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MEMORIU
DE PREZENTARE

1.INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAªTERE A INVESTIÞIEI
denumirea proiectului : PLAN URBANISTIC ZONAL – faza APROBARE
EXTINDERE HALA INDUSTRIALÃ
beneficiar :
SC VALVETEK SRL
amplasament :

Loc. Curtici, ZONA LIBERÃ, cod 315200, jud. Arad
nr. cad. 300489,
300489 rezultat din comasarea
CF nr. 300436 Nr top. 1174/1/1/1/1/2/1/1/4; 1174/1/1/1/2

proiectant :
data elab doc. :

CF nr. 300437 Nr top. 1174/1/1/1/1/2/1/1/1/2
II BAS PROIECT
martie 2010

1.2. OBIECTUL LUCRÃRII
Prezenta documentaþie s-a întocmit la cererea beneficiarului, sc. VALVETEK srl. Prin tematema-program se solicitã analizarea
contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului – EXTINDERE HALÃ INDUSTRIALÃ – industrie nepoluantã.
În vederea
vederea realizãrii obiectivului propus, ss-a eliberat de cãtre Primãria Oraºului Curtici Certificatul de Urbanism nr. 31 din
22.04.2010, beneficiar sc VALVETEK srl prin Bulumac Sebastian (director). Prin acesta, administraþia localã solicitã
urmãtoarele: POT maxim 30%, CUT maxim 0,6; numãrul maxim de niveluri admise: P+1; unificarea celor douã parcele ºi
obþinerea unei noi parcele cu un numãr cadastral. Creºterea procentului de ocupare a terenului este posibil numai prin
elaborarea PUZ.
Primaria Curtici a eliberat
eliberat Avizul de oportunitate nr. 1 /22.03.2010.
Astfel, obiectul prezentului studiu constã în evaluarea ºi reanalizarea problemelor funcþionale, tehnice ºi etice din zonã,
þinandu-se cont de strategia de dezvoltare urbanã a administraþiei locale.
Zona se distinge prin caracterul sãu industrial în totalitate, fiind un ansamblu de unitãþi de producþie ºi administrative ce
aparþin industriei uºoare.
Zona cu propuneri care face obiectul prezentei documentaþii este amplasatã în intravilanul localitãþii Curtici – Zona
Liberã, U.T.R. 14, identificatã prin nr. cad. 300489 rezultat din comasarea CF nr. 300436 Nr top. 1174/1/1/1/1/2/1/1/4;
1174/1/1/1/2 ºi CF nr. 300437 Nr top. 1174/1/1/1/1/2/1/1/1/2, anexat prezentei documentaþii.

Terenul este proprietatea publica a judetului Arad, sub administratia RAAZL Curtici-Arad. Terenul a fost concesionat pe
durata a 30 de ani. Nu este instituit un regim special de protecþie sau interdicþie de construire. Pe teren existã construitã
o halã industrialã, asupra cãreia sc Valvetek srl deþine drept de proprietate.
Zona studiatã are suprafaþa de 8623 mp ºi este delimitatã de:
Nord:
Nord sc Rosko Textil srl, - curte, construcþii;
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Sud:
Sud DJ 792C, drum asfaltat;
Vest:
Vest teren arabil;
Est:
Est DC 494, drum asfaltat. (sc Lagermax srl, sc Lackner&Scwartz srl, parcare auto)
Caracteristici ale amplasamentului:
folosinþa actualã a terenului: curte, construcþii
accesibilitate pe latura estica, prin DC 494 drum asfaltat
adiacent unui ansamblu de unitãþi de producþie ºi administrative ce aparþin industriei uºoare
construcþii existente pe teren: halã industrialã parter, post trafo, rezervoare GPL
Destinaþia actuala este pentru construirea de obiective industriale, destinaþie care se va menþine ºi în continuare.
 Prevederi ale programului de dezvoltare a localitãþii
localitãþii pentru zona studiatã,
studiatã în conformitate cu prevederile PLANULUI
URBANISTIC GENERAL al localitãþii Curtici:
Prin contextul urbanistic se defineºte ZONA LIBERÃ UTR 14, situatã în intravilanul localitãþii Curtici, în partea de nord-vest.
Zona studiatã se aflã la 1.900 m de zona centralã a localitãþii.
Conform PUG,
Se încadreazã în zonã cu funcþiuni dominante: industrie ºi depozitare
Nu se admit alte funcþiuni complementare
Utilizãri permise: construcþii pentru industrie uºoarã, nepoluantã, depozitare, echipare tehnico-edilitarã, drumuri,
amenajãri de spaþii verzi
Numãrul maxim denivele admis: P+1
Înãlþimea construcþiilor se va stabili în funcþie de necesitãþile tehnologice ale acestora; aspectul exterior al
clãdirilor se va urmãri sã fie conform cu destinaþia pe care o au, fãrã a produce dezechilibre în aspectul general al
zonei
POT maxim 30%, CUT maxim=0,6
Autorizarea construcþiilor este permisã numai dacã se asigurã în interiorul parcelei, numãrul de locuri de parcare
stabilit conform Anexei nr.5 din Regulamentul General de Urbanism
Spaþiile verzi ce trebuiesc asigurate vor fi conform prevederilor Anexei nr. 6 din Regulamentul General de Urbanism.
1.3. SURSE DE DOCUMENTARE
Documentaþia este întocmitã în conformitate cu:
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- HGR nr. 525/1996 republicat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
- Codul Civil;
- Ordinul Ministrului Sãnãtãþii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienã privind modul de viaþã al populaþiei, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Ghid privind metodologia de elaborare ºi conþinutul –cadru al Planului urbanistic de zonal - indicativ GM 010-2000,
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T.nr. 176/N/2000
 Lista studiilor ºi proiectelor
proiectelor elaborate anterior:
Planul Urbanistic de Detaliu pentru Zona Liberã Curtici-Arad (nr. 31035 din nov. 1999)
Planul Urbanistic General Curtici;
Studiu de Oportunitate – Aviz de oportunitate nr. 1/22.03.2010
 Lista studiilor ºi proiectelor de fundamentare
fundamentare întocmite concomitent cu prezenta documentaþie:
Studiu topometric;
Studiu geotehnic.
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2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTÃRII

