  sunt cerintele pentru  

edificarea de locuinte individuale,cuplate ,colective cu 2-3ap/imobil/parcela; 
  In prezent zona in ceea ce priveste extinderea teritoriului construibil,  este  in extravilan 
cu accesul asigurat din  DN73–str.Soarelui si drumul de exploatare  D.E.45/2. 
           Zona  studiata  pentru edificarea locuintelor  are asigurate facilitati de infrastructura  
existenta  - drumuri  de acces carosabile-DE care se vor moderniza precum  si posibilitati de 
utilare edilitara conform avizelor obtinute. 
 

ANALIZA SITUAŢIEI  EXISTENTE 

Regimul juridic 

 Terenul  este situat  in extravilanul localitatii. 
 Servituţi care grevează imobilul: nu sunt. 
 Dreptul de proprietate asupra imobilului: proprietate  este  privata. 

Regimul economic 

 Folosinta  actuala: teren arabil. 
 Destinaţia prin PUG: terenuri agricole in extravilan; 



Page 3 of 10 

 

 Reglementari fiscale: potrivit prevederilor legale. 
 

Regimul  tehnic  

 Amplasamentul studiat nu are reglementari urbanistice; 
 

2.2. Incadrarea  in localitate 

 Pozitia  zonei  studiate ,,Campul Vulcanului”  se afla la o distanta  fata  de centrul  
administrativ al orasului Rasnov  la  cca 2 km  si zona invecinata cu teritoriul adm. al comunei 
Cristian. 
 Delimitarea amplasamentului  studiat sunt : 

 spre nord-vest, DE  45/4;  
 spre sud-vest teren proprietati particulare;  

 spre  sud -est  DE 45/2; 
 Spre nord-est  DE 43; 

 

2.3. Elemente ale cadrului natural 
 Terenul are o configuratie plana, constructiile se vor realiza fara lucrari de terasamente 
sau  necesitatea  de  lucrari  de sistematizare pe verticala. 
 Terenul este plan si este liber de constructii  si  nu este afectat de inundaţii şi alunecari de 
teren. Pentru stabilirea naturii terenului de fundare au fost executate  foraje geotehnice  pe 
amplasament studiat valabile pentru faza PUZ. 
 Seismologic,conform P100/2013 pentru perimetrul studiat da sondaje geotehnice  
ag=0.20g,pentru cutremure avand mediul de recurenta IMR = 225de ani,valoarea perioadei de 
colt este Tc=0,75s.  
 Caracteristicile ale terenului de fundare sunt stabilite prin foraje astfel :  
 Strat vegetal  0.00cota terenul natural CTN la - 0.50m ,variabil la de la -0.40 la -1.40m  
praf nisipos argilos,consistent ,de la cota –1.40m variabil de la - 1.80m strat argilos brun 
consistent,umed ,rar  cu pietris , de la 1.80m la la 4.50m  strat  de pietris  si bolovanis cu 
interspatiile umplute cu nisip. 
 Valoarea  presiunii admisibile conventionale va fi cuprinsa intre 420-440 kPa in functie 
de adancimea minima la care se ajunge constructiv.  

 Zona de amplasament nu se caracterizeaza prin acumulari de apa.  
 Cota apei freatice nu a fost interceptată cu ocazia forajelor efectuate la adanimea  de cca 
h=4m. 
 Adancimea de fundare minim fata de cota terenului natural la  h=-1.10m. 
 Pentru fiecare locuinta se vor face  studii geotehnice,pe amplasamentul concret.  
    
2.4. Circulatia terenurilor  regimul juridic 

 Categoria de folosinta  a terenului studiat este teren arabil. 
In lansa U-04  se propune ca zona studiata sa treaca din teren arabil in teren construibil curti-
constructi ca zona pentru  functiuni de locuire. 
            La nord-vest DE45/4 si  la sud-est  DE 45/2 de  terenul  studiat sunt  cele doua drumuri 

de exploatare  care se vor moderniza-reabilita prin largirea profilului stradal  pentru care se va 
ceda o fasie de teren  conform plansa de reglementari U-03 si U04  

 Terenul necesar pentru modernizarea  stradala  se va ceda domeniului public  si se va 
inscrie in cartea funciara, cu destinatia pentru drum public, in favoarea Primariei Rasnov. 
 

