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MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Titlu Proiect :
EXTINDERE CIMITIR BORA
Adresa :
MUN. SLOBOZIA, TARLAUA 786/2, PARCELELE 44. 45, 46, C.F. 39544, JUD. IALOMIŢA
Faza :
PLAN URBANISTIC DE ZONA - P.U.Z.
Beneficiar :
UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA
Proiectant de general:
SC PROCIVIL SRL

Prezenta documentaţie serveşte la reglementarea şi zonificarea funcţionala a zonei
studiate aflat în zona de SUD a trupului principal de intravilan Slobozia, municipiul Slobozia,
judetul Ialomita.

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII
Legea 50 / 1991 şi Ordinul MLPAT nr. 91 / 1991 constituie cadrul legislativ reglementar pentru
elaborarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în baza cărora se pot autoriza
construcţiile propuse.
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Ca urmare, prezenta documentaţie are ca obiect elaborarea Planului Urbanistic de Zona pentru
terenul studiat aflat în extravilan, adiacent trupului principal de intravilan Slobozia, municipiul Slobozia
si are ca scop definirea noilor funcţiuni, reglementarea urbanistica a teritoriului.
P.U.Z. - EXTINDERE CIMITIR BORA va servi la reglementarea şi zonificarea funcţionala a zonei studiate
aflata în zona de sud a intravilanului trupului principal Slobozia.
P.U.Z are ca scop EXTINDERE CIMITIR BORA pe terenul studiat, CU FOLOSINŢA ACTUALA DE TEREN
ARABIL IN EXTRAVILAN, cu destinatia teren arabil in exravilan, conform Planului Urbanistic General si
Certificatului de Urbanism nr 23253/ 27.Mai.2020.
Lucrarea cuprinde documentaţia premergătoare elaborării proiectelor de investiţii pentru
echiparea zonei cu reţele edilitare, drumuri şi echipamente.
Având în vedere specificul acestei investiţii, terenul studiat va cuprinde, conform plansei "PLAN
DE SITUATIE, ILUSTRARE DE TEMA":
■ Zona locurilor de inhumare.
■ circulatii, spatii verzi amenajate, platforme deseuri.

1.3 SURSE DOCUMENTARE
Pentru intocmirea prezentului P.U.Z. au fost consultate urmatoarele surse:
-Planul Urbanistic General municipiului Slobozia.
-Planul topografic al terenului studiat si al vecinatatilor imediate.
-Studiu geotehnic.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 EVOLUTIA ZONEI
Obiectivul PUZ este constituit dintr-un teren avand o forma regulata, apropiat de forma unui
dreptunghi.
Terenul studiat, obiectul prezentei documentatii, in suprafata de 8252 mp, apartine domeniului
public, teren detinut de UAT Slobozia.
Terenul este liber de constructii, avand categoria actuala de folosinta arabil in extravilan.
Terenul nu este grevat de servituti si nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice
conform PUG mun. Slobozia.
Terenul studiat, este situat in extravilanul mun. Slobozia, in sudul trupului principal de
intravilan Slobozia, tarlaua 786/2, parcelele 44, 45, 46, lot 1, identificat prin Cartea Funciara nr. 39544
, jud. Ialomita, conform Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului.
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Terenul studiat, are următoarele laturi si vecinatati, conform Planului de amplasament si delimitare:
-la nord, domeniul privat UAT SLOBOZIA, latura de 263.49m.
-la sud, Marin Nicolae pe o latura de 129.93m si Oltenasu Petre pe o laturade 129.44m.
-la vest, drumul national DN 814 (DN 21) pe o latura de 31.88m.
-la est, Lot 2, pe o latura de 31.57m.
Se mentioneaza faptul ca, in prezent, vecinul de la nord al terenului este drumul de exploatare
De 786/1, drum ce apare in Inventarul Domeniul Public al municipiului Slobozia
Asa cum se poate observa din descrierea vecinatatilor, terenul poate avea acces din nord
drumul de exploatare De 786/1, dar si din est din drumul national DN 21.
In prezent terenul studiat este situat in extravilan, conform P.U.G.- mun. Slobozia.
Terenul este liber de orice sarcina juridica si nu are constructii pe suprafata lui.
2.2 ÎNCADRARE IN TERITORIU ADMINISTRATIV AL LOCALITATII
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Situat geografic in S-E României, la interferenţa unor vechi si importante drumuri comerciale,
judeţul lalomita are, ca vecinatati, urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: la est, judetul
Constanta, la nord judetele Buzau si Braila, la nord-vest - judetul Prahova, la vest, Sectorul Agricol Ilfov,
iar la sud, judetul Calarasi.
Judetul lalomita este conformat intr-o forma alungita, urmarind cursul raului lalomita. La nord
de raul lalomita, paralel cu directia cursul raului se afla pozitionat drumul national DN 2A, drum
national care face legatura intre municipiul Urziceni si resedinta de judet Sobozia.
Resedinta de judet, municipiul Slobozia, se afla, in mod firesc avand statutul sau, la intersectia a
multor cai de comunicatie importante, rutiere sau feroviare.