2.1. EVOLUÞIA ZONEI

•

Date privind evoluþia zonei

Zona studiatã cu vecinãtãþile sale se constituie din teren curte-construcþii, caracterul fiind majoritar industrial, un
ansamblu de unitãþi de producþie ºi administrative ce aparþin industriei uºoare. Excepþie face numai lotul din stanga
(vest), teren arabil.

•

Caracteristici semnificative ale zonei, relaþionate cu evoluþia localitãþii

Ca urmare a dezvoltãrii localitãþii, ºi totodatã pentru a asigura ºi un motor durabil al acestei dezvoltãri prin stimularea
investiþiilor private, s-a creat premisa consolidãrii Zonei Libere, ca infrastructurã de susþinere a activitãþii economice.
Zona Liberã Curtici-Arad , cu o suprafaþã de cu o suprafaþã de 90 ha, din care platforma Curtici se întinde pe 75 ha,
este singura zonã liberã amplasatã pe un coridor rutier european, în apropierea a trei puncte de frontierã rutiere,
avand ºi legãturã aeriana. A fost înfiinþatã prin H.G. nr. 449/1999 modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 824/1999, se aflã
situatã pe culoarul feroviar 4 (Berlin - Instambul/Salonic). În ZLCA îºi desfãºoarã activitatea peste 100 de firme cu investiþii
mai mari de 50 de milioane euro.
Avand în vedere contextul economic general, investiþia de extindere a sc Valvetek srl este fireascã.
Þinand cont de faptul cã pe terenul studiat se gãseºte un ansamblu format din halã de producþie ºi corp administrativ,
regim de înãlþime Parter (P+1 pentru zona de birouri administrative), care ocupã numai o porþiune sudicã din lotul de
8623 mp, ºi anume 1725mp conform ridicãrii topo, ºi cã prin extindere, funcþiunea principalã a halei nu se modificã
(micã producþie, piese ºi accesorii pentru autovehicule ºi motoare pentru autovehicule), se considerã favorabilã
extinderea halei industriale, prin dezvoltarea unui corp alipit pe latura nordicã a construcþiei existente, regim de
înãlþime P, adãpostind spaþii de producþie ºi funcþiuni auxiliare.

•

Potenþial de dezvoltare

Ca urmare a poziþiei amplasamentului studiat în contextul urbanistic al localitãþii se poate afirma cã atingerea
obiectivului propus consolideazã funcþiunea dominantã ºi se aliniazã dezideratelor economice zonale .
2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

•

Poziþia zonei faþã de intravilanul localitãþii

Zona studiatã se gãseºte în intravilanul oraºului Curtici, judeþul Arad, în partea de Nord-Vest a localitãþii, în Zona Liberã,
UTR 14, Parcela 0 ºi Parcela 0/1. Poziþia permite dezvoltarea investiþiilor pentru industrie uºoarã, nepoluantã, depozitare,
echipãri tehnico-edilitare, drumuri.
Nr. cad. 300489, rezultat din comasarea CF nr. 300436 Nr. top. 1174/1/1/1/1/2/1/1/4; 1174/1/1/1/2 ºi CF nr. 300437 Nr.
top. 1174/1/1/1/1/2/1/1/1/2, anexat prezentei documentaþii.
•

Relaþionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziþiei, accesibilitãþii, cooperãrii în domeniul edilitar, servirea cu
instituþii de interes general etc.

Zona este accesibilã prin orice formã de trafic urban deoarece este adiacentã pe latura sudicã DJ 792C (Curtici –
Dorobanþi) ºi DE 494 (drumul de acces în incintã), ambele asfaltate, o bandã/sens. De asemenea, este deservita de
mijloace de transport în comun.
Aceste legãturi asigurã fluidizarea circulaþiilor atat în sensul încãrcãrii zonei, cat ºi în sensul descãrcãrii acesteia.
În sensul cooperãrii în domeniul edilitar, zona este asiguratã cu utilitãþile necesare funcþionãrii, respectiv energie
electricã, apã potabilã, canalizare.