2.5. ECHIPARE EDILITARĂ SITUATIA  ACTUALA 

2.5. 1. ALIMENTARE CU APA 

         In zona studiata, extravilanul localitatii Rasnov, zona Campul Vulcanului, nr. F.N., SC 
Goscom SRL Rasnov, operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare menajera 

din localitatea Rasnov, nu detine retele de alimentare cu apa potabila si nici colectoare de ape 
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menajere.  
         Zona studiata fiind in imediata vecinatate cu teritoriul localitatii Cristian, exista 

posibilitatea asigurarii utilitatilor–apa potabila si canalizare menajera-de catre SC DOROBEIUL 
SRL, operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare menajera din localitatea 

Cristian, care detine in zona Campul Vulcanului, pe partea amplasamentului studiat, retea de 
alimentare cu apa potabila din PEHD, De 110 mm si pe strada Virgil Pop, retea de alimentare cu 
apa potabila din PEHD, De 110 mm.  
 

2.5.2. CANALIZAREA 

         In zona studiata, extravilanul localitatii Rasnov, zona Campul Vulcanului, nr. F.N., SC 

GOSCOM SRL Rasnov, operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare menajera 
din localitatea Rasnov, nu detine retele de alimentare cu apa potabila si nici colectoare de ape 

menajere.  
         Zona studiata fiind in imediata vecinatate cu teritoriul localitatii Cristian, exista 
posibilitatea asigurarii utilitatilor – apa potabila si canalizare menajera - de catre SC 

DOROBEIUL SRL, operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare menajera din 
localitatea Cristian, care detine pe strada Virgil Pop, retea de canalizare menajera, realizata din 

PVC, KG, Dn 250 mm. 
           Apele pluviale vor fi evacuate prin rigolele strazilor pana la cel mai apropiat emisar din 
zona. Zona nu pune probleme de inundatii, alunecari de teren sau alte fenomene deosebite 

hidrologice . 
 

2.5.3. INSTALATII DE INCALZIRE SI DE GAZE NATURALE    

            Localitatea Rasnov are un sistem propriu de distributie a gazelor naturale. Majoritatea 

cladirilor existente au asigurata energia termica necesara pentru incalzire, apa calda de consum si 
preparare hrana prin instalatii de gaze naturale . 
 Distribuitorul  de gaze naturale, DISTRIGAZ SUD RETELE, in functie de solicitari va 

aproba  dezvoltarea retelei de gaze naturale in zona studiata. 
  

2.5.4. INSTALATII ELECTRICE 

            Localitatea Rasnov, are asigurata alimentarea cu energie electrica prin retele aeriene si 

posturi de transformare amplasate in centrele de consum . 
 Imobilele existente sunt alimentate cu energie electrica prin retele de joasa tensiune 
aeriene LEA, montate pe stalpi si retele de joasa tensiune subterane LES, existente pe toate 

strazile din localitate. Pentru alimentarea cu energie electrica a locuintelor  din zona studiata se 
va construi un post de transformare de putere corespunzatoare, in centrul de consum energetic, ce 

va fi alimentat printr-o deviatie a retelelor de medie tensiune din zona. Pe strada principala se va 
realiza o retea de joasa tensiune formata din cabluri electrice subterane si cutii de distributie din 
policarbonat pentru fiecare consumator privat. 
 

2.5.5.   TELECOMUNICATII 

  In zona amplasamentului studiat pentru constructia de locuinte nu exista cabluri de 

telecomunicatii, dar exista posibilitatea extinderii a celor existente in localitatea Rasnov, pentru 
cablarea zonei studiate. 
 