spre URZICENI
DN 2A

SLOBOZIA
nod de cale ferata
si rutiera

DN2A
spre u r z ic e n ]
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Schema relatiilor, la nivel de cai de comunicatie, rutiera si feroviara,
in zona municipiului Slobozia.
Se mentioneaza din acestea drumul national DN 2A care, face relatii in teritoriu de la est la vest,
leaga mun. Urziceni de Constanta trecand prin Slobozia. Drumul national DN 2C , pozitionat in nordul
mun. Slobozia, leaga Slobozia de Buzau. Drumul national DN 21, face relatii in teritoriu de la sud la
nord, intre Calarasi si Braila trecand prin Slobozia.
De asemenea, se mentioneaza legaturile feroviare, mun. Slobozia este un "nod" important
feroviar, cu directii imediate catre Urziceni, Tandarei, Drajna.
Spre zona de sud , zona care intereseaza analiza din prezenta documentatie, se afla doua cai de
comunicatie rutiera importante, respectiv drumul national DN 21 si drumul judetean DJ 201.
Drumul national Dn 21, duce spre vest catre Drajna, unde se intersecteaza cu Autostrada
Soarelui - A2. Drumul judetean DJ 201, duce spre sud-vest catre localitatea Ciulnita. DJ 201 se
interseteaza cu DN 21 la nord de terenul studiat, la mica distanta, cca. 250 metri.
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La terenul studiat, care este situat în sudul trupului principal de intravilan Slobozia, se ajunge
prin intermediul drumului national DN 21, aflat la limita de vest a terenului studiat, respectiv prin
drumul de exploatare De 786/1, aflat la limita de nord a terenului.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
-Caracteristicile reliefului
Terenul prezintă caracteristicile reliefului de câmpie şi are mici diferenţe între cotele de nivel,
-Reţeaua hidrografica
Reteaua hidografica este reprezentata in principal de raul lalomita, care se afla in partea de nord a
terenului studiat. Nu s-au semnalat pana in prezent inundatii in zona amplasamentului studiat.
-Clima
Amplasamentul studiat se inscrie intr-o zona cu climat continental-moderat cu temperatura
medie anuala de 11°C. Zona se caracterizeaza prin vanturi aspre, preponderente din nord-est
(Crivatul), uscate-preponderent dinspre sud-vest (Austrul) si umede dinspre sud (Baltaretul).
-Geologie
Din punct de vedere geologic-structural, amplasamentul situat in marea unitate a Campiei
Romane-subunitatea Campia Baraganului, se caracterizeaza prin prezenta formatiunilor loessoide de
varsta cuaternara, cu grosimi in jur de 30.00m. Acest orizont este asezat peste formatiuni levantine,
alcatuite din pietrisuri si nisipuri.
-Riscuri naturale
La nivelul zonei studiate nu sunt evidentiate zone cu riscuri naturale.
2.4 CIRCULAŢIA
Asa cum a mai fost mentionat la terenul studiat, care este situat în sudul trupului principal de
intravilan Slobozia, se ajunge prin intermediul De 786/1, aflata la limita de nord a terenului studiat.
Drumul de exploatare De 786/1 se intersecteaza cu drumul national DN 21 pe limita de vest a terenului
studiat. Drumul national DN 21 duce spre sud catre Drajna si spre nord spre mun Slobozia.
Drumul de exploatare este pozitionat la limita intravilanului existent, la limita de sud a
cimitirului existent.
Accesul pietonal si auto se propune a se face din drumul de exploatare De 786/1.
Drumul de exploatare este o cale de circulatie nemodernizata, pietruita.
Drumul national DN 21 este o cale de circulatie asfaltata, cu doua fire de circulatie. La nord de terenul
studiat, la mica distanta se afla o intersectie a drumului national DN 21 cu drumul judetean DJ 201.
Drumul judetean DJ 201, duce, in sud-vest, spre Ciulnita.
2.5 OCUPAREA TERENURILOR
Amplasamentul prezentului Plan urbanistic zonal (PUZ) este situat in partea de sud a trupul
principal de intravilan Slobozia. Terenul studiat se afla in extravilan si are categoria actuala de folosinta
arabil. In prezent terenul este liber.

2.6 ECHIPAREA EDILITARA
SC PROCIVIL SRL
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-Echipare hidroedilitara - situatia existenta
1. Alimentarea cu apa
In zona studiata exista retea de apa rece amplasata de-a lungul DN21. Aceasta are doua
tronsoane cu diametru D 800 mm si D 600 mm, fiind pozata pe partea stanga a soselei, sens spre
Slobozia. Cimitirul vechi, existent, este alimentat cu apa rece, fiind montat un racord la reteaua de mai
sus - subtraversare DN 21. Racordul este amplasat la distanta de 250 m. de limita de proprietate a
terenului studiat (extindere cimitir).
Se mentioneaza faptul ca reteaua existenta in zona are o curgere gravitationala. Pentru
montarea consumatorilor propusi va fi necesara montarea unui hidrofor.
2. Canalizare - situatia existenta
In zona studiata nu exista retele de canalizare.
3. Alimentare cu energie electrica - situatia existenta
In zona studiata exista o retea electrica de joasa tensiune existenta, L.E.A., amplasata pe in
lungul DN 21, in inravilanul mun. Slobozia, la cca. 250 m fata de terenul studiat, pe partea dreapta a DN
21, sens spre Slobozia.
4. Gaze naturale.
In zona studiata nu exista retele de distributie a gazelor naturale.

2.7 PROBLEME DE MEDIU
In aceasta zona nu s-au inregistrat riscuri naturale, respective alunecari de teren, inundatii si
nici riscuri antropice.
2.8 OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
Pentru dezvoltarea localitatii si cresterii calitatii vietii, se desprind urmatoarele cerinte
majore:
-Dezvoltarea activitatilor de investitii pentru completarea si modernizarea dotarilor si a
zonei de gospodarie comunala din care face parte si functiunea propusa respectiv de cimitir.
-Dezvoltarea infrastructurii zonei, retelei de distributie a energiei electrice, de apa, etc.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
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Terenul studiat, este situat in extravilanul mun. Slobozia, in sudul trupului principal de
intravilan Slobozia, tarlaua 786/2, parcelele 44, 45, 46, lot 1, identificat prin Cartea Funciara nr. 39544,
jud. Ialomita, conform Plan de Amplasament si Delimitare a Imobilului.
Pe acest teren nu se afla in prezent nici-o constructie.
Terenul studiat, Lotul 1, are urmatoarele laturi si vecinatati, conform Planului de amplasament
si delimitare:
-la nord, domeniul privat UAT SLOBOZIA, latura de 263.49m.
-la sud, Marin Nicolae pe o latura de 129.93m si Oltenasu Petre pe o laturade 129.44m.
-la vest, drumul national DN 814 (DN 21) pe o latura de 31.88m.
-la est, Lot 2, pe o latura de 31.57m.
Se mentioneaza faptul ca, in prezent, vecinul de la nord al terenului este drumul de exploatare
De 786/1, drum ce apare in Inventarul Domeniul Public al municipiului Slobozia
Asa cum se poate observa din descrierea vecinatatilor, terenul poate avea acces din nord
drumul de exploatare De..., dar si din est din drumul national DN 21.
In prezent terenul studiat este situat in extravilan, conform P.U.G.- mun. Slobozia.
Terenul studiat este domeniul public al UAT Slobozia.
Avand in vedere pozitia avantajoasa in care se gaseste terenul in teritoriul administrativ al
municipiului Slobozia, cu legaturi favorabile prin caile de comunicatie, se doreste si se propune ca pe
acest teren realizarea obiectivului EXTINDERE CIMITIR BORA.
Pentru realizarea obiectivului propus sunt de rezolvat urmatoarele probleme:
-imbunatatirea circulatiei carosabile
-ridicarea confortului edilitar si imbunatatirea retelelor edilitare.

3.2 PREVEDERI ALE P.U.G.
Planul Urbanistic General al municipilui Slobozia, este elaborat de URBAN DESIGN SRL, in calitate
de proiectant general. Terenul studiat se afla in sudul trupului principal de intravilan Slobozia si se afla
in extravilan. Categoria de folosinta a terenului studiat este arabil in extravilan.