MEMORIU DE PREZENTARE – FAZA APROBARE

Page 6 of 15

II BAS Proiect

P.U.Z

PROIECT 34/ 2010
– EXTINDERE HALÃ INDUSTRIALÃ sc VALVETEK srl

2.3. ELEMENTE
ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL



Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistica: relieful, reþeaua hidrograficã,
clima, condiþii geotehnice, riscuri naturale

Conform studiului geotehnic,
geomorfologic, amplasamentul este situat în terasa joasã cuprinsã între raurile Criºul Alb ºi Mureº, circa la
jumãtatea distanþei dintre acestea, caracterizatã printr-un relief calm, defavorabil scurgerii superficiale
naturale a apelor din precipitaþii
terenul din amplasament este mai ridicat decat cel din jur cu circa 1,00m, fãrã ca stabilitatea generalã sã fie
periclitatã
structura geologicã superficialã este specificã Campiei de Vest
seismic, în conformitate cu NP100-1/2006, amplasamentul se situeazã în zonã seismicã caracterizatã printr-o
perioadã de control (colþ) a spectrului de rãspuns Tc=0,7s ºio acceleraþie a terenului pentru proiectare la
cutremure cu interval mediu de recurenþã IMR=100 ani, ag=0,12g.
adancimea de îngheþ în conformitate cu STAS 6054/77 este pentru amplasamentul în cauzã hî=0,80m.
2.4. CIRCULAÞIA

•

Aspecte critice privind desfãºurarea, în cadrul zonei, a circulaþiei rutiere, feroviare, navale, aeriene – dupã caz

Circulaþia rutierã în zonã este definitã de DJ 792C (Curtici-Dorobanþi), cu ramificaþie DE 494, ambele modernizate, ºi
corespunde cerinþelor investitorului pentru tipul de activitate propus. Circulaþia este compusã din trafic pentru
autoturisme ºi trafic greu. Zona este deservitã de mijloace de transport în comun.
•

circulaþiei,
iei, incomodãri între tipurile de circulaþie, precum ºi dintre
Capacitãþi de transport, greutãþi în fluenþa circulaþ
acestea ºi alte funcþiuni ale zonei, necesitãþi de modernizare a traseelor existente ºi de realizare a unor artere noi,
capacitãþi ºi trasee ale transportului în comun, intersecþii cu probleme, prioritãþi

Ca urmare a extinderii halei industriale, se impune asigurarea unui profil corespunzãtor reþelei rutiere care asigurã
circulaþia auto în zona studiatã.
Este necesarã reamenajarea accesului în incintã ºi reanalizarea profilului transversal al DE 494 pentru a asigura
gabaritul necesar noilor cerinþe.
2.5. OCUPAREA TERENURILOR

•

Principalele caracteristici ale funcþiunilor ce ocupã zona studiatã

Principala caracteristicã a funcþiunilor ce ocupã zona studiatã este cea de unitate ºi omogenitate, privind tipologia
funcþiunii, adicã de servicii, depozitare ºi industrie uºoarã.
•

Relaþionãri între funcþiuni

În prezent, între funcþiunile bine constituite, existente pe terenul ce face obiectul prezentului studiu ºi pe terenurile
vecine, ºi respectiv cele propuse prin extindere, existã o cooperare funcþionalã, deoarece prezintã acelaºi tip de
funcþiune –spaþii de producþie, industrie uºoarã, administrative ºi spaþii anexe.
•

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit.

Se poate constata cã în zona studiatã existã fond construit, cu excepþia laturii vestice – teren arabil.
Pe terenul supus analizei existã construitã o halã industrialã regim de înãlþime parter (P+1 pentru zona de birouri),
ocupand 20,00% din teren (conform ridicãrii topo).
În vecinãtatea zonei în care se propune extinderea existã o staþie electricã în funcþiune ºi rezervoare GPL.
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Aspecte calitative ale fondului construit

Hala existentã pe situl care face obiectul prezentului studiu - structurã prefabricatã din beton, închideri din panouri
modulate din beton, construcþie recentã, stare foarte bunã.
În vecinãtatea nordicã, sc Rosko Textil srl, în est: sc Lagermax srl, sc Lackner&Scwartz srl, hale industriale în regim Parter,
închise cu panouri metalice ºi aflandu-se într-o stare bunã.
•

Asigurarea cu servicii
servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine

Pe terenul în studiu se propune extinderea halei industriale, pãstrand neschimbatã funcþiunea acesteia (micã
producþie, piese ºi accesorii pentru autovehicule ºi motoare pentru autovehicule, ºi spaþii auxiliare), funcþiune
complementarã contextului existent ºi definit prin PUG, UTR14.
•

Asigurarea cu spaþii verzi

Prezenþa spaþiilor verzi pe amplasamentul în studiu poate fi definitã în cadrul unui fenomen general de definire a
acestora, respectiv de zonã verde în sensul lipsei construcþiilor, nicidecum în sensul existenþei unor spaþii verzi peisagere
sau a unei zone agricole.
Prin prezentul PUZ s-au prevãzut spaþii verzi amenajate în procent de min. 20% din suprafaþa parcelei studiate.
•