2.5.6. SALUBRITATEA 

         In zona studiata, extravilanul localitatii Rasnov, zona Campul Vulcanului, nr. F.N., 
operatorul serviciilor publice de salubrizare Rasnov, nu desfasoara activitati de salubrizare.  
         Zona studiata fiind in imediata vecinatate cu teritoriul localitatii Cristian, exista 

posibilitatea asigurarii colectarii deseurilor de catre Serviciul Public de Salubrizare, operator al 
serviciilor de salubrizare Cristian. Toate serviciile de salubrizare se vor efectua dupa incheierea 

de contracte cu beneficiarii. 
   

2.6. PROBLEME DE MEDIU 
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 In zona   studiata nu se semnaleaza fenomene fizico-geologice active (alunecari sau 
prabusiri de teren,zone inundabile,canle de irigatii) care sa pericliteze stabilitatea viitoarelor 
constructii sau amenajari.  

 In zona  nu sunt  unitati   cu  activitati sau surse de generatoare  de  poluare a mediului 
înconjurator, terenurile  adiacente  fiind ocupate  de terenuri  cu  destinatia  numai pentru 
functiunea rezidentiala locuinte . 
 

2.7. NECESITATI  SI  OPŢIUNI  
 Conform temei de proiectare a rezultat necesitatea elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal, 
justificat si de faptul ca terenul analizat este în extravilan  care  va intra in intravilan  si  prin 
urmare, nu are prevederi specifice detaliate şi reguli de construire pentru asigurarea amplasarii de 
noi functiuni. 
 In baza temei de proiectare si al  avizului de oportunitate si  a prevederilor cuprinse în 
Regulamentul Local de Urbanism au rezultat urmtoarele repere de  dezvoltare ale zonei in baza 
stabiliri unor  reglementari pentru : 
 funcţiunea dominanta  va fi  zona rezidentiala de locuinte; 
 se vor stabili regulile specifice de construibilitate;  

 se vor delimita terenurile aflate in proprietate privata  si de cea publica [terenuri din domeniul  
 privat  trecute in domeniul public pentru cedare la modernizarea drumurilor; 
 stabilirea procentului  maxim de ocupare al terenului P.O.T.; 
 stabilirea coeficientul maxim de ocupare al terenului C.U.T.;  
 se va reglementa regimul de inaltime al constructiilor;  

 se va urmari crearea unui aspect arhitectural corespunzator; 
 se vor permite funcţiuni complementare numai în masura în care acestea nu afecteaza  zona  

    functionala dominanta de locuit. 
 Tinand cont de dorinta proprietarului terenului, precum şi de punctul de vedere al factorilor 

interesati cu privire la reglementarea  zonei – informaţii culese de catre proiectant – în zona 

studiata se opteaza pentru amenejarea  zonei  destinate construirii locuintelor individuale. 

 Consultarea populatiei  a fost realizata in conformitate cu ord.2701/2010,anunt public,afisaj 

pe teren studiat. 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

 Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea zonelor  adiacente terenului 
studiat ,astfel  la sud,est si la nord sunt edificate  locuinte individuale,cuplate pe baza proiectelor  
conform reglementarilor PUZ – realizate/edificate 2013-2020. 
 Ridicarea  topografica avizata la scara 1:1000 pentru zona aferenta studiului P.U.Z.  atesta 
pe baza calculelor analitice suprafata terenului  si detinerea de proprietate legala inscrise in C.F. 
 Studiul geotehnic efectuat care prezinta conditiile de fundare  normale pentru  zona  
amplasamentului  si  care  nu prezenta risc geotehnic,conform STAS 3300/2-85.  
 Avizul de oportunitate 11043/05.062020. 
Tema de proiectare, stabilită de comun acord cu solicitantul prevede următoarele:  

 zonificare, organizare funcţionala destinate construire locuinte,drum de deservire; 

 organizarea infrastructurii corespunzatoare -accesibilitate  la parcele; 

 organizarea infrastructurii tehnico – edilitare; 

