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MEMORIU
pentru obtinerea avizului de oportunitate

1.Introducere
1.1.Date de recunoastere a documentatiei
Denumirea lucrarii
Amplasament

”PUZ ZONA REZIDENTIALA”
ARCUS, com. ARCUS, jud. Covasna

Beneficiari
Proiectant general
proiect nr.
Faza
volum

Hendrik Terezia, Domokos Sandor, Mihaly Andras
sc TC3 srl
281/2012
PUZ
Documentatie pentru obtinerea avizului de oportunitate

1.2.Obiectul lucrarii
1.2.1.Solicitari ale temei-program
Terenul care face obiectul acestui proiect este amplasat in jud. Covasna, comuna Arcus
Terenul este in extravilan si cuprinde trei loturi aflate in proprietatea unor persoane fizice, conform
extraselor CF anexate. Proprietarii doresc sa lotizeze aceasta suprafata in vederea construirii de
locuinte individuale.
Pentru realizarea zonei rezidentiale se propune introducerea in intravilan a celor trei parcele si a
drumului de exploatare, totalul fiind de 1.15ha

1.2.2.Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata
Conform Planului Urbanistic General (PUG) al localitatii terenul este in extratravilan.
1.3. Surse de documentare-baza topografica
În vederea elaborarii acestui PUZ au fost consultate urmatoarele surse de documentare:
-Planul Urbanistic General al localitatii.
-Planul topografic al zonei redactat in anul anul 2012.
2. Stadiul actual al dezvoltarii urbanistice
2.1. Evolutia zonei
Terenul este in extravilan si cuprinde trei loturi aflate in proprietatea unor persoane fizice, conform
extraselor CF anexate
La solicitarea beneficiarilor lucrarii s-a emis de catre Consiliul Judetean Covasna
Certificatul de Urbanism nr. 268 din 21.06.2012 care prevede urmatoarele:
− terenul este in extravilanul localitatii Arcus cf. PUG aprobat si este in proprietatea
solicitantilor cf. Extras CF nr.24003 24004, 24011, Arcus
− folosinta actuala a terenului: arabil
− se solicita aviz de oportunitate in vederea intocmirii PUZ „Zona rezidentiala”
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2.2. Incadrarea in localitate
Terenul este situat in afara localitatii Arcus in directia Sf. Gheorghe, adiacent DJ 121B
2.3. Elemente ale cadrului natural
2.3.1. Aspecte generale
Terenul este constituit din trei fasii de teren arabil (in proprietatea celor trei beneficiari) care se
intind intre DJ 121B si Paraul Arcus. Intre loturi si parau exista un drum de pamant. Diferenta de
nivel intre drumul de intretinere si parau este de peste 1.50m
Terenul este aprox plan, el are o panta foarte lina de aprox 0.3% dinspre DJ 121B inspre parau.
2.3.2. Analiza geotehnica
Studiul geotehnic este in lucru la sc Geminex srl.
2.3.3. Analiza fondului construit existent
Este teren arabil, nu exista constructii pe terenul studiat.
2.4. Circulatii
Terenul este accesibil de pe un drum de pamant care intersecteaza DJ 121B
2.6. Echiparea edilitara
Exista retele de alimentare cu apa, canalizare si curent electric pe DJ 121B.
In vecinatate exista un put a carui apa este folosita doar pentru stropit si animale, nu este apa
potabila (cf. Adeverintei emise dde proprietarul putului)
2.7. Probleme de mediu
În urma analizarii situatiei existente a rezultat ca nu exista probleme de mediu.
2.8. Optiuni ale populatiei
În urma discutiilor avute cu proprietarul terenului si cu reprezentantii administratiei publice locale,
au fost s-a stabilit ca acest proiect este oportun, functiunea se incadreaza in specificul zonei.
SITUATIA PROPUSA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
-Avand in vedere simplitatea functiunilor si importanta locala a zonei, nu sunt necesare studii de
fundamentare a solutiilor sau a temei. Comanda elaborata de beneficiari se incadreaza in
specificul zonei, in elaborarea acestui plan urbanistic zonal se vor respecta normativele in vigoare
3.2. Prevederi ale PUG
Conform Planului Urbanistic General al localitatii terenul este in extravilan.