Existenþa unor riscuri naturale în zona studiatã sau în zonele vecine

Nu este cazul.
•

Principalele disfuncþionalitãþi

Lipsa iniþiativelor de remodelare funcþionalã ºi urbanisticã a contextului, starea relativ precarã a drumului judeþan DJ
792C.
2.6. ECHIPARE EDILITARÃ

•

Stadiul echipãrii edilitare
edilitare a zonei, în corelare cu infrastructura localitãþii (debite ºi reþele de distribuþie apã potabilã,
reþele de canalizare, reþele de transport energie electricã, reþele de telecomunicaþie, surse ºi reþele alimentare cu
cãldurã, posibilitãþi de alimentare cu gaze naturale – dupã caz)

Toate utilitatile sunt asigurate de catre administratia Zonei Libere Curtici, existand contracte de servicii privind furnizarea
apei potabile, preluarea apelor uzate menajere si pluviale.
Retelele edilitare existente in zona Halei Industriale VALVETEK sunt amplasate pe strada principala care asigura accesul
in Zona Libera, conform planului de situatie anexat.
Reteua stradala de alimentare cu apa rece este executata din PEHD cu D=200mm.
Canalizarea stradala este in sistem divisor, avand retelele de canalizare menajera si canalizarea pluviala amplasate pe
aceeasi parte a strazii principale.
Reteaua de canalizare menajera stradala in zona VALVETEK este executata din PVC KG cu D=250 mm, iar reteaua de
canalizare pluviala pluviala este executata din PVC KG cu D=315 mm.
Alimentarea cu apa potabila, precum si preluarea apelor uzate menajere si pluviale pentru toata Zona Libera Curtici se
fac centralizat, si sunt administrate de catre Zona Libera Curtici.
Bransamentul de apa rece este executat din teava de PEHD avand D=63 mm. Caminul de apometru este amplasat
langa limita de proprietate VALVETEK. Din bransamentul de apa rece se asigura necesarul de apa rece pentru
consumul menajer si consumul de apa tehnologic.
Apa necesara pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura de la hidrantii de incendiu exteriori de pe platforma
Zonei Libere Curtici, cel mai apropiat hidrant de incenidu exista la o distanta de 60 m de Hala Industriala VALVETEK.
Apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare menajera stradala cu ajutorul racordului de canalizare
menajer executat din teava PVC-KG avand D=200 mm. Apele uzate menajere evacuate provin de la grupurile sanitare
existente, si respecta prevederile NTPA 02.
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Apele pluviale colectate de pe platforma VALVETEK se evacueaza in reteaua de canalizare pluviala stradala cu
ajutorul racordului de canalizare pluvial.
Apele pluviale sunt colectate de pe acoperisul Halei Industriale si cladirea de birouri, si de pe platforma betonata din
jurul cladirii.
Apele pluviale sunt considerate ape curate, si respecta prevederile NTPA 02.
Colectarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii se face cu ajutorul coloanelor pluviale montate in stalpii de beton
prefabricate, racordate la retelele pluviale din incinta, iar evacurea catre reteaua stradala se face prin doua retele de
canalizare pluviala montate in lungul Halei pe cele doua laturi.
Colectarea apelor pluviale de pe platforma din jurul Halei se face prin caminele de vizitare ape pluviale care au
montate pe camin capace cu gratar executate din beton armat.
Retelele de canalizare menajera si pluviala din incinta VALVETEK sunt executate din teava PVC KG, imbinate cu mufa si
etansate cu garnitura de cauciuc, care asigura e etansare perfecta.
Pe traseul retelelor de canalizare menajera si pluviala sau montat camine de vizitare pentru curatire, iar la limita de
proprietate VALVETEK s-au executat camine de racord.

•

Principalele disfuncþionalitãþi

Zona studiatã nu este asiguratã cu trasee edilitare de gaze naturale, ce se vor asigura ca urmare a cheltuielilor
realizate de beneficiar.
2.7. PROBLEME DE MEDIU

Conform ordinului MAPPM (nr.214/RT/1999) – MLPAT (nr. 16/NN/1999) ºi ghidului sãu de aplicare, problemele de mediu
se trateazã în cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a
teritoriului ºi planurilor de urbanism.
Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:
•

Relaþia cadrul natural – cadrul construit

Raportul dintre calitatea cadrului natural ºi calitatea cadrului construit este impropriu de definit, deoarece în zona
construitã cadrul natural este redus la lipsa cadrului construit, respectiv la amenajãri de tip gazon – pavaje permeabile.
La vest – teren arabil.
•

Evidenþierea riscurilor naturale
naturale ºi antropice

Nu este cazul.
•

Marcarea punctelor ºi traseelor din sistemul cãilor de comunicaþii ºi din categoriile echipãrii edilitare, ce prezintã
riscuri pentru zonã

Nu este cazul.
•

Evidenþierea valorilor de patrimoniu ce necesitã protecþie

Nu este cazul.
•

Evidenþierea potenþialului balnear ºi turistic – dupã caz.