3.2. PREVEDERI  ALE P.U.G. 
 Conform P.U.G. Rasnov şi R.L.U. aferent, terenul studiat se afla situat la limita 
extravilanului  localitatii Rasnov cu vecinatatea comunei Cristian, avand categoria de folosinta 
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de teren ,,arabil”. P.U.G.-ul nu exclude posibilitatea amenajarii, de  funcţiuni compatibile cu 
funcţiunea de locuire. 
 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI  NATURAL 

 Pe zona  studiata  nu exista un potential de valorificare a cadrului natural [sit 
arheologic,zona cu fauna si flora si cadru natural protejat] dar se recomanda imbunatatirea celui 
studiat prin spatii plantate-zone verzi si constructii cu o arhitectura moderna si  prin  respectarea  
unui POT  moderat in asa fel  incat  zona sa nu fie sufocata  de  constructii si respectarea  unor 
distante fata  aliniamente, realizarea de spatii verzi generoase avand  in vedere  suprafetele  
pentru parcele minim convenite  de St>500mp, conform propunerilor  in reglementarile  de 
urbanism. 
 Zona si terenul  studiat nu se afla în arie naturala protejată, situl Natura 2000. 
 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 

 Accesul la parcele  propuse prin prezentul P.U.Z. s-a prevazut un  drum nou  de deservire 

median  de latime 7.00m carosabil si trotuare bilateral de cate 2.00m cu banda verde , care va 
avea legatura cu drumurile  existente de exploatare DE45/4 si  DE45/2 de la  capetele  zonei 

studiate.    
 

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALA–REGLEMENTRI, BILANŢ,INDICI  
URBANISTICI 

 Destinatia zonei conform P.U.G. este : teren arabil in extravilan. 

 In prezentul P.U.Z s-a propus o zona rezidentiala care va fi lotizata in loturi cu suprafete 
cuprinse in suprafata de S=500,0 mp , loturi pe care urmeaza a fi construite locuinţe. 
 In zona propusa pentru  edificare  locuinte au fost propuse in total 32 parcele pentru 
locuinte cu regimul  de P, P+E, P+E[M], locuinte individuale,cuplate si colective 
max.3ap/imobil/parcela, care vor respecta regulamentul  de urbanism RLU-plansa U-03,  

 Zona protectie marcata pentru conducte magistrale de gaze prezinta interdictie de 
construire locuinte, care se va marca cu borne  conform norme dar se poate amenaja  ca spatiu 

verde conform normativelor admise  in vigoare.   
 In afara de constructiile de locuinte , zona poate primi  si functiuni cu  alte  destinatii, dar 
obligatoriu compatibile cu  functiunea  de locuire, completand aceasta functiune  dominanta  si 
rezolvate  numai corpul de  constructiei de locuit  pentru  functiuni  compatibile (profesii liberale 
ca activitati personale-servicii pentru coafor-frizerie, croitorie, reparatii,cabinet medical 
compatibil cu  servicii sanitare nepoluante ,notariat,afaceri-consultanta ) care nu produc prin 
activitatea lor aglomerare rutiera strangulari stradale/circulatie, poluare, zgomot, vibratii sau care 
impurifica  apa, aerul, solul .  
 In planşa de reglementari urbanistice este evidenţiata zona edificabila (construibila), zona 
pentru spatii verzi , accese auto-pietonale-parcaje,precum si  distantelele   fata de proprietati  
vecine.  
Indici tehnici propusi : 

 Suprafata  minima parcela teren S≥500 mp. 
 Parcele propuse  n=32 

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului se stabilesc valorile maxime pentru 

procentul de ocupare a terenului (P.O.T) şi coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T). 
Pentru constructiile ce se vor realiza propunem: 
 
 

 P.O.T.propus max    =35%;    C.U.T.propus max   = 0.80; 
 Regim de construire   P+E+M   
 
 

