MEMORIU TEHNIC
Instalatii apa-canal

Date generale
Prezenta documentatia trateaza in faza de PUZ ” zona rezidentiala “ comuna Arcus
amplasata in extravilanul localitatii Arcus in directia Sfantu Gheorghe adiacent
drumului judetean DJ121B.
Zona studiata este amplasata intre drumul judetean D.J. 121B si paraul Arcus
delimitata de un drum de de intretinere in vecinatatea caruia se afla un put forat.
Apa din respectivul put este nepotabila fiind folosita la stopit si adapatul animalelor
( conf.adeverintei date de proprietar).
Zona are o panta foarte lina de aproximativ 0,3% dinspre D.J.121B spre parau.

Situatia existenta
Localitatea Arcus are in curs de executie un sistem centralizat de alimentare cu apa
si canalizare menajera prin extinderea retelelor existente in municipiul Sfantu
Gheorghe .
Extinderea s-a facut pe drumul judetean D.J.121B. respectiv pe partea stanga a
acestuia mergand spre Arcus.
Conducta de apa s- a realizat cu conducte din polietilena de inalta densitate tip
PEHD PN10 avand Dn – 160mm
Reteaua de canalizare menajera s-a realizat cu conducte din PVC – KG avand
Dn–315mm.

Situatia propusa
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa a zonei studiate se va face prin extinderea retelei de apa din
drumul judeatan D.J.121B cu conducte din polietilena de inalta densitate tip PEHD
Necesarul de apa conform breviarului de calcul este Qmax h = 0,43,0mc/h = 0,12l/s.
Dimensionarea conductei de apa se va face la etapele urmatoare de proiectare
tinand cont de fatul ca conducta trebuie sa asigure necesarul de apa si pentru
combaterea unui incendiu exterior.

Canalizarea menajera
Apele uzate menajere provenite din zona studiata se vor evacua in sistemul
centralizat de canalizare menajera al localitatii prin extinderea retelei de canalizare
din zona drumului judetean D.J.121B prin conducte din PVC – KG .
Debitul apelor uzate conform breviarului de calcul este Quz max h= 0,43,0mc/h =
0,12l/s

Canalizare pluviala
Zona studiata fiind o zona rezidentiala apele meteorice conventional curate
provenite de pe acoperisul fiecarui imobil vor fi colectate prin burlane si deversate
in incinta .
Conform breviarului de calcul debitul apelor meteorice pentru fiecare imobil este
Qplc =1,5 l/s .

Protectia lucrarilor edilitare
Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare menajera se va face tinand
cont de toate Normativele si STAS-rile in vigoare existente la data elaborarii etapelor
urmatoare de proiectare
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Foaia de capat
Borderou
Memoriu general
Regulament aferent P.U.Z.
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Breviar de calcul apa – canal
Studiu geotehnic
Certificat de urbanism
Aviz de oportunitate
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electrica
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1.1
2.1
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3.2
4.1

Ridicare topo
Incadrarea in teritoriul localitatii
Situatia existenta si prioritati
Reglementari urbanistice - zonif.teritoriului
Proprietatea asupra terenurilor
Retele edilitare
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MEMORIU GENERAL

1.Introducere
1.1.Date de recunoastere a documentatiei
Denumirea lucrarii
Amplasament
Beneficiari
Proiectant general
proiect nr.
Faza
volum

”PUZ ZONA REZIDENTIALA”
ARCUS, com. ARCUS, jud. Covasna
Hendrik Terezia, Domokos Sandor, Mihaly Andras
sc TC3 srl
281/2012
PUZ
Piese scrise si desenate

1.2.Obiectul lucrarii
1.2.1.Solicitari ale temei-program
Aceasta documentatie a fost elaborata în vederea realizarii unei zone rezidentiale in
localitatea Arcus, comuna Arcus, Jud. Covasna.
Obiectivul principal urmarit a fost cel de a crea conditii pentru realizarea a zece case
si implicit rezolvarea circulatiei catre acestea, prin adaptarea PUG la situatia concreta din
teren, atat din punct de vedere al tipurilor de activitate cat si a structurii proprietatilor.
Terenul este in extravilan si cuprinde trei loturi aflate in proprietatea a trei 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
(9800mp) si a drumului de exploatare, totalul fiind de 1.18ha
Documentatia este elaborata pe baza prevederilor din
nr.268/21.06.2012, eliberat de Consiliul Judetean Covasna.