Nu este cazul.
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2.8. OPÞIUNI ALE POPULAÞIEI

•

Se vor prezenta opþiunile populaþiei, precum ºi punctele de vedere ale administraþiei publice locale asupra politicii
proprii de dezvoltare urbanisticã
urbanisticã a zonei.

Prin încadrarea corespunzãtoare în PUG Curtici ºi prin prevederile cuprinse în acesta, se constatã o creºtere a interesului
privind utilizarea intensivã a terenurilor situate în Zona Liberã (UTR14) pentru industrie uºoarã, nepoluantã, depozitare.
•

Se va expune ºi punctul de vedere al elaboratorului privind solicitãrile beneficiarului ºi felul cum urmeazã a fi
soluþionate acestea în cadrul PUZ.

Considerãm cã extinderea construcþiei existente, cu halã de producþie ºi spaþii anexe, extindere care face obiectul
prezentului studiu, se încadreazã în contextul zonei, fiind o situaþie de normalitate.

3.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICÃ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
 Se pot prezenta sintetic concluziile studiilor elaborate anterior ºi concomitent cu PUZ, în special al celor ce justificã
enunþarea unor reglementãri urbanistice.
Din concluziile studiilor ce justificã reglementãrile în zona studiatã rezultã oportunitea intervenþiilor de extindere, prin
conservarea funcþiunii specifice (industrie nepoluantã, depozitãri).
3.2. PREVEDERI ALE PUG
 Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat, cu implicaþii asupra dezvoltãrii urbanistice a zonei în studiu: cãi de
comunicaþie, relaþiile
relaþiile zonei studiate cu localitatea ºi în special cu zonele vecine; mutaþii ce pot interveni în folosinþa
terenurilor; lucrãri majore prevãzute în zonã; dezvoltarea echipãrii edilitare; protecþia mediului etc.
Propunerile ce urmeazã respectã Planul Urbanistic General elaborat pentru teritoriul administrativ al localitãþii Curtici –
UTR14, cu precizarea cã datoritã necesitãþilor actuale, se impune modificarea indicilor urbanistici pentru zonele cu
predominantã industrialã.
Prin prezentul studiu se considerã
considerã oportunã majorarea valorii POT la 40%, respectiv a CUT la 0,40,
0,40, pentru a fi permisã
extinderea propusã. Aceste creºteri ale suprafeþei construite nu afecteazã caracterul zonei. Totodatã, regimul de
înãlþime nu este afectat ºi se asigurã în interiorul parcelei o suprafaþã suficientã de spaþiu verde ºi parcare.
Din punct de vedere al circulaþiilor, propunerile documentaþiei de faþã respectã intervenþiile majore propuse prin PUG.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
 Se vor menþiona posibilitãþile de valorificare ale cadrului natural; relaþionarea cu formele de relief; prezenþa unor
oglinzi de apã ºi a spaþiilor plantate; construibilitatea ºi condiþiile de fundare ale terenului; adaptarea la condiþiile de
climã; valorificarea
valorificarea unor potenþiale balneare etc. – dupã caz.
caz
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Þinand cont de specificul zonei ºi de funcþiunea propusã (industrie, depozitãri), ideea valorificãrii cadrului natural
trebuie privitã prin prisma asigurãrii unor suprafeþe verzi de minimum 20% din suprafaþa lotului/loturilor considerate. Se
propun: gazon decorativ sau peluzã, alternate cu zone amenajate cu plante decorative ºi plantaþii înalte.
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAÞIEI
În funcþie de prevederile PUG în domeniul circulaþiei ºi concluziile studiilor de fundamentare se vor preciza:
•
Organizarea circulaþiei rutiere
În zona studiatã se vor studia profilele existente ale cãilor de comunicaþie rutierã ºi se vor asigura, dacã este cazul,
profile noi, corespunzãtoare, care sã asigure accesul în zonã.
Accesul pe parcelã se realizeazã din DE 494, astfel:
accesul pietonal – se menþine
accesul auto existent – se mentine
Se va asigura un numãr suficient de locuri de parcare (atat pentru traficul greu, cat ºi pentru autoturisme), stabilit
conform Anexei nr.5 pct.5.12 din Regulamentul General de Urbanism, respectiv activitãþi desfãºurate pe o suprafaþã
mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaþã de 100 m2, totalizand 33 de locuri de parcare.
Organizarea circulaþiei feroviare

•

Propunerile de faþã nu interfereazã cu reþeaua feroviarã.
Organizarea circulaþiei pietonale

•

În lungul strãzilor din incintã se vor proiecta alei pietonale pentru siguranþa traficului pietonal. Acestea vor fi denivelate,
protejate cu bordurã sau printr-o zonã verde-tampon.