BILANT  TERITORIAL 
 

ZONE FUNCTIONALE 
Existent 

mp 

Existent 

% 

Propus 

mp 

Propus 

% 

Teren  arabil extravilan [cf.4.extrase c.f. propr.privata] 24000 100 0 0 
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Zona locuinte individuale [izolate, cuplate,duplex,colective] 0 0 8350 34,80 

Zona spatii verzi incinta locuinte. 0 0 4124 45,04 

Zona verde publica-zona de protectie 0 0 1272 5,30 

Teren circulatii auto carosabile si pietonale  0 0 3237 13,49 

Suprafata  propusa spre cedare domoniului public 0 0 329 1,37 

TOTAL  24000 100 24000 100.00 
 

 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 

GOSPODARIREA APELOR 

3.6.1  ALIMENTARE CU APA 

Se prevede realizarea unui ansamblu de 32 locuinte in regim de construire P+E+M 
Consumuri specifice menajere/tehnologice conform STAS 1478/90  si 1343/95 rezulta 
urmatoarele debite de apa necesare : 

Consumuri  specifice menajere ptr. o locuinta : 
 Bucataria : 

-un spalator; 
-grup sanitar 
-un lavoar , si un vas wc ; 

Baie : 
- o cada ,un lavoar,un vas wc si un bideu ; 

Necesar de apa: 
Qzi max = 0,52 m³/zi; 
Qzi med = 0,40 m³/zi. 

Consumuri specifice menajere ptr. ansamblul de locuinte:  
Necesar de apa: 

Qzi max = 16,65 m³/zi; 
Qzi med = 12,80 m³/zi. 
 In  conformitate cu Avizul de principiu  nr. 364 din 14 02 2020, SC DOROBEIUL SRL, 

operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare menajera din localitatea Cristian, 
detine in zona Campul Vulcanului, pe partea amplasamentului studiat, retea de alimentare cu apa 

potabila din PEHD, De 110 mm si pe strada Virgil Pop, retea de alimentare cu apa potabila din 
PEHD, De 110 mm.  
   Alimentarea cu apa potabila a locuintelor se va realiza prin extinderea retelelor 

mentionate mai sus, pe terenul studiat neexistand retea de apa . Lungimea retelei de apa ce se va 
construi va fi de aprox. 350 m, de la reteaua existenta pana la ultimul consumator . 

             Alimentarea cu apa rece a ficarei constructii(locuinte) se va  realiza din reteaua noua,  
prin bransamente individuale, constand in conducta din polietilena de inalta densitate avand Dn 
=26x3 mm , un  camin ce va fi amplasat in incinta fiecarei locuinte , care va contine si contorul 

de apa.  Conducta de apa rece (bransamentul) cu o lungime de aproximativ L=20 m   intra    in   
incaperea « buc 

atarie » unde va fi amplasata centrala termica si de unde se incepe distributia catre punctele de 
consum aferente fiecarei locuinte. In exterior conducta se monteaza ingropata in pamant  la cca 
1.20 m adancime, pe un strat de nisip de 10cm grosime. 
 

3.6.2. CANALIZAREA 

           In  conformitate cu Avizul de principiu  nr. 365 din 14 02 2020, SC DOROBEIUL SRL, 
operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare menajera din localitatea Cristian, 

detine in zona Campul Vulcanului, pe strada Virgil Pop, retea de canalizare menajera, realizata 
din PVC KG Dn 250 mm. 
          Debitele de apa aferente zonei studiate sunt urmatoarele: 

          (a)    Volume de apa uzata evacuate: 
       Qzi max = 16,65 m³/zi; 
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       Qzi med = 12,80 m³/zi. 
(b) Ape pluviale : 

Qcalcul = S x i x 0,30 = 2,4 ha x 100 l/s/ha x 0,30 = 72 l/s . 
            Pentru asigurarea evacuarii apelor uzate menajere se prevede o retea de canalizare din 

tuburi PVC-KG Dn 250 mm la care se vor racorda constructiile proiectate. Fiecare imobil se va 
racorda la extinderea retelei de canalizare existenta in zona, prin racord din tuburi PVC Dn 160 
mm . La 1 m in interiorul incintei se va executa cate un camin de vizitare de control . 