Certificatul

de

Urbanism

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 a fost redactat in anul 2012, la scara 1:1000, de catre o firma de
specialitate (Independent Topo Proiect Nagy Istvan), în baza comenzii emise de beneficiarii
lucrarii.
Lucrarea are avizul Oficiului de Cadastru nr. 17595/17.08.2012
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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
In pe DJ 121B intre Arcus si Sf. Gheorghe s-au mai facut proiecte urbanistice pentru zone
rezidentiale. Se remarca o tendinta de dezvoltare al municipiului Sf. Gheorghe si a localitatii
Arcus in sensul de a se uni prin zone rezidentiale.
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”
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
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.
Vecinatati:
-nord-est:
-nord-vest
-sud-est
sud-vest

drum de exploatare,paraul Arcus
teren arabil in extravilan in proprietatea unei persoane fizice
drum de exploatare DE 202, teren arabil in extravilan in proprietatea sc
Spicom srl
DJ121B

2.3.2. Analiza geotehnica
Studiul geotehnic a fost facut de sc Geminex srl. - pr. nr.685/2012
Conditii de fundare si rec omandari:
-stare afanata pana la 1.20m
-valoarea de baza a presiunii conventionale: 300kPa (400kPa sub -2.00m)
-panza freatica sub -3.00m
-adancimea de inghet 110cm
- cf. P100 acceleratia orizontala aterenului ag=0.20g si perioada de colt tc=0.7s
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
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2.5. Ocuparea terenurilor
Zona propusa pentru lotizare are o suprafata de 0.98ha
Zona reglementata prin PUZ are o suprafata de 1.18ha avand urmatorul bilant teritorial:
Bilant teritorial
Destinatia terenului
Ha
%
Teren arabil in extravilan
0.98
83.05
Teren aferent drum de exploatare
0.20
16.95
TOTAL
1.18
100,00
POT= 0,00%
CUT= 0,00
2.6. Echiparea edilitara
Alimentare cu apa si canalizare
Exista retele de alimentare cu apa si canalizare menajera DJ 121B.
In vecinatate, spre est, pe terenul aflat in proprietatea sc Spicom exista un put a carui apa
este folosita doar pentru stropit si animale, nu este apa potabila (cf. Adeverintei emise de
proprietarul putului)
Alimentarea cu energie electrica.
Pe DJ 121B exista ol;inie electrica aeriana fde 20 Kv, si doua posturi de transformare, cel
mai apropiat la aprox. 70m spre est.
Retea de gaz
nu exista
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, s-a stabilit ca acest proiect este oportun, functiunea se incadreaza in specificul zonei.
In aceasta zona, in s-au mai facut proiecte urbanistice pentru zone rezidentiale.
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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
In aceasta zona s-au mai facut proiecte urbanistice pentru zone rezidentiale.
Avand in vedere tendinta ca municipiul Sf. Gheorghe si localitatera Arcus sa se uneasca prin
zone rezidentiale propunerea de fata vine sa se incadreze in acesta idee. Din acest motiv,
acest teren nu este tratat independent ci ca o parte a unei posibile zone rezidentiale mai
ample, creind posibilitateaa continuarii strazii pentru a realiza ulterior o retea carosabila
unitara.
3.2. Prevederi ale PUG
Conform Planului Urbanistic General al localitatii terenul este in extravilan.
3.3. Valorificarea cadrului natural
Acesta va pus in valoare prin sistematizare, plantatii decorative si de aliniament.
Un rol important in zona il va avea sistematizarea circulatiei si amenajarea cu imbracaminti
definitive a carosabilelor, protejand astfel prin delimitari clare mediul natural existent.
Constructiile nu vor produce o interventie brutala in peisaj.
Acestea vor fi realizate din materiale durabile.
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)
3.4. Modernizarea circulatiei
Accesul la case se va face printr-o strada ce se realizeaza pe traseul drumului de pamant
existent. Aceasta va margini zona catre est, urmand ca ea sa fie definitivata odata cu
conturarea zonei respective.
Se creaza posibilitatea prelungirii acestui drum in cazul in care zona rezidentiala va fi extinsa
inspre nord-vest.

3.4.1. Profiluri transversale caracteristice si solutii de amenajare pentru artere de
circulatie
•
Nu se intevine la profilul DJ 121B, se respecta zona de protectie a acestuia.
•
Se va respecta zona de protectie DJ 121B.
•
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.
•
Intersectia dintre DJ 121B si noua strada va fi amenajata cu benzi de accelerare /
decelerare.
Detalii tehnice se gasesc pe plansa “Reglementari, zonificari functionale si cai de
comunicatie”.
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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
73.72
Zona afrenta circulatii auto si 0.31
26.28
pietonale
TOTAL Zona rezidentiala
1.18
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;
Aliniamentul s-a stabilit la limita trotuarului, la 5.25m fata de axul strazii.
Pe strada nou realizata casele vor fi retrase cu min. 3m fata de aliniament.
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
3.6.1. Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa a zonei studiate se va face prin extinderea retelei de apa din drumul
judeatan D.J.121B cu conducte din polietilena de inalta densitate tip PEHD
Necesarul de apa conform breviarului de calcul este Qmax h = 0,43,0mc/h = 0,12l/s.
Dimensionarea conductei de apa se va face la etapele urmatoare de proiectare tinand
cont de fatul ca conducta trebuie sa asigure necesarul de apa si pentru combaterea
unui incendiu exterior.
3.6.2. Canalizarea menajera
Apele uzate menajere provenite din zona studiata se vor evacua in sistemul centralizat de
canalizare menajera al localitatii prin extinderea retelei de canalizare din zona drumului
judetean D.J.121B prin conducte din PVC – KG .
Debitul apelor uzate conform breviarului de calcul este Quz max h= 0,43,0mc/h = 0,12l/s
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3.6.3. Apele meteorice
Zona studiata fiind o zona rezidentiala apele meteorice conventional curate provenite de pe
acoperisul fiecarui imobil vor fi colectate prin burlane si deversate in incinta .
Conform breviarului de calcul debitul apelor meteorice pentru fiecare imobil este
Qplc =1,5 l/s .

3.6..4. Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se va rezolva prin racord la reteaua existenta pe DJ 121B, la
tranformatorul aflat la o distanta de apox. 70m spre est.
DistribuŃia energiei electrice se va realiza prin circuite electrice de iluminat si prize
dimensionate şi amplasate adecvat destinaŃiilor, folosind materiale cu grad de protecŃie şi de
siguranŃă precrise de normative şi cerinŃe specifice de domeniu.
Circuitele electrice se vor alimenta din tablourile electrice de distribuŃie, amplasate în fiecare
constructie.
Se vor realiza instalaŃii de iluminat interioare şi exterioare, folosind corpuri de iluminat
adecvate spaŃiilor.
•
•

SoluŃia definitivă de alimentare cu energie electrică se va stabili printr-un studiu de
solutie realizat SC ELECTRICA SA, Sf. Gheorghe.
Bransamentul se va realiza pe baza unui proiect de specialitate intocmit de o firma
autorizata in acest sens.

3.6..5. Incalzirea
Aceasta va fi rezolvata individual cu centrale termice, sobe sau panouri electrice.

3.7. Protectia mediului
Functiunile propuse nu sunt un factor de poluare.
Canalizarea se rezolva prin bransamente la reteaua centralizata
Se va face contract cu societatea specializata pentru colectarea deseurilor menajere.
Prin sistematizarea cailor de circulatie publice si din incinte, prin amenajarea spatiilor verzi
interioare va fi asigurata scurgerea apelor pluviale pentru a evita stationarea acestora si
degradarea terenurilor.
Zonele verzi vor reprezenta min 40% din suprafata loturilor.

3.8. Obiective de utilitate publica
3.8.1. Lista obiectivelor de utilitate publica
– strada.
3.8. 2. Tipul de proprietate a terenurilor
Loturile sunt in proprietatte privata.
Drumul judetean si rumul de acces existent sunt 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 1.18ha reglementata prin PUZ va fi introdusa in intravilanul localitatii Arcus.
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4.Concluzii – masuri in continuare

Concluzii:
Prin lucrarea de fata se propune sistematizarea zonei, respectiv:
•
se asigura prospecte corespunzatoare pentru strada
•
se sistematizeaza accesele din incinta
•
se stabilesc functiunile zonei
•
se stabileste regimul de inaltime si tipul materialelor de constructii admise pentru
constructii
•
se indica masurile de protectie a mediului, de paza contra incendiilor, sanitare etc. ce
trebuiesc respectate in fazele urmatoare ale proiectarii si executiei investitiilor din zona
•
se respecta legislatia
•
ansamblul propus va fi realizat din materiale durabile si pe baza unor proiecte care sa
asigure un aspect unitar si decent al zonei.
•
functiunea propusa nu va afecta mediul si nici nu va incomoda persoanele fizice sau
juridice adiacente
•
Amplasamentul este potrivit functiunii propuse, fiind intr-o zona de interes pentru
destinatie rezidentiala local.
Masuri in continuare:
se va urmari realizarea infrastructurii, respectiv:
•
se va realiza un proiect unitar pentru modernizarea strazii
•
se vor realiza proiecte unitare (realizate de proiectanti de specialitate) pentru retelele
utilitare.

Sef proiect,
arh. Titus Chirila
intocmit,
arh. Monica Serban
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REGULAMENT aferent PUZ

Acest regulament urbanistic local cuprinde recomandari si prescriptii la nivelul
zonelor functionale stabilite prin Planul urbanistic zonal.
În vederea identificarii acestor zone se va utiliza plansa “Reglementari,
zonificarea teritoriului si cai de comunicatii”, existenta în cadrul prezentului P.U.Z.
1. Prescriptii si recomandari generale la nivelul zonei studiate:
Prescriptii si recomandari generale
În activitatea de construire în zona se va tine cont de urmatoarele:
•
realizarea unor delimitari clare a posibilitatilor si stabilirea competentelor fiecarui
proprietar din zona, în vederea realizarii unei functionari corecte în ansamblu a întregii
zone;
•
respectarea indicatorilor si indicilor valori si cantitativi prevazuti în P.U.Z.
•
Aspecte compozitionale si functionale privind organizarea arhitectural-urbanistica a
zonei
•
Pentru a realiza o organizare spatiala si functionala optima a zonei se impune luarea
unor masuri de promovare a urmatoarelor lucrari si operatiuni urbanistice :
•
respectarea amplasamentelor prevazute în P.U.Z.;
•
organizarea spatiilor construite în asa fel încât sa se armonizeze cu cele din zona si
vecinatate si sa îmbunatateasca aspectul mediului natural si construit din zona;
•
Recomandari privind organizarea circulatiei în zona
•
La executarea lucrarilor de drumuri si trotuare se va tine seama de standardele în
vigoare (STAS nr.10.144/1-6).
•
Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie se va face cu respectarea
aliniamentelor propuse în P.U.Z.
•
Executia drumurilor si a lucrarilor de sistematizare verticala se va face pe baza unui
program corelat cu programul de constructii si instalatii, respectându-se prevederile
tehnice în vigoare.

2. Prescriptii si recomandari specifice la nivelul zonelor functionale componente
În cadrul teritoriului studiat s-a delimitat o zona functionala, pentru care s-a întocmit fisa de
reglementari.
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FISA DE REGLEMENTARI
Denumirea zonei:
zona rezidentiala
Delimitarea zonei:
-nord-est:
drum de exploatare,paraul Arcus
-nord-vest
teren arabil in extravilan in proprietatea unei persoane fizice
-sud-est
drum de exploatare DE 202, teren arabil in extravilan in proprietatea sc
Spicom srl
sud-vest
DJ121B
Constructii existente:
-nu exista
Constructii noi (propuse):
- 10 case unifamiliale, anexe, imprejmuiri
Aliniamente propuse
Aliniamentul reprezinta limita dintre domeniul public si cel privat.
Aliniamentul se stabileste la
•
5.25mm de axul strazii noi.
•
limita proprietatii catre drumul judetean
Alinierea constructiilor:
•
•

imprejmuirea se prevede pe aliniament
Casele var fi retrase;
•
la min. 3m de aliniament spre strada
•
la min. 20m de axul drumului judetean

•

in interiorul loturilor se vor respecta prevederole codului civil

Zone de protectie, cu interdictie de construire:
•
se va respecta o zona de protectie de 12m fata de Lea de 20KV din zona
de nord
•
zona de siguranta a drumului jutdetean: 20m fata de ax
•

Pentru realizarea de anexe gospodaresti se va solicita acceptul vecinilor ele vor fi amplasate
la o distanta de min.3m fata de vecinatati
Regimul de înaltime al constructiilor:
•regim maxim de inaltime max: P+M
•inaltimea maxima la cornisa: 6m
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proiect nr. 281/2012
e-mail: monicasherban@yahoo.com

Circulatii, accese parcaje:
•se va asigura accesul pe fiecare lot in parte de pe strada noua
•se vor asigura in incinte alei carosabile dalate
•se vor asigura in fiecare incinta spatii de parcare pentru minimum doua autoturisme
pentru a evita stationarea vizitatorilor pe domeniul public
Indici de utilizarea terenului:
Procentul de ocupare a terenului: maxim 30%;
Coeficientul de utilizare a terenului: maxim 0.5
Categorii de materiale de constructii:
zidarie din caramida sau bca, piatra si lemn, acoperis sarpanta, invelitoare din tigle, tamplarii
din lemn sau pvc.
Utilitati:
se va realiza extinderea retelelor edilitare existente pe DJ 121B pe strada nou realizata
urmand ca fiecare gosdpodarie sa fie apoi racordata la reteaua comuna.
Bransamentele la retelele de pe DJ 121B se vor face prin foraje orizontale (cf. Avizului de la
drumuri judetene)
Plantatii
zonele plantate, reprezentate de plantatii decorative, gazon, gradini, etc. vor reprezenta
min 40% din suprafata lotului.
Se vor respecta prevederile de pe plansa A03-reglementari:

Sef proiect,
arh. Titus Chirila
intocmit,
arh. Monica Serban
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