3.5. ZONIFICAREA FUNCÞIONALÃ
FUNCÞIONALÃ – REGLEMENTÃRI, BILANÞ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Zonele funcþionale propuse pe amplasamentul studiat sunt:
ZONÃ FUNCÞIONALÃ

EXISTENT
mp

procente

PROPUS
mp

procente

Producþie ºi depozitare

1725

20.0%

3300

38.3%

Platforme, parcaje ºi circulaþii pietonale

1864

21.6%

2675

31.0%

Zone verzi amenajate

623

7.2%

2648

30.7%

Teren neamenajat

4411

51.2%

0

0%

TOTAL

8623

100,0%

8623

100,0 %

Extinderea se va realiza astfel:
-

la sud: alipitã halei existente, cu care va face corp comun
la vest: aliniatã cu latura vesticã a halei existente, retragerea faþã de limita vesticã a parcelei rãmanand
constantã, de 16,50m (respectiv 12,50 mãsurand de la limita compresoarelor adiacente)
la nord: retragere minimã faþã de limita nordicã a parcelei: 8,00m

REZULTÃ:
EXISTENT

PROPUS

P.O.T.

20 %

40%

C.U.T.

0,22

0,40
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3.6. DEZVOLTAREA ECHIPÃRII EDILITARE
Conform plansei ED-02.
Extinderea va fi numai hala de productie, fara birouri, grupuri sanitare si fara consumatori de apa tehnologici.
•

Alimentare cu apã: lucrãri necesare pentru extinderea capacitãþii instalaþiilor de alimentare cu apã la sursã,
tratare ºi aducþiune; dezvoltãri ale reþelelor de distribuþie din zonã; modificãri parþiale ale traseelor reþelelor de
distribuþie existente

Dimensionarea instalaþiei se va face þinand cont de consumatorii existenþi ºi de extinderea propusã. Calculul
necesarului de apã pentru categoriile de personal care îºi desfãºoarã activitatea pe amplasament ºi întreþinerea
curãþeniei în spaþiile administrative se face conform STAS 1478/90 ºi SR 1343-1/06.
Numarul de muncitori angajati suplimentar in Etapa II nu va depasi 10 persoane.
Necesarul suplimentar de apa rece nu necesita modificarea bransamentului de apa rece.
Stingerea di exterior a unui eventual incendiu se va asigura de la Hidrantii de incendiu exteriori existenti pe reteaua de
apa stradala.
•

Canalizare: îmbunãtãþiri ºi extinderi ale reþelei de canalizare din zonã; extinderi sau propuneri de staþii noi de
epurare sau staþii de preepurare etc.

Calculul debitelor de ape uzate evacuate se realizeazã conform STAS 1848/90.
Cantitatea suplimentara de ape uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare nu necesita modificarea racordului
de canalizare menajera.
Canalizarea apelor pluviale de la extinderea Halei industriale se va face prin extinderea retelei de canalizare pluviale.
Colectarea apelor pluviale de pe acoperisul Halei care se va extinde se face in acelasi mod ca la hala existenta,
respectiv prin coloanele pluviale montate in stalpii de beton, racordate la retelele pluviale care se vor extinde.
Retelele de canalizare pluviale existente se vor extinde pe cele doua laturi ale halei industriale care se propune a se
construi in etapa II, si vor fi executate din PVC-KG avand D=200 mm, imbinate cu mufa si etansate cu garnitura de
cauciuc.
Cantitatea de ape pluviale suplimentara nu necesita modificarea racordului de canalizare pluviala, acesta fiind
dimensionat de la inceput pentru etapa finala.
•

Alimentare cu energie electricã: asigurarea necesarului de consum electric;
electric; propuneri pentru noi staþii sau
posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii electrice; modernizarea liniilor electrice existente;
modernizarea iluminatului public etc.

Asigurarea alimentãrii cu energie electricã a investiþiei se realizeazã din reþeaua de medie tensiune aflatã adiacent
amplasamentului prin intermediul postului TRAFO de pe amplasament. În urma extinderii, staþia electricã va fi mutatã,
conform planºei de propuneri.
•

Telecomunicaþii: extinderea liniilor de telecomunicaþii; noi amplasamente pentru oficii poºtale, centrale
telefonice, relee, posturi de radio ºi TV etc.

Asigurarea cu telefonizare a investiþiei s-a fãcut de la unul din furnizorii locali, prin grija beneficiarului. Extinderea nu va
afecta reþeaua de telefonie existentã.
•

Alimentare cu cãldurã: sisteme de încãlzire propuse; tipuri de combustibil, modernizãri sisteme existente etc.

Sistemul de încãlzire propus: centralã termicã proprie cu combustibil GPL. Centrala va fi reanalizatã pentru a putea
face faþã noilor cerinþe.
•

Alimentare cu gaze naturale (dupã caz): extinderi ale capacitãþilor existente; procedura de urmat pentru
aprobarea introducerii alimentãrii cu gaze naturale etc.
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În zona studiatã nu sunt asigurate condiþiile specifice acestor lucrãri. Asigurarea cu gaz se va realiza prin grija
beneficiarului.
Gospodãrie comunalã: amenajãri pentru sortarea, evacuarea, depozitarea ºi tratarea deºeurilor; extinderi
pentru baze de transport în comun; construcþii ºi amenajãri specifice etc.

•

Deºeurile sunt sortate ºi depozitate separat, în spaþii bine delimitate, semideschise, adiacente halei. Depozitarea lor se
realizeazã conform normelor pentru protecþie a mediului, astfel: deºeuri menajere- pubele; deºeuri metalice în
containere; emulsii ºi uleiuri în butoaie. Colectarea lor revine firmei specializate, angajatã prin grija beneficiarului.