           Pentru evacuarea apelor pluviale se prevede un colector separat Dn 300 mm care se va 
descarca in cel mai apropiat emisar al zonei studiate . 
 

3.6.3. INCALZIRE SI GAZE NATURALE 

 Avizul Distrigaz Sud nr.314946647/21.02.2020 -aviz favirabil.         
 Pentru incalzirea locuintelor proiectate si prepararea apei calde de consum se propune 
realizarea de centrale termice proprii care sa functioneze cu gaze naturale. 

  Alimentarea cu gaze naturale se poate face prin extinderea retelelor de presiune 
redusa pe noile strazi. Fiecare consumator se va racorda printr-un bransament propriu cu post de 

reglare-masurare amplasat la limita incintei . 
Necesarul de gaze naturale este urmatorul: 
Pentru o locuinta:    - 1 buc  centrala termica  2,40 mc/h; 

                                - 1 buc  masina de gatit    0,67 mc/h. 
                                                 TOTAL       =  3,07 mc/h. 

            Pentru ansamblul de locuinte : 32 locuinte x   3,07 mc/h =98,24 mc/h. 
Pentru fiecare locuinta este necesara cate o centrala termica de 24,0 kW. 
 

3.6.4,.ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

          Avizul SDEE Transilvania Sud  nr 70102035166/03/03.2020   

 Pentru alimentarea cu energie electrica cu puterea de 132 kW, a locuintelor se prevede un 
post de transformare propriu de 160 kVA - 20/0,4 kV, in anvelopa de beton, amplasat in centrul 

de greutate al consumatorilor  
             Alimentarea postului de transformare se va face prin 2 x LES 20 Kv de tip A2XS(FL)2Y 
3x1x150/25 Al/Cu in red existenta.  

Din PT  se vor racorda 8 cutii de distributie si masura tip E2(4)-3(4)A. 
Cutiile de distributie vor fi din poliester armat cu fibra de sticla si vor fi legate fiecare la cate o 

priza de pamant cu Rp<4Ω, realizata cu prize verticale formata din 8 tarusi Ol-Zn de 1,5 m si 
priza orizontala realizata cu platbanda Ol-Zn 40x4 mm, de cca. 40 m. 
Reteaua de joasa tensiune care va alimenta cele 8 CD se va realiza cu cablu ACYAbY 

3x5150+70 mmp. 
           De-a lungul strazilor proiectate se va executa o retea de iluminat stradal cu lampi de azot 

si o retea de 0,4 kV pentru alimentarea locuintelor . 
    Fiecare imobil se va racorda printr-un bransament din reteaua stradala. La capat de 
bransament, la limita incintei se va monta un bloc de masura si protectie (B.M.P.) echipat cu 

disjunctor si contor  
de masurare a consumurilor de energie electrica  
 

3.6.5.  INSTALATII  DE TELECOMUNICATII 

Pentru racordarea la reteaua de telefonie se prevede extinderea acesteia pana la obiectivele 

proiectate. 
Retelele edilitare proiectate se vor executa in spatiul public, pe strazile si trotuarele proiectate. Pe 
trotuare se va avea in vedere urmatoarea ordine de prioritate: cable electrice si telefonie, 

conducte de gaze, conducte de apa, conducte de canalizare. Se vor avea in vedere distantele 
minime de protectie si siguranta intre conducte, in special pentru conductele de gaze naturale sau 

cele de apa potabila . 
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3.7 Protectia mediului 
Deoarece zona studiata este propusa pentru dezvoltarea functiunii de locuire , nu exista riscul ca 
prin activitatea ce se va desfasura in viitor sa apara surse de poluare a  mediului. Totusi, ca sa nu 
apara asemenea cazuri, investitorii au urmatoarele obligatii:  

 Sa nu desfasoare activitati poluante in zona;  

 Sa ia toate masurile pentru a elimina orice sursa de poluare in zona;  

 Depozitarea deseurilor se va face controlat, respectand  normele sanitare;  

 Se vor organiza suprafete pentru spatii verzi si plantatii de aliniament de protectie, 
conform HG 525/ 1996, in cadrul fiecarei parcele. 
 