3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Cadrul natural va fi pus in valoare prin lucrari de amenajare a terenului ocupat care va proteja
mediul inconjurator. Prin natura ocuparii terenului, cadrul natural nu va influentat in mod negativ.
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3.4 MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI
La terenul studiat, se ajunge prin intermediul De 786/1, aflata la limita de nord a terenului.
Drumul de exploatare De 786/1 se intersecteaza cu drumul national DN 21 pe limita de vest a terenului
studiat. Drumul national DN 21 duce spre sud catre Drajna si spre nord spre mun Slobozia.
Drumul de exploatare De 786/1 este pozitionat la limita intravilanului existent, la limita de sud a
cimitirului existent.
Accesul pietonal si auto se propune a se face din drumul de exploatare De 786/1.
Drumul de exploatare este o cale de circulatie nemodernizata, pietruita.
Drumul national DN 21 este o cale de circulatie asfaltata, cu doua fire de circulatie.
Se propune modernizarea De 786/1 astfel incat in viitor partea carosabila a strazii sa fie
modernizata prin asfaltare, cu doua fire de circulatie, se va realiza sant- colector pluvial, trotuar,
adaptate la profilului stradal variabil constatat, vezi planse PUZ. In consecinta se va realiza, incepand
le limita terenului studiat cu trotuar, sant- colector pluvial, doua fire de circulatie asfaltate de 2.75m
fiecare. Profilul se completeaza cu o zona de acostament catre limita de proprietate cimitirului
existent. Profilul stradal propus este reprezentat in plansele U4. REGLEMENTARI-PROPUNERI,
ZONIFICARE si U5. PLAN DE SITUATIE, ILUSTRARE DE TEMA.
Drumul national DN 21 este un drum cu doua fire de circulatie, in zona terenul studiat, care are
spre Slobozia, pe sensul spre Drajna o banda suplimentara, pentru circulatia facila in panta.
In dreptul terenului studiat, drumul national DN 21, are doua fire de circulatie, latimea totala
a drumului este de 8.60m, firul de circulatie are 4.30m, considerand axul la jumatatea drumului.
In profilul prezentata in plansele PUZ, drumul national DN 21, are acostament -1.00m, santcolector pluvial-1.50m, cu o zona de siguranta de 1.50m.
Limita de proprietate existenta a terenului studiat se afla la o distanta de 6.03 fata de limita
carosabilului existent a DN 21.
In propunerea facuta pe terenul studiat, s-a tinut cont de o posibila realizare a unui drum
colector la drumul national DN 21, in consecinta se propune o retragere a gardului-imprejmuirii
terenului studiat spre DN 21 cu 10.00m fata de zona de siguranta. Edificabilul pe terenul studiat se va
retrage cu 3 metri fata de pozitia mentionata a gardului-imprejmuirii terenului studiat.
Intersecţia dintre drumul de exploatare drumului De 786/1 si drumul national DN21, in
prezent, se face prin racordare simpla. Dupa modernizarea drumului De 786/1, conform profilului
propus, intresectia drumului national DN21 cu De 786/.1 se va face tot in aceleasi conditii, cu
racordare simpla.
In plansa U2. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR, este marcata zona de teren propusa care
va trece din domeniu privat in domeniu public, in cazul realizarii unui drum colector la DN 21.
Se mentioneaza prezenta in propierea terenului studiat, pe partea opusa a DN 21 fata de
terenul studiat a bornei kilometrice-km 91, vezi planse PUZ.
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In sudul terenul studiat, spre Drajna, a fost identificata borna kilometrica- km 92.

SC PROCIVIL SRL

12

PLAN URBANISTIC ZONAL "EXTINDERER CIMITIR BORA
MEMORIU DE PREZENTARE

La nord de terenul studiat, in intravilanul existent, in zona accesului cimitirului existent, au fost
identificate tablitele indicatoare de intreare iesire in municipiul Slobozia, la drumul national DN 21.

Tinand cont de cele precizate se precizeaza urmatoale pozitii kilometrice la
DUMUL NATIONAL DN21:
P O Z IT II K I L O M E T R I C E
L I M IT E L E

sta n g a

d re a p ta

LIM ITA IN TRAVILAN ULU I EXISTEN T LA D R U M U L NATIONAL DN 21

Km 90+922m

Km 90+922m

LIM ITA IN TRAVILAN ULU I PRO PUS LA D R U M U L NATIONAL DN 21

Km 90+962m

Km 90+962m

TA B LITE IN DICATOARE IN TRARE, IESIRE

Km 90+752m

Km 90+745m

LIM ITA TER EN U LU I STU D IA T LA D RU M U L N ATIONAL DN 21

Km 90+930m

-

LIM ITA TER EN U LU I STU D IA T LA D RU M U L NATIONAL DN 21

Km 90+962m

-

IN M U N ICIPIU L SLO BO ZIA LA DN 21

ZONA DE SIGURANŢA SI ZONA DE PROTECŢIE A DRUMULUI NATIONAL DN 21
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PE SECTOARE OMOGENE DE DRUM
S e cto r d e DN
DN

Zona de

S ecto r DN (km+m - km+m)

L a tim e a

Z o n a d e p r o t e c t ie .

s ig u r a n t a .

zonei de

( d i s t a n t a d in a x u l

( d i s t a n t a d in

s ig u ra n t a

D N la lim it a

P a rte a

a x u l D N la lim it a

e x te rio a ra a z o n e i

DN

e x te rio a ra a

d e p r o t e c t i e .)

zonei de
s i g u r a n t a .)

DN 21

Km 90+922m - Km 90+962m

stanga

8.30m

1.50m

3 0 .3 0 din axul DN

dreap ta

8.30m

1.50m

30 ,3 0 m din axul DN

Sectiu n e A-A, profil om ogen
DN 21

Km 90+922m - Km 90+962m
Sectiu n e A-A, profil om ogen

Asa cum a fost menţionat accesul pietonal si carosabil pe terenul studiat este propus a se face
din De 786/1. Pe terenul studiat se vor realiza cai de acces dimensionate corespunzator, alei de
circulatie auto si pietonale, din limita de nord a terenului studiat, din De 786/1.
In interiorul terenului studiat vor fi organizate parcaje si spatii de manevra ale masinilor care
adiministreaza cimitirul astfel incat circulatia din zona nu va fi niciodata perturbata datorita
stationarilor nepermise. Pentru public, vizitatori sunt organizate locuri de parcare la accesul propus in
cimitir cu acces direct din De 786/1.