3.3. Valorificarea cadrului natural
Cadrul natural va fi pus in valoare prin sistematizare, plantatii decorative si de aliniament.
Constructiile sunt de mici dimensiuni, ele nu vor crea un impact asupra zonei.
3.3.1 Spatii verzi
Nu sunt prevazute spatii verzi in domeniul public.
Spatiile verzi vor fi realizate in incintele caselor, ele vor reprezenta min. 30% din totalul incintelor
(restul fiind ocupat de constructii si circulatii)
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3.4. Modernizarea circulatiei
Accesul la case se va face printr-o strada ce se realizeaza pe traseul drumului de pamant existent.
Se creaza posibilitatea prelungirii acestui drum in cazul in care zona rezidentiala va fi extinsa
inspre nord.
Nu se propun noi accese din drumul judetean
3.4.1. Profiluri transversale caracteristice si solutii de amenajare pentru artere de circulatie
Nu se intevine la DJ 121B, se respecta zona de protectie a acestuia.
Se mentine traseul drumului de pamant pentru accesul in zona, acesta se va moderniza devenind
o strada cu doua benzi de cirulatie, trotuar si rigole pentru apele pluviale.
3.4.2. Parcaje
Se vor amenaja spatii de parcare pentru minimum doua autoturisme in fiecare curte.
3.4.3. Sistematizarea verticala
Terenul este plan cu o panta de 0.3%. Pantele existente nu ridica probleme de sistematizare
verticala.
3.5. Zonificarea teritoriului – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici
bilant teritorial propus
DESTINATIA TERENULUI
ha
%
Zona aferenta curti-constructii
0.87
75.65
Zona afrenta circulatii auto si
0.28
24.35
pietonale
TOTAL Zona rezidentiala
1.15
100.00
3.6. Regimul de înaltime
Regimul maxim de inaltime al cladirilor: P+M
3.6.1 Regimul de aliniere al constructiilor
Pe loturile adiacenta DJ 121B se va respecta zona de protectie a acestuia;
Se vor respecta prevederile codului civil in cadrul fiecarui lot.
3.7. Modul de utilizare al terenului
În vederea folosirii în mod eficient a suprafetei de teren existente în zona s-au stabilit valori
maxime ale coeficientului de utilizare a terenului (CUT) si a procentului de ocupare a terenului
(POT) in zona studiata si care sunt indicate în fisa de reglementari existente în cadrul
Regulamentului urbanistic zonal.
POT = 30% (maxim)
CUT=0.5 (maxim)
3.6. Echiparea edilitara
Alimentarea cu energie electrica se va rezolva prin racord la reteaua existenta pe DJ 121B
Incalzirea va fi rezolvata individual cu centrale termice sau sobe
Alimentare cu apa se va realiza prin bransament la reteaua existenta ppe DJ 121B
Canalizarea menajera se va rezolva prin bransament la reteaua existenta pe DJ 121B
Canalizare pluviala Apele meteorice colectate de pe suprafata acoperisului vor fi dirijate si
distribuite in spatiile verzi. Pe strada se prevad rigole de suprafata.
Alimetare cu gaz - nu exista retele de gaz in zona
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3.7. Protectia mediului
Functiunile propuse nu sunt un factor de poluare.
Se va face contract cu societatea specializata pentru colectarea deseurilor menajere.
Canalizarea se rezolva prin bransamente la reteaua centralizata
3.8. Obiective de utilitate publica
3.9.1. Lista obiectivelor de utilitate publica - Nu exista obiective de utilitate publica
3.9. 2. Tipul de proprietate a terenurilor
Loturile sunt in proprietatte privata.
Drumul de acces existent este in domeniul public.
3.9.3. Circulatia terenurilor
Loturile aferente locuintelor vor ramane in proprietate privata.
Zonele aferente largirii drumului de acces vor trece in domeniul public.
Se va face scoaterea din circuitul agricol in momentul obtinerii autorizatiei de constructie.
Suprafata de 1.15ha reglementata prin PUZ va fi introdusa in intravilanul localitatii Arcus.

Intocmit,
arh Monica Serban
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