3.8 Obiective de utlitate publica  

Tipul de proprietate asupra terenurilor - sltuatia existenta :  

 Suprafata totala a terenului care face obiectul studiului este de S∑=24.000 mp   din care: 
Terenul studiat este in proprietate privata ale persoanelor fizice ce au initiat PUZ ( conform 
extrasului de carte funciara( CF) au suprafata totala  de 24.000 mp. 
 O prioritate o constituie realizarea sistemului de circulaţii prin racordarea drumului  
median propus si racordarea  cu  drumurile existente  de exploatare DE45/4 si DE45/2 de la 
capatul zonei studiate care se va amenaja prin realizarea unui profil carosabil corespunzator 
traficului auto prin largirea profilului transversal in zonele unde profilul stradal nu este asigurat. 
 Suprafata  de teren necesara cedarii  pentru modernizarea stradala este fasia de teren in 
suprafata de S=329mp  care va trece  in domeniul public si care se va reglementa in fazele 
ulterioare de proiectare  si  autorizare. 
 

4. CONCLUZII  - MASURI   IN CONTINUARE  

Prin implementarea PUZ se vor crea premisele juridice a dezvoltarii in continuare a zonei  pentru lucrarile 

edilitare ,infrastructura si edificarea constructiilor. 
 Prevederile P.U.Z.  se realizeaza etapizat , pe probleme prioritare , menite să raspunda 
direct necesitatilor de dezvoltare a zonei astfel  : 

 zonificarea funcţionala a terenurilor pentru edificare locuinte individuale,cuplate ; 
 organizarea retelei stradale-accese carosabile,pietonale la parcele ; 

 indici şi indicatori urbanistici(regim de aliniere,regim de inalţime,P.O.T.,C.U.T);  
 dezvoltarea infrastructurii edilitare-retele-apa-canal-gaze naturale si electrice;  
 statutul juridic al terenurilor ;  

 masuri de eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice ; 
 masuri de protecţie a mediului ;  
 reglementări specifice detaliate conform plansa reglementari RLU .  
 permisiuni şi restricţii – incluse în regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. 

Fiecare parcela destinata construirii de locuinte indeplineste cumulat urmatoarele condiţii : 
 acces direct carosabil şi pietonal  la parcele din drumul public; 
 posibilitatea de racordare la reţelele edilitare propuse , 
 asigurarea parcarii şi gararii  auto  numai in interiorul parcelei. 

         a) Autorizarea executarii constructiilor-instalatiilor , care prin dimensiunile sau destinatia 
lor presupun cheltuieli,ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice 

locale si ale investitorilor interesati care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat, este 
interzisa.                                                                                                                    

         b) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata prin stabilirea in prealabil, prin 
contract, a obligatiei efectuarii in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente  
obiectivelor propuse, de catre investitori interesati in limita cadrului legal. 

c.) Pentru modernizarea drumurilor  de  legatura , drumuri  de expoloatare existente  pentru  
modernizare-reabilitare  trebuie cedata  o fasie  de teren in suprafata de S=.329.mp, care trebuie  
trecuta in domeniul  public  si  care se va materializa  in fazele ulterioare de proiectare  si 
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autorizare.     
d.) Lucrarile de extindere a retelelor   edilitare si pentru  modernizarea drumurilor de acces 

din DE45/4,DE45/2 se realizeaza de catre beneficiarul prezentei documentatii de urbanism. 
 După aprobarea în Consiliul Local Rasnov , Planul Urbanistic Zonal va fi cuprins în 
cadrul P.U.G.-ului la actualizarea acestuia. 
      
          Proiectant PUZ                  Pr.utilitati edilitare 

          arh.Ornstein  Emil           ing.Mantarau  Ioan                                                            dec. 2020/R-15. 02.2021 