3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI
In abordarea sistematica a analizei teritoriului, în scopul valorificării potenţialului terenului
studiat, s-au avut în vedere :
- poziţia în teritoriul administrativ al municpiului;
- raportul cu sistemul de circulaţie al zonei ;
- necesităţile funcţionale ale beneficiarului ;
- necesităţile funcţionale ale zonei ;
- definirea măsurilor de corectare ale zonei , pentru realizarea noilor soluţii de urbanism
propuse, odată cu menţinerea elementelor favorizante;
Amenajarea propusă va duce la creşterea potenţialului acestei zone, prin definirea noilor
funcţiuni rezultate din acest studiu.

Descrierea lucrarilor.
La comanda beneficiarului, respectiv UAT Slobozia, pe terenul studiat, aflat in vecinatatea
imediata a cimitirului existent, se propune, conform temei de proiectare, EXTINDERE CIMITIR BORA.
In consecinta a fost propus, conform plansei PLAN DE SITUATIE, CONCEPT PROPUS, o impartire
judicioasa a terenului studiat, astfel incat, terenul va fi impartit in zona destinata realizarii locurilor de
inhumare, alei de circulatie pietonala si carosabila, zona amenajata pentru intrarea in cimitir, zona in
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care se va amplasa o platforma pentru deşeuri menajere, toalete ecologice si o zona obligatorie
perimetrala de spatiu verde amenjat, o „perdea" verde de vegetatie.
Se propune ca accesul pe terenul studiat sa se faca pe latura de nord a terenului, din drumul de
exploatare De 786/1, in zona propusa amenajata pentru intrarea in cimitir.
Accesul propus este axat pe o alee de circulatie a cimitirului existent, vezi PLAN DE SITUATIE,
CONCEPT PROPUS, propune care poate face legatura intre cele doua cimitiere, cel exitent si extinderea
sa, subiectul prezentei documenatii. Se propune aceeasta legatura, pentru a se folosi dotarile existente
ale cimitirului existent, respectiv spatiu destinat ceremoniilor funerare, anexe, etc.
De le accesul principla propus, pe latime si pe lungimea terenului se propune aleei carosabile.
Aleea carosabila poziionata pe lungimea terenului studiat care are in capatul opus al terenului, la vest
si la est, un spatiu de manevra a vehiculelor, platforme de depozitarea gunoiului menajer, puncte de
apa. Intermediar pe lungimea aleii carosabile mentionate sunt propuse alte platforme pentru gunoi
menajer prevazute cu puncte de apa.
Din aceasta alee carosabila, sunt propuse, perpendicular, alei pietonale, alei care vor delimta
„pachete" de locuri de inhumare. Locurile de inhumare sunt fi orientate pe directia est-vest.
Latimea aleiilor pietonale este de 1.50. Dimensiunea unui loc de inhumare este de 1.50x3.00m.
Sunt propuse ca organizare cate doua locuri de inhumare, 3.00x3.00m,iar pe toate laturile se va
realiza o alee de intretinere cu latimea de 30cm.
Numarul locurilor de inhumare rezultate in urma propunerii facute este de 664.
La intrarea in cimitirul propus, langa accesul propus, se propune o zona amenajata, cu punct de
apa si spatiu de parcare pentru public.
Asa cum a mai fost mentionat, la limita de proprietate din vest si din est, in capatul aleii
carosabile, se va organiza o zona pentru stationare si manevre auto. Aici se va realiza o platforma
pentru deseuri menajere care se vor colecta in euorpubele. De asemeni, tot in aceasta zona se vor
prevede toalete ecologice.
Spatiul ramas intre zona de locuri de inhumare si limitele de proprietate, pe aproape tot
conturul terenului, este propus a se trata ca spatiu verde, cu arbori si arbusti ornamentali, pentru a
crea o atmosfera necesara, de protectie, functiunii propuse.
Imprejmurea terenului este propusa se va realiza cu gard din placi de beton, prefabricate sau pe
un sistem metalic, cu panori metalice, plasa bordurata.
Amplasamentul studiat se afla in afara zonelor de interes arheologic. In cazul in care se
descopera, in timpul lucrarilor de fundare/sapare, indicii care presupun existenta unor noi situri
arheologice, lucrarile vor fi intrerupte si vor fi anuntate organele abilitate care vor decide desfasurarea
ulterioara a lucrarilor.
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Echiparea cu puncte de folosinţa apa, se va face funcţie de destinaţie -conform STAS
1478/90 art. 21.3 tab.3 si prevederilor ORD. ministrului sanatatii, nr. 119/2014, pentru
aprobarea,,NORMELOR DE IGIENA SI A RECOMANDĂRILOR PRIVIND MEDIUL DE VIATA AL POPULAŢIEI.
Situatia consumatorilor de apa rece propusi: _________________________________________________
Nr.

D e s tin a ţie

c rt

1

C o n s u m a to r i p ro p u s i

Cim itir

C is m e a din fo n ta c u p icio r D 3/8" - 5 b u c .

Pentru alimentarea cu apa a cismelelor de apa se va realiza o instalatie ingropata din PEHD PN
10 compusa din:
a) conducte de alimentare cu apa rece - tub PEHD 100 SDR.17 Pn 10 bar. cu diametrul de
32/25 mm.
b) camin de apometru - se va monta un camin de apometru din PE ce va avea Di = 500 mm. si
o inaltime H= 1200 mm. Acesta va fi complet echipat cu apometru D 25 mm si Qn 4,00 mc/h.
e) racord (branşament) la reţeaua de distribuţie apa potabila, stradala, existenta
Bransamentul propus va fi realizat din tub PEHD 100 SDR.17 Pn 10 bar. cu diametrul de 32
mm.
Pentru asigurarea presiunii de serviciu se va monta un hidrofor.
In zona studiata nu exista retele de canalizare. Se propune montarea unui numar de patru
toalete ecologice.
Acestea sunt vidanjabile, nefiind necesara realizarea unei retele de canalizare.
Pentru colectarea deseurilor menajere, se va organiza o platforma cu europubele, amplasata in
capatul aleii carosabile, langa limita de vest a terenului, vezi plan de situatie.

-Regim de aliniere, retrageri, indici urbanistici:
Au fost definite distante, retrageri si alinieri obligatorii minimale a eventualelor
constructii pentru terenul studiat, respectiv alinierea la limita de proprietate din nord, la De
786/1, retragere fata de limitele laterale de proprietate si fata de limita de proprietate din sud,
posterioara, dupa cum urmeaza:
-retragere fata
-retragere fata
-retragere fata
-retragere fata

de
de
de
de

limita
limita
limita
limita

de
de
de
de

proprietate
proprietate
proprietate
proprietate

din nord, De 786/1, min. 3.00m.
din sud, min 3.00m.
din vest, min. 10.97m.
din est, min. 3.00 m.