3.7. PROTECÞIA MEDIULUI
În funcþie de concluziile analizei de evaluare a impactului asupra mediului pentru zona studiatã (studiu de
fundamentare) se formuleazã propuneri ºi mãsuri de intervenþie urbanisticã ce privesc:
o
Diminuarea panã la eliminare a surseor de poluare (emulsii, deversãri etc.)
o

Prevenirea producerii riscurilor naturale

o

Epurarea ºi preepurarea apelor uzate

o

Depozitarea controlatã a deºeurilor

o

Organizarea sistemelor de spaþii verzi

o

Refacerea peisagisticã ºi reabilitare urbanã

o

Eliminarea disfuncþionalitãþilor din domeniul cãilor de comunicaþie ºi al reþelelor edilitare majore

Conform studiului prezentat, rezultã cã sunt preconizate toate mãsurile impuse de legislaþia în vigoare pentru
reducerea la minim sau eliminarea poluãrii mediului din zonã.
 CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI
1.Caracteristicile
1.Caracteristicile planurilor ºi programelor cu privire, în special, la:



gradul în care planul sau programul creeazã un cadru pentru proiecte ºi alte activitãþi
activitãþi viitoare fie în ceea ce
priveºte amplasamentul, natura, mãrimea ºi condiþiile de funcþionare, fie în privinþa alocãrii resurselor;

Documentaþia de faþã propune extinderea halei industriale existente sc VALVETEK srl cu o suprafaþã suplimentarã de
1575 m2, pãstrand funcþiunea iniþialã- extinderea va cuprinde spaþii de producþie (micã producþie, piese ºi accesorii
pentru autovehicule ºi motoare pentru autovehicule) ºi o serie de spaþii anexe. Aceastã etapã este consecinþã a
dezvoltãrii economice a investiþiei ºi se constituie într-o premisã a dezvoltãrilor ulterioare a întregii zone, prin extinderea
zonelor de producþie, depozitare ºi industrie.
De acest fenomen va beneficia de asemenea ºi populaþia existentã, implicit întreaga comunitate, deoarece investiþiile
ce afecteazã intrastructura nu se preteazã la dezvoltarea unei singure parcele sau zone. Ea va atrage dupã sine
rezolvarea unei serii de disfuncþionalitãþi semnalate în zonã.
Realizarea investiþiei va atrage dupã sine suplimentarea forþei de muncã ºi a numãrului de locuri de parcare din incintã.



gradul
gradul în care planul sau programul influenþeazã alte planuri ºi programe, inclusiv pe cele în care se integreazã
sau care derivã din ele;

Planul de urbanism zonal propus va influenþa ºi celelalte planuri sau programe pentru zona supusã dezbaterii, existente
deja sau în curs de aprobare, în sensul în care se va accelera obþinerea aprobãrilor necesare de la organele abilitate ºi
dezvoltarea echipãrii edilitare.
În aceeaºi mãsurã, planul de urbanism supus analizei este influenþat de planurile existente în lucru sau aprobate în zonã,
în sensul corelãrii proiectelor de realizare a infrastructurii zonei (extindere reþele edilitare, drumuri acces).
Aceasta va accentua tendinþa de dezvoltare a zonei de N-V a localitãþii, va atrage dupã sine demararea tuturor
lucrãrilor propuse a se realiza în zonã datoritã în special aportului pe care îl vor avea noii investitori la aceasta.
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relevanþa planului sau programului în/pentru integrarea consideraþiilor de mediu, mai ales din perspectiva
promovãrii dezvoltãrii durabile;

Toate activitãþile promovate pe amplasament se aliniazã proiectelor de dezvoltare durabilã a zonei. Activitatea
promovatã de cãtre titularul planului se încadreazã în specificul zonei.
Dotarea tehnico-edilitarã a extinderii se va realiza prin branºamentul existent.
Orice posibilã sursã de poluare se va analiza cu cea mai mare atenþie, astfel încat simultan cu apariþia acesteia este
analizatã ºi proiectatã soluþia constructivã sau mãsura organizatoricã necesarã eliminãrii acesteia.



problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Una din problemele de mediu ridicate de promovarea planului de urbanism constã în colectarea ºi direcþionarea spre
canalizare a apelor uzate colectate de pe amplasament.
O altã problemã de mediu va fi cea datã de gestionarea deºeurilor menajere. Acestea vor fi ridicate de cãtre serviciul
de salubritate al localitãþii. Prin implementarea proiectului propus se asigurã o incintã separatã, bine delimitatã,
semideschisã, adiacentã halei. Depozitarea reziduurilor se realizeazã conform normelor pentru protecþie a mediului,
astfel: deºeuri menajere- pubele; deºeuri metalice în containere; emulsii ºi uleiuri în butoaie.



relevanþa planului sau programului pentru implementarea legislaþiei naþionale ºi comunitare de mediu (de
exemplu, planurile ºi programele legate de gospodãrirea deºeurilor sau de gospodãrirea apelor).

Aºa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanentã pentru activitatea de gestionare a deºeurilor
produse în perimetrul zonei studiate. Se evidenþiazã existenþa la ora actualã a funcþionãrii serviciului de colectare a
deºeurilor menajere pe raza localitãþii Curtici ºi din imediata vecinãtate a acesteia.
Necesarul de apã va fi asigurat centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat ºi a condiþiilor de
evacuare a apelor reziduale fãcandu-se prin avizele solicitate de beneficiar de la instituþiile abilitate.
2.Caracteristicile
2.Caracteristicile efectelor ºi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:


probabilitatea, durata, frecvenþa
frecvenþa ºi reversibilitatea efectelor;

Avand în vedere cã încã de la etapa de analizã a planului urbanistic, urmatã de cea de proiectare a tuturor
elementelor ce vor concura la mobilarea amplasamentului, se iau toate mãsurile de prevenire a poluãrii, se considerã
ca probabilitatea apariþiei de evenimente nedorite va fi cu totul accidentalã.
Se va urmãri îndeaproape modul în care se vor respecta condiþiile impuse de cãtre instituþiile abilitate la realizarea
echipãrii edilitare ºi a mobilãrii amplasamentului. Se considerã astfel cã zona nu va suferi modificãri ale calitãþii
mediului. Probabilitatea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului este minimã ºi total accidentalã.


natura cumulativã a efectelor;

Avandu-se în vedere impactul redus asupra mediului a funcþiunilor propuse, prin gestionarea conformã cu normativele
de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectaþi, se considerã cã nu va exista o acumulare de efecte negative
ce pot influenþa amplasamentul ºi implicit zona de N-V a localitãþii Curtici.


natura transfrontierã a efectelor;

Nu este cazul.


riscul pentru sãnãtatea umanã sau pentru mediu (de exemplu, datoritã accidentelor);

Nu sunt riscuri pentru sãnãtatea populaþiei, în primul rand datoritã naturii proiectului propus (industrie nepoluantã în
regim de înalþime maxim P+1), cat ºi a soluþiilor adoptate pentru implementarea acestuia.
Riscurile pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amintite anterior.


mãrimea ºi spaþialitatea efectelor (zona
(zona geograficã si mãrimea populaþiei potential afectate);

Aºa cum s-a amintit anterior, realizarea efectivã a proiectului în perimetrul analizat nu va afecta, în cazul gestionãrii
corespunzãtoare, nici aceastã suprafaþã, nici zonele învecinate. Nu se pune astfel problema mãrimii ºi a spaþialitãþii
efectelor, nici a zonelor geografice ºi a mãrimii populaþiei ce ar putea fi afectate.
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valoarea ºi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i)caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;
Nu existã areale specifice ce pot fi afectate de promovarea investiþiilor pe suprafaþa de teren propusã. Întregul
perimetru va fi astfel amenajat, pentru a se încadra în specificul zonei.
(ii)depãºirea standardelor sau a valorilor limitã de calitate a mediului;
Nu vor exista depãºiri ale limitelor impuse de normativele în vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astefl
încat se iau toate mãsurile eliminãrii acestora, încã din etapa de proiectare.
În ceea ce priveºte sursele de poluare a aerului datorate funcþionãrii centralelor termice proprii ce asigurã apa caldã ºi
agentul termic necesar încãlirii imobilelor în perioada de iarnã, acestea se vor încadra în limitele impuse de normativele
în vigoare.
(iii)folosirea terenului în mod intensiv;
Folosirea terenului pentru construcþia de imobile ºi echiparea edilitarã se va realiza în parametri normali de utilizare, nu
se pune problema utilizãrii în mod intensiv.


efectele asupra zonelor sau peisajelor
peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naþional, comunitar
sau internaþional.

Nu este cazul.

4.

CONCLUZII, MÃSURI ÎN
N CONTINUARE

Înscrierea amenajãrii ºi dezvoltãrii urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG

•

Considerãm cã intervenþiile propuse nu contravin principiilor de dezvoltare a zonei, aºa cum au fost prevãzute în PUG.
Categorii principale de intervenþie, care sã susþinã materializarea programului de dezvoltare

•

Pe amplasamentul studiat se propune POT= 40% ºi CUT=0,40 . De asemenea, frontul stradal la DJ792C va ramane
neschimbat, considerandu-se zonã de siguranþã.
Prioritãþi de intervenþie

•

Reamplasarea dotãrilor .
Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale restricþii

•

Apreciem propunerile avansate ca fiind în concordanþã cu previziunile de dezvoltare a Zonei Libere.
Certificãm urmãtoarele:
-

zona studiatã evolueazã în direcþia funcþiunilor dominante de industrie nepoluantã ºi depozitare;

-

obiectivul propus respectã funcþiunea zonei ºi o dezvoltã

-

extinderea nu genereazã conflicte cu vecinãtãþile, sau cu prevederile de ordin general ale PUG.

Întocmit,

arhitect, urbanist,

Mircea BATCU

arhitect ,

Bogdan ªUTEU

inginer reţele edilitare,

Livius COCIS
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