
 

                      
Focsani,b-dul unirii, nr.65, tel.fax :0237/222383, email :arhigrafic.focsani@gmail.com CUI :RO 6913613, ORC :J/39/1475/1994 
 

1

 

 
LUCRARE : 
PLAN URBANISTIC ZONAL ”ATRAGERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE 
SPAłII COMERCIALE, DEPOZITARE ŞI SERVICII” T 73/1 P 482, MUNICIPIUL 
ADJUD.                                
IniŃiator: SC DOSAMIF SRL Adjud 
 
PROIECTANT: 
 ARHIPLUS SRL FOCSANI 
 
LISTA DE RESPONSABILITATI  

                                                                                                                             
Simbol :                                  proiect nr. 97/2017 
 
Administrator:                  arh. Dimitrie Olaru 
 
Arhitectura-Urbanism:          arh. Dimitrie Olaru 
 

      

 

 

 



 

                      
Focsani,b-dul unirii, nr.65, tel.fax :0237/222383, email :arhigrafic.focsani@gmail.com CUI :RO 6913613, ORC :J/39/1475/1994 
 

2

 

MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE-AVIZ INIŢIERE  
1.  INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOASTERE: 

• Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC ZONAL–”ATRAGERE ÎN INTRAVILAN PENTRU 
CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE ŞI SERVICII”. 

• Amplasament :  
MUNICIPIUL ADJUD, intravilan şi extravilan, T73/1 P 482. 

• Iniţiator: SC DOSAMIF SRL Adjud. 
• Proiectant: S.C. ARHIPLUS S.R.L. Focsani, B-dul Unirii, nr. 65. 

• Data elaborarii: octombrie-noiembrie 2017. 

• Simbol proiect: 97/ 2017. 

1.2. SURSE DE DOCUMENTARE 

• Plan Urbanistic General - P.U.G. –MUNICIPIUL ADJUD; 
• Planul de Amenajare a Teritoriului si Strategia de Dezvoltare a Judetului Vrancea;  
• Documentatie topografica intocmita pe zona studiata, in coordinate STEREO 70; 
• Studii geotehnice intocmite. 
• Legislatia Romana in vigoare privind urbanismul si amenajara teritoriului, legislatia si normele 

tehnice ce reglementeaza domeniul. 
 
1.3. OBIECTIVUL LUCRARII. 
Determinarea conditiilor generale de amplasare a unor functiuni pentru servicii, cuprinzand elementele 
urbanistice ce stau la baza intocmirii documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire, in 
conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General si a Regulamentului General de Urbanism. 
Parcela este amplasata  în intravilan şi extravilan al Municipiului Adjud  zonă pentru locuinţe individuale şi 
foncţiuni complementare, conform PUG aprobat/ 2000, cu categoria de folosinţă agricol arabil.. 
Obiectivele generale, ce urmeaza a fi realizate prin intocmirea prezentei documentatii, sint urmatoarele:  
Derogarea de la prevederile PUG aprobat, canform art. 32 din legea 350/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare, in sensul ca se doreste implementarea unor functiuni de instituţii şi servicii publice incompatibile 
cu categoria de folosinţă existenta actuala, a terenului; 

• Dimensionarea si functionalitatea constructiilor; 
• Reglementarea circulatiei carosabile, pietonale si accesului pe amplasament din str, Republicii; 
• Circulatia terenurilor. 
• Echipare cu utilitati edilitare. 
• Imbunatatirea calitatii mediului;   
• Incadrarea in prevederile si legislatia CE, referitoare la protectia mediului si economia de energie; 

 
1.4. SCOPUL PROIECTULUI  
Scopul investitiei este de a valorifica potentialul zonei, prin realizarea unor  constructii cu functiuni  pentru 
servicii.   
            Necesitatea promovarii acestui gen de investitii  contibuie la: 

• Dezvoltarea durabila; 
• Cresterea nivelului calitavii vietii; 
• Cresterea economica; 
• Competitivitate; 
• Dezvoltare regionara. 

 
1.4.1. Solicitari ale temei-program  

Tema de studiu, stabilita de comun acord cu beneficiarul prevede analizarea posibilitatilor de echipare a 
zonei cu urmatoarele dotari si obiective: 

• Amplasrea unor cladiri cu functiune de instituţii publice - servicii si spatii auxiliare specifice; 
• Amenalare parcare conform HGR 525- RGU; 
• Amplasare mijloace publicitare; 
• Amenajare acces auto şi pietonal; 
• Amenalare spaţii verzi plantate conform HGR 525- RGU; 
• Eciparea terenului cu utilitatile necesare pentru o buna functionare; 
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2. – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1. INCADRARE IN LOCALITATE - EVOLUTIA ZONEI 
Terenul studiat are o suprafaţă de 13.743,0 mp din care 4.092,0 mp în intravilan şi 9.651,0 mp în extravilan. 
Terenul se află în partea de nord a Municipiului Adjud, adiacent str. Republicii în partea de vest incadret în 
UTR4 şi în partea de est, la str. E Teodorescu în UTR12, Conform PUG Adjud, in zonă pentru locuinţe  şi 
funcţiuni complementare în intravilan. Terenul din extravilan are categoria de folosinţă agricol-arabil.  
Terenul  are ca vecinatati: 

• La nord, nord – proprietate privată. 
• La est – str. E.Teodorescu; 
• La sud – proprietăţi private;  
• La vest - strada Republicii DN2-E85; 

 
2.3.STATUTUL JURIDIC AL TERENURILOR 
Terenul aparţine soţilor Sava Maricel şi Sava Florina care au constituit drept de superficie în favoarea  SC 
DOSAMIF SRL, conform actului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr, 1273/2017.. 
  
2.4. CIRCULATIA 
Accesul in zona se poate realiza din str.Republicii în partea de vest şi din str, E. Teodorescu în partea de 
est, cu amenajările specifice şi in conformitate cu legislaţia in vigoare.  
 
2.5. OCUPAREA TERENURILOR 
Zona studiata, nu este ocupata cu cladiri. 
  
Principale disfunctionalitati şi priorităţi ce au reesit din analiza zonei: 
 
               CADRUL 
CONSTRUIT-FUNCŢIUNI 
URBANE 

      DISFUNCŢIONALITĂŢI                PRIORITĂŢI CATEGORII DE INTERVENŢII 
URBANISTICE 

Locuire şi servicii 
- zonă de locuinţe 
individuale 
- terenuri neocupate 

 
-neocupare  parcelelor din 
cauza introducerii pparţiale a 
acestora în intravilan; 
- zone lipsite de asigurarea cu 
utilităţi tehnico-edilitare; 
-zone fără dotări de folosinţă 
zilnică/periodică; 

 
reconversie funcţională a 
zonei existente, în zonă 
pentru instituţii şi servicii 
publice,cu respectarea RGU 
privind: 
-întocmirea regulamentului  
local de urbanism aferent 
PUZ, cu permisiuni şi 
restricţii pe zona analizată 
-respectarea condiţiilor de 
construibilitate; 
-realizarea infrastructurii şi a 
reţelelor tehnico-edilitare; 

Atragere in intravilan a 
restului de suprafaţă 
aparcelelor; 
Schimbarea funcţiunii zonei 

Circulaţie şi transport  -lipsa organizării şi erarhizării 
circulaţiei; 
-Lipsa acceseloe pietonale 

-ierarhizarea circulaţiilor; 
-organizarea circulaţiei locale 
şi racordarea acesteia la 
circulaţia de interes 
municipal; 
-asigurarea terenurilor pentru 
organizarea circulatiei pe 
parcelă; 
-asigurarea terenurilor pentru 
staţionare şi parcare conform 
RGU. 

Amenajări specifice în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

Mediu şi recreiere -lipă spaţii verzi amenajate -amenajare spaţii verzi de 
folosinţă generală, conform 
RGU 

Combaterea poluării şi 
ameliorarea microclimatului 

Igienă urbană-
salubtitate 

-inexistenţa ecipării tehnico 
edilitare; 
  

-realizarea racordurilor la 
retelele tehnico-edilitare; 
-realizarea şi echiparea 
platformelor pentru 
colectarea deşeurilor 

Intervenţii conform studiilor 
de specialitate 
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2.6. ECHIPAREA EDILITARA 
Zona studiata  este  ecipata edilitar în afara parcelelor ce fac obiectul prezentei documentaţii (apă potabilă, 
canalizare, electrice gaze naturale, telefonie).  

2.7. PROBLEME DE MEDIU  
Relatia cadru natural-cadru construit.  
In prezent, cadrul ambiental de pe amplasamentul studiat, este reprezentat de un teren, cu categorie de 
folosinta curţi-construcţii, ocupat parţial cu clădiri industriale deteriorate.  Propunerile de dezvoltare urbana,  
nu vor afecta in mod semnificativ zona, avind in vedere masurile compensatorii ce se vor aplica, prin plantari 
de arbori si arbusti, realizarea de spatii verzi plantate si mici perdele verzi de proteczie. Aceste masuri vor fi 
analizate si detaliate in documentatia pentru avizul de mediu. 
 
2.8. Probleme de PATRIMONIU CULTURAL 
         Pe zona luata in studiu, nu se regasesc monumente istorice si de arhitectura sau situri arheologice, 
calasate conform Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr. 231/2004 privind aprobarea listei 
monumentelor istorice. 
 
3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA - REGLEMENTARI 
 
3.1.CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE 
         In conformitate cu PUG/2000, terenul este situat in intravilan Adjud, care potrivir Regulamentului 
General de Urbanism pot avea urmatoarele utilizari: 
Utilizare functionala: 

• Utilizari premise: constructii pentru locuinte si funcţiuni complementare nepoluante, funcţiuni 
pentru instituţii şi servicii publice, cai de comunicatie propuse, constructii si instalatii 
necesare functionarii si gospodaririi zonei; 

• Utilizari premise cu conditii: 
-activitati de servicii, constructii si instalatii si alte functiuni autorizate numai pe baza unor 
proiecte avizate si aprobate conform legislatiei in vigoare; 

•  Utilizari interzise: 
-constructii sau categorii de lucrari care pot prejudicial calitatea mediului, pot afecta situl si pot 
degrada fondul funciar existent; 
-depozitarea intimplatoare a deseurilor. 
 

FUNCTIUNI EXISTENTE:  LS- zonă pentru locuinţe servicii  în intravilan şi extravilan agricol arabil.  

3.2. ZONIFICARE FUNCTIONALA -  FUNCTIUNI PROPUSE: 
            Derogarea propusa de prezentul PUZ, fata de reglementarile PUG aprobat, va fi aceea de 
reconversie funcţională a zonei existente, în zonă pentru instituţii şi servicii publice. Urmare a 
analizelor efectuate si a elementelor propuse prin teme de ptoiectere, rezulta ca este posibila amplasarea 
si realizarea zonei funcţionale propuse cu toate dotarile si elementele ei anexe functionale.  
Acesta zona va fi definita in continuare ca fiind: 
IS- zonă pentru instituţii şi servicii publice. 
  

Dupa aprobarea prezentului PUZ,  zona functionala, impreuna cu reglementarile ei specifice se 
vor introduce in documentatia de urbanism la nivel de PUG al Municipiului Adjud.  
 
3.2.1. REALIZAREA FUNCTIUNILOR  PROPUSE  
          Pentru amplasarea elementelor specifice ale complexului, pe terenul luat in studiu, au fost 
delimitate si reglementate  urmatoarele subzonae functionale: 

• IS-c: subzona aferenta amplasarii unor construcii cu funcţiuni de  servicii publice –
comerţ, cu o suprafaţă de 2.592,0 mp.   

• IS-cr - subzona aferenta cailor rutiere de acces, platforme pentru parcari si circulatii 
pietonale, cu o suprafaţă de 8.087,0 mp;  

• IS-zv - subzona spatii verzi plantate, cu o suprafaţă de 3.004,0 mp; 
• IS-ed – subzona echipare edilitara, cu o suprafaţă de 100,0 mp. 

 
3.3. REGIM DE ALINIERE 
Aliniament obligatoriu impus: 

• Clădiri propuse, minim 21,0 m faţă de axul DN2-E85 şi 13,0 m faţă de axul DJ 119J-str. E. 
Teodorescu; 

• Amplasarea în parcelă, conform RGU; 
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• Alte servituti care guverneaza parcelele: nu este cazul. 
  
3.4. BILANT TERITORIAL  
. 
 
Nr 

 
 
ZONE SI SUBZONE 
FUNCTIONALE 

    EXISTENT 
Construcţii industriale    

      PROPUS 
Complex comercial 

   mp    %     mp    % 

1. IS-c: subzona aferenta 
amplasarii unor construcii cu 
funcţiuni de  servicii publice –
comerţ.   
 Max.admisibil 

 
    ----- 

 
  -----                     

 325,00      
8,42% 

2. IS-cr - subzona aferenta cailor 
rutiere de acces, platforme 
pentru parcari si circulatii 
pietonale;  
- max. admisibil- 

 
     ------ 

 
  ----- 

 
2.715,00 

   
69,91% 

3. IS-zv - subzona spatii verzi 
plantate- minim admisibil 

    ------   ----- Minim 
806,00 

20,87% 

4. IS-ed – subzona echipare 
edilitara. 

    ------   -----    31,00   0,80% 

5. Terenuri libereîn intravilan-LS 

Terenuri libere în extravilan-
agricol-arabil 

4.092,00 
 
9.651,00 

29,78 
 
70,22 

----------- ----------- 

5. TOTAL suprafata analizata IS 13.743,00 100,00% 13.743,00 100,00% 
 

3.5. INDICATORI URBANISTICI MAXIM ADMISIBILI 

POT – procent de ocupare a terenului : maxim 20,00 %; 

CUT – coeficient de utilizare a terenului: maxim 0,30. 

4. REGIMUL JURIDIC SI CIRCULATIA TERENURILOR 
Terenul aparţine soţilor Sava Maricel şi Sava Florina care au constituit drept de superficie în favoarea  SC 
DOSAMIF SRL, conform actului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr, 1273/2017.. 
 
5. CONSECINŢE ECONOMICE ŞI SOCIALE LA NIVEL DE UAT. 

În STRATEGIA DE DEZVOLTARE a municipiului Adjud este menţionat faptul ca autorităţile publice locale, 
împreună cu operatorii economici, trebuie să găsească solutiile viabile pentru reconversia funcţională a unor 
zone de pe teritoriul municipiului pe care sunt construite functiuni de industrie şi depozitare, în zone 
incompatibile cu zonele de locuit.   
Zona are potenţial de dezvoltare deosebit, datorită poziţiei sale din oraş. 
Implementarea investiţiei va avea un impact pozitiv atât pentru populaţia rezidentă in partea de sud a 
municipiului, cât şi la nivel municipal în general, atât prin dezvolzarea serviciilor comerciale cât şi prin 
reconversia zonei, pe  o arteră de circulaţie imortantă a orasului Adjud.  
 
6. CATEGORII DE COSTURI 

Pentru implementarea investiţiei, costurile generate pentru intocmirea şi aprobarea documentaţiilor, cât şi de 
execuţie a investiţiei şi a racordurilor la utilităţi, vor intra exclusiv în sarcina investitorului.  
 
 
                                                                    SC arhiPLUS srl 
 

                    Arhitect urbanist,  DIMITRIE OLARU  
 
 
 
 
 
 
 