Se mentioneaza ca retragerile propuse au tinut cont de doua conditionari, prima este
data de necesitatea ca distanta dintre limitele de proprietate si locurile de inhumare sa fie de
min 3.00m, conform normelor.

SC PROCIVIL SRL

16

PLAN URBANISTIC ZONAL "EXTINDERER CIMITIR BORA"
MEMORIU DE PREZENTARE

A doua condiţionare este legata de retragerile pe teren ca urmare rezervării unei zone
de teren in eventualitattea realizarii unui drum collector la DN 21 profilului. Cele doua
conditionari, coroborate, au dus la retragerea minimala propuse pe teren, la Dn 21.
In final prin retragerile minimale propuse va fi asigurat un spatiu minimal, tratat ca
spatiu verde, de 3.00m, intre toate limitele de proprietate si locurile de inhumare.
Prin materializarea retragerilor pe terenul studiat rezulta suprafata edificabilului.
In plansa U5. PLAN DE SITUATIE, ILUSTRARE DE TEMA se observa ca, solutia propusa
pentru organizarea cimitirului, respecta retragerile propuse fata de limitele terenului studiat,
precizate in plansa U4. REGLEMENTARI-PROPUNERI, ZONIFICARE.
-Situatie existenta : teren extravilan, conform PUG mun. Slobozia, categoria de folosinta:
arabil. Destinatia actuala este arabil in extravilan conform Planului Urbanistic General si
Certificatului de Urbanism nr 23253 / 27.Mai.2020.
-Situatie propusa : se propune prin prezentul PUZ trecerea terenului de la destinatia
actuala de arabil in extravilan la teren intravilan cu destinatia gospodarie comunala, cimitire GC.

In cadrul Planului Urbanistic Zonal, prezenta documentatie, modul de utilizare al
terenului cuprins in limitele studiate, bilantul de suprafete, este prezentat in continuare.
Bilantul teritorial al suprafetelor din zona studiata la situatia existenta, este cuprins in
tabelul de mai jos:
Bilant teritorial comparativ- existent
__________________________________________ Mp
37950.00
Suprafata studiata
Suprafata cimitir
11510.86
Suprafata circulatii si spatii aferente
4766.42
Suprafata teren extravilan, arabil
21672.72

%
100
30.33
12.56
57.11

Bilantul teritorial al suprafetelor din zona studiata la situatia propusa, este cuprins in
tabelul de mai jos:
Bilant teritorial comparativ- propus
Suprafata studiata
Suprafata cimitir
Suprafata circulatii si spatii aferente
Suprafata teren extravilan, arabil

Mp
37950.00
19762.86
4766.42
13420.72
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Se mentioneaza faptul ca suprafeţele din bilant sunt orientative, au valoare doar pentru analiza
urbanistica.
Indici urbanistici, existenti si propusi prin P.U.Z. :
•
•

Procent de ocupare maxima a terenului - existent
P.O.T. max = 0 %
Coeficient de utilizare a terenului - existent
C.U.T. max = 0

Pe terenul studiat a fost realizat un plan de situatie, ilustrare a temei de proiectare, care
contine in principal amplasarea spatiilor de inhumare, circulatii carosabile si pietonale, spatii
verzi amenajate.

Bilanţul suprafeţelor in cadrul terenului studiat, pe planul de situatie propus, este
următorul :
N r.crt
1.
2.

3.
4.

Su p ra fe te

MP

SUPRAFAŢA TERENUL STUDIAT
Suprafata circulatii auto si pietonale, platforme
amenajate, alei
Suprafata spatii verzi amenajate
Suprafata locuri de inhumare

%

8252

100

3 3 1 1 .5 9

4 0 .1 4

195 2 .4 1

23.65

2988

3 6 .2 1

-Indici urbanistici realizati in propunerea facuta sunt urmatorii :
Indici urbanistici:
• Procent de ocupare maxima a terenului - existent
P.O.T. max = 0 %
• Coeficient de utilizare a terenului - existent
C.U.T. max = 0
• Procent de ocupare maxima a terenului - propus
P.O.T. max = 60%
• Coeficient de utilizare a terenului - propus
C.U.T. max = 0.6
• Inaltimea maxima propusa, Hmax = 10.00 m
Regimul de inaltime al constructiilor va fi de Parter.
Problemele legate de accesele carosabile şi parcari se vor rezolva exclusiv în interiorul incintei.
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Suprafaţa propusa pentru spatii verzi amenajate este suprafaţa care reprezintă cca.
23.65% din suprafata terenului studiat de 8252mp.
La aceasta suprafata se poate insa adauga suprafata lucurilor de inhumare-spatii verzi,
in consecinta ar rezulta o suprafata totala de spatiu verde mult mai mare.

3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
Pentru realizarea şi exploatarea investitiei obiectivului EXTINDERE CIMITIR BORA, propusa in
terenul studiat din mun. Slobozia, in locatia descrisa, vor fi asigurate următoarele utilităţi:
Energia electrică
In zona studiata exista o retea electrica de joasa tensiune existenta, L.E.A., amplasata pe in
lungul DN 21, in inravilanul mun. Slobozia, la cca. 250 m fata de terenul studiat, pe partea dreapta a DN
21, sens spre Slobozia. Din aceasta retea, conform solutiei Enel, se va face legatura la eventualele
constructiile propuse pe teren, pentru bransarea la energie electrica si de asemeni pentru iluminatul
exterior pe terenul studiat. In plansa U1.2 PLAN DE SITUATIE, CONCEPT PROPUS., este figurat, de
principiu, traseul pentru furnizarea energiei electrice pe terenul studiat, respectiv pozitia de principiu a
stalpilor de iluminat din incinta.
Alimentarea cu apă.
In orasul Slobozia exista retea stradala de apa, sistemul este gestionat de catre SC URBAN SA.
In zona studiata, exista retea stradala de apa rece amplasata de-a lungul DN21. Aceasta are
doua tronsoane cu diametru D 800 mm si D 600 mm, fiind pozata pe partea stanga a soselei, sens spre
Slobozia. Cimitirul vechi, existent, este alimentat cu apa rece, fiind montat un racord la reteaua de mai
sus - subtraversare DN 21. Racordul este amplasat la distanta de 250 m. de limita noatra de
proptrietate (extindere cimitir).
Se mentioneaza faptul ca reteaua existenta in zona are o curgere gravitationala. Pentru
montarea consumatorilor propusi va fi necesara montarea unui hidrofor.
Din aceasta conducta se va face racordarea pentru terenul studiat la punctele de apa propuse,
vezi plansa ALIMENTARE CU APA - PLAN DE SITUATIE.
Se va solicita racordare, de catre beneficiar la reteaua de apa a obiectivului propus, solicitare
care se va face catre SC URBAN SA.

Gaze naturale.
In zona terenului studiat nu exista retele de distributie a gazelor naturale.
Salubrizare.
Functiunea propusa, cimitir, nu produce decat deşeuri menajere. In consecinta sunt necesare
serviciile de salubrizare specializate ale orasului, care urmeaza a fi contractate pe toata durata de
exploatare. Acestea vor colecta deseurile de la platformele de colectare descrise, din incinta cimitirului.
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Canalizare.
In orasul Slobozia exista retea de canalizare, sistemul este gestionat de catre SC URBAN
SA.
In zona studiata nu exista retele de canalizare.
Se propune montarea unui numar de patru toalete ecologice. Acestea sunt vidanjabile,
nefiind necesara realizarea unei retele de canalizare menajera.
Amplasarea lor se va face conform plansei PLAN DE SITUATIE, ILUSTRARE DE TEMA.
Apele meteorice vor fi preluate prin sistematizarea terenului si rigole de colectare catre
colectoarele pluviale ale strazilor, prevazute in profilul propus.

Energie termica
In zona studia, nu exista sursa de incalzire in sistem centralizat. Pe terenul construit,
eventualele constructii vor fi incalzite in sistem electric, daca este necesar.

3.CONCLUZII si RECOMANDĂRI
-Pentru lucrarile edilitare propuse in prezenta documentatie este necesar a se obtine avizele
de principiu a detinatorilor de gospodarii subterane existente in zona.
c.Standarde si normative de referinţa
STAS 1343/1-91-Alimentari cu apa . Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru
localitati
STAS
1478/90-Alimentare cu apa la constructii civile si industriale
STSAS 4163/1,/2,3-ALimentari cuapa-Retele de distributie
STAS 1795—Canalizare interioara-Prescriptii fundamentale de proiectare
STAS 1846-Canalizari exterioare -Determinarea de apa de canalizare
STAS 3051/91- Sisteme de canalizare Canale ale retelelor exterioare de
canalizare
STAS 8591/1-91-Amplasarea in localitatia retelelor edilitare subterane
executate in sapatura
I9/2015 - Nornativ pentru proiectarea si executatea instalatiilor sanitare;
I22/99 -Normativ pentru proiectarea conductelor de apa si canalizare ale
localitatilor
P7/2000 -Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor
fundate pe paminturi csensibile la umezire
P118/1999 -Normativ de siguranta la foc a constructiilor
C56/2002 -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor
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3.7 PROTECTIA MEDIULUI, PROTECTIE SANITARA
In vederea protectiei mediului se va actiona pe urmatoarele criterii:
-diminuarea pana la eliminare a surselor poluante (emisii, deversari).
-prevenirea producerii riscurilor naturale.
-depozitarea controlata a deseurilor.
-organizarea sistemelor de spatii verz.i
-refacerea peisagistica si reabilitarea urbana.
Pentru mentinerea cadrului natural existent si pentru imbunatatirea acestuia se propun
protectii impotriva traficului. Lucrarile prevazute pentru realizarea investitiei prezentului PUZ,
se adreseaza reducerii poluarii sonore, amenajarii pentru scurgerea apelor.
Protectia calitatii apelor. Nu se produc ape neepurate care necesita masuri speciale de
protectie.
Protectia aerului. Prin natura functiunii propuse, respectiv cimitir, activitatile rezultate nu
produc o denaturare a aerului.
Protectia solului. Prin natura functiunii propuse, respectiv cimitir, activitatile rezultate nu
produc o denaturare a solului.
Protectii impotriva radiatiilor. Nu se folosesc surse de radiatii.
Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor. Prin natura functiunii propuse, respectiv cimitir,
activitatile rezultate nu produc zgomot sau vibratii
Gospodarirea deseurilor. Prin natura functiunii propuse, cimitir, nu se vor produce decat
deseuri menajere. Deseurile menajere vor fi colectate in europubele care vor fi depozitate pe o
rampa amenajata. Se va asigura o colectare selectiva a deseurilor. Deseurile vor fi gestionate de
catre serviciile specializate ale municipiului Slobozia, pe baza unui contract.

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
Obiectivele de utilitate publica sunt:
-cresterea nivelului de dotare al teritoriului administrativ al orasului prin realizarea unei
functiuni oportune.

4. CONCLUZII-MASURI IN CONTINUARE
Prezentul P.U.Z. vine in sprijinul prevederilor P.U.G. al municipiului Slobozia pentru zone
studiata. Avand in vedere ca beneficiarul doreste sa realizeze o investitie dotata corespunzator,
consideram ca acest proiect este un punct important pentru dezvoltarea civilizata a comunitatii locale.
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Pe baza analizelor efectuate si a propunerilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului ce face
obiectul prezentului P.U.Z. se pot desprinde urmatoarele concluzii:
•
Se va realiza o zona functionala necesara pentru comunitate, aspect benefic pentru
orasul Fierbinti-Targ.
•
Vor apare noi dotari, edilitare, se vor extinde retelele edilitare si stradale.
-Solicitarile de construire neconforme cu prevederile prezentului P.U.Z. vor fi respinse pana la
realizarea, avizarea si aprobarea unor documentatii de urbanism care sa modifice prevederile
prezentului PUZ.
-Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor realiza cu
respectarea regimului de aliniere si inaltime aprobat prin prezentul P.U.Z. si in conformitate cu
prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent, care face parte integranta din prezentul P.U.Z.
-Functiunea propusa, respectiv cimitir, nu este nociva pentru mediul inconjurator.

Intocmit
Arh. Dobrin Datcu
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CUPRINS

1.DISPOZITN GENERALE
1.1 ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1.2 BAZA LEGALA
1.3 DOMENIUL DE APLICARE
2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR SI DE REALIZARE A
CONSTRUCŢIILOR
2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDILUI SI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI NATIONAL SI CONSTRUIT.
2.2 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIMALE OBLIGATORII
2.3 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
2.4 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA
2.5 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU
CONSTRUCTII
2.6 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI
3. ZONIFICARE FUNCŢIONALA
4. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCTIONALE
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1. DISPOZITII GENERALE
1.1 ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
(1.1) Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare
care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de realizare a
constructiilor pe teritoriul zonei ce face obiectul prezentului P.U.Z., situat in intravilanul
municipiului Slobozia.
(1.2) Prezentul Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) expliciteaza si detaliaza
prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) al unei
zone din teritoriul intravilan al municipiului Slobozia.
(1.3) Prezentul Regulament Local de Urbanism constituie un act de autoritate al
administratiei locale si se aproba impreuna cu Planului Urbanistic Zonal , in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata in 2004 si ale Legii nr.
350/2001, cu modificarile si completarile din legea 289/2006.
(1.4) Modificarea Regulamentului de Urbanism se va face numai in cazul aprobarii unor
modificari ale P.U.Z.-lui, cu respectarea filierei de avizare si aprobare pe care a urmat-o
si documentatia initiala.
1.2 BAZA LEGALA
La baza legala elaborari Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. sta
Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicata, ale
carui prevederi sunt detaliate in conformitate cu conditiile specifice zone studiate. De
asemenea, a fost avut in vedere "Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor
locale de urbanism"-indicativ GM-007-2000 aprobat cu Ordinul MLPT nr .21/N/2000.
1.3 DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul Local de Urbanism, impreuna cu Planul Urbanistic Zonal pe care il
insoteste, cuprinde norme obligatorii pentru:
-eliberarea certificatelor de urbanism.
-respingerea unor solicitari de construire, neconforme cu prevederile PUZ
SC PROCIVIL SRL
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-alte operaţii curente ale compartimentului de specialitate ale consiliului local al
municipiului Slobozia.

Terenul studiat pentru care s-a elaborat lucrarea, obiectul prezentei
documentatii, in suprafata de 8252 mp, detinut de UAT Slobozia, este delimitat in
partea desenata.
Pentru stabilirea regulilor de baza privind modul de ocupare al terenurilor si de
realizare a constructiilor, suprafata studiata nu a necesitat impartirea in unitati
teritoriale de referinta (UTR).

2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR SI DE REALIZARE A
CONSTRUCTIILOR.
2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDILUI SI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI NATIONAL SI CONSTRUIT.
Art 1. Prin natura obiectivului, acesta nu produce deseurile menajere. Este interzisa
depozitarea intamplatoare a deseurilor, mai ales in zonele plantate si in zona apelor din
vecinatatea amplasamentului. Deseurile menajere organice se vor colecta in pubele
speciale acoperite, asezate pe o platforma de beton. Acestea vor fi preluate de utilaje
speciale si transportate la rampe de deseuri special amenajate unde pot fi separate in
deseuri menajere si deseuri reciclabile. Depozitarea deseurilor menajere se va face la
rampa de deseuri special amenajata a municipiului Slobozia.

Art 2. La elaborarea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire, se va
tine seama de prevederile din Legea apelor nr.107/1996 si de HGR nr.101/1997 pentru
aprobarea "Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie".

2.2 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIMALE OBLIGATORII
Art 3. Amplasarea constructiilor pe teren - constructiile se vor retrage fata de limitele
de proprietate ale terenului.
Art 4. Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale terenului constructiile se vor retrage fata de limitele laterale ale terenului. De asemeni
constructiile se vor retrage si fata de limita de proprietate posterioara. In toate cazurile
se va tine seama de conditiiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice
specifice.
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2.3 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
Art. 5. Orice teren trebuie sa aiba acces la un drum public sau privat.
Art. 6. Parcajele vor fi realizate in interiorul terenurilor .
2.4 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA
Art .7. Alimentarea cu apa potabila: Alimentarea cu apa pentru punctul de apa
prevazut, va fi asigurata din reteaua existenta stradala. Se va realiza o retea de racord la
reteaua de apa existenta in lungul drumului national DN 21. Pe amplasament nu se află
reţele de transport/distribuţie a apei.
Art. 8. Apele uzate menajere: In zona studiata nu exista retele de canalizare.
Prin natura obiectivului propus, conform temei de proiectare, nu necesita realizarea
unei retele de canalizare menajera. Constructii sau echipamente nu produc ape uzate.
Art. 9. Pe amplasament sau în vecinătatea acestuia nu se află reţele de
transport/distribuţie a energiei termice. Acolo unde este nevoie, se va incalzi spatiul in
sistem electric.
Art. 10. Obiectivul, extinderea cimitirului existent, se va racorda la reteaua electrica
existenta. Racordarea la reţeaua electrică se va realiza la linia electrica aflată în
vecinătatea amplasamentului.

Art. 11. Prin natura obiectivului, cimitir, acesta nu produce decat deseuri menajere.
Pentru gestionarea lor vor fi contractate servicii de salubrizare cu firme de specialitate
din zona, pe toata durata de exploatare.

2.5 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU
CONSTRUCTII
Art. 12. Terenul studiat, cu suprafata de 8252 mp, este situat in extravilanul
municipiului Slobozia, in sudul trupului principal de intravilan Slobozia, tarlaua 786/2, parcelele
44, 45, 46, lot 1, identificat prin Cartea Funciara nr. 39544 , jud. Ialomita, conform Plan de
Amplasament si Delimitare a Imobilului.
Terenul are forma cvasidreptunghiulara si nu va fi divizat.
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2.6 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI
Art. 13. Se recomanda realizarea de împrejmuiri cu spatii verzi a obiectivului, asa cum
este precizat in planşele desenate PUZ.
3. ZONIFICARE FUNCTIONALA
Art 14. Zona studiata va avea o singura unitate teritoriala de referinta - UTR cu
urmatoarea zona functionale:
-Zona gospodarie comunala, subzona cimitir - GC.

4. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCTIONALE
Art. 15. Pe terenul studiat au fost instituite o zona functionala dupa cum urmeaza:
■ Zona gospodarie comunala, subzona cimitir - GC.
Zone functionala instituita pe terenul studiat este delimitate in plansa U4.
REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE.
Indicatori de urbanism pentru Zona gospodarie comunala, subzona cimitir - GC:
-P.O.T.max = 15%
-C.U.T.max = 0.3
-Regim de inaltime = Parter
-H maxim = 10.00 metri.
Indicatorii de urbanism pentru Zona gospodarie comunala, subzona cimitir - GC,
se refera la eventuale constructii specifice functiunii, constructii destinate ceremoniilor
funerare, anexe.

Art. 16 Utilizari admise
Constructii si echipamente specifice functiunii.
Art. 16 Amplasarea cladirilor fata de aliniament
- Locurile de inhumare, din care este constituit cimitirul, se vor retrage fata de
aliniament dupa cum urmeaza:
-retragere fata de limita de proprietate din nord, De 786/1, min. 3.00m.
-retragere fata de limita de proprietate din vest, la DN 21, min. 10.97m.

Eventualele constructii, anexe vor respecta aceeaşi aliniere menţionata.
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-In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii locurilor de
înhumare sau a eventualeleor constructii, nu se permite nici o constructie cu exceptia
imprejmuirilor, dotarilor specifice, aleilor de acces, echiparilor edilitare, echipamentelor
si parcarilor. Zona dintre aliniament si linia de retragere va fi tratata ca zona verde,
inerbata si plantata.
Art.17 Amplasarea echipamentelor specifice fata de limitele laterale si posterioare ale
parcelei.
- Locurile de inhumare, din care este constituit cimitirul, se vor retrage fata de limita
laterala a terenului, din est, cu 3.0metri. Eventuale constructiile, specifice functiunii de
cimitir, se vor retrage fata de limita laterala a terenului cu o distanta egala cu jumatate
din inaltimea cladirii, masurata la cornisa, dar nu mai putin de 3.0metri.
- Locurile de inhumare, din care este constituit cimitirul, se vor retrage fata de limita
posterioara a terenului, din sud, cu 3.0metri.
Eventualele constructii, specifice functiunii de cimitir, se vor retrage fata de limita
posterioara a terenului cu o distanta egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata la
cornisa, dar nu mai putin de 3.0metri.
Zona dintre limita de proprietate si linia de retragere va fi tratata ca zona verde,
inerbata si plantata
- In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendii si alte
norme tehnice specifice.
Art 11 - Amplasarea in interiorul parcelei
-conf. art.24 din RGU si conform Codului Civil.
Art. 18 Circulatii si accese
- Terenul studiat vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulatie publica.
Accesul pe teren se va face din De 786/1.
Art 19 Stationarea autovehiculetor
- Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai
in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;
Art.20 Inaltimea maxima admisibila a constructiilor
- Inaltimea maxima a constructiilor specifice functiunii de cimitir va fi Hmax = 10.00
metri si un regim de inaltime Parter.
Art.21 Aspectul exterior al constructiilor
- Aspectul constructiilor este va fi unul contemporan si specific, finisajele folosite
urmand sa fie unele de calitate.
Art. 22 Conditii de echipare edilitara
- Alimentarea cu apa va fi asigurata prin bransare la o retea de apa din reteaua
existenta stradala aflata in apropierea terenului studiat, la drmul national DN 21, in zona
SC PROCIVIL SRL

6

PLAN URBANISTIC ZONAL "EXTINDERER CIMITIR BORA"
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

intravilanului existent. Nu este necesara realizarea unei retele de canalizare, nu se
produc apelor uzate menajere. Obiectivul propus nu are nevoie de un sistem de
incalzire. Punctual, unde este nevoie, se va a folosi un sistem electric pentru incalzire.
Este necesar bransamentul la o retea de energie electrica.
- Apele meteorice vor fi preluate prin sistematizarea terenului si rigole de colectare.

Art. 23 Spatii libere si spatii plantate
- Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru circulatii. Suprafata
minimala ce va fi alocata, in zona cimitirului, pentru realizarea de spatii verzi amenajate
va fi de minimum 23.65% din suprafata terenului. Locurile de inhumare vor fi trecute la
spatii verzi atat timp cat nu se realizeaza o constructie pe ele de tip cavou.
- Terenul care nu este acoperit cu echipamente si circulatii va fl acoperit cu iarba si
arbori si arbusti ornamentali.

Art.24 împrejmuiri
împrejmuirea terenului nu va fi mai înalta de 2.00m. Nu se recomandă
construirea la aliniament a împrejmuirilor opace. Porţile se vor deschide spre incintă.
Art.25 Utilizari interzise
Se interzic următoarele :
- Funcţiuni altele decat cea propusa si anume functiunea de cimitir .

întocmit,
Arh. Dobrin Datcu

SC PROCIVIL SRL

7

JU D E TU L BUZAU

JU D E TU L BRAILA

JU D E T U L PRAHOVA
JU D E TU L CONSTANTA

.. »

.

-

»»«u

*

TANDAREI

^ n H r k B M tm p i]
C0,«3

fu ..

*""•
■

VţiL-fer-; %

T.....

•

racăzăn9Ş,i

i )

>

„j Jr.

~

■

■■■*—

, «

JUDETUL
ILFO V

ţ w

n

*
f<L *

JU D E TU L CALARASI

JU D E T U L CALARASI

AMPLASAMENT
OBIECTIV STUDIA'

Proiectant:

U.A.T. SLOBOZIA

S.C. PROCIVIL SRL
specificatie

nume

semnatura

sef proiect

arh. D.L. Datcu

..

i/~'—

proiectat

arh. D.L. Datcu

.. .

i/~—

desenat

arh. D.L. Datcu

verificat

Proiect:

Beneficiar:

ing. N. Negoita

—- Data
aug.2020

62466 /
22 .06.2020

Titlu proiect:

FAZA:

EXTINDERE CIMITIR BORA

PUZ

Adresa: MUN. SLOBOZIA, T 786/2, P 44, 45, 46,
C.F. 39544, JUD. IALOMITA

INCADRARE IN
TER ITO R IU L JU D ETEA N

Titlu plansa :

Plansa:

U01

SLOBOZIA

BORA

sit
arheologic
cimitir
existent

AMPLASAMENT
OBIECTIV

Proiectant:

U.A.T. SLOBOZIA

S.C. PROCIVIL SRL
specificatie

nume

sef proiect

arh. D.L. Datcu

proiectat

arh. D.L. Datcu

desenat

arh. D.L. Datcu

verificat

Proiect:

Beneficiar:

ing. N. Negoita

semnatura

Data
aug.2020

52456 /
22 .06.2020

Titlu proiect:

FAZA:

EXTINDERE CIMITIR BORA

PUZ

Adresa: MUN. SLOBOZIA, T 786/2, P 44, 45, 46,
C.F. 39544, JUD. IALOMIŢA

PLAN DE
ÎNCADRARE IN ZONA

Titlu plansa :

Plansa:

U02

SLOBOZIA

BORA

WfTHÍ .

AMPLASAMENT
OBIECTIV

intravilan
existent

sit
arheologic
cimitir
existent

Proiectant:
specificatie

nume

sef proiect

arh. D.L. Datcu

proiectat

arh. D.L. Datcu

desenat

arh. D.L. Datcu

verificat

Proiect:

Beneficiar:

U.A.T. SLOBOZIA

S.C. PROCIVIL SRL

ing. N. Negoita

semnatura

Data
aug.2020

52456 /
22 . 06.2020

Titlu proiect:

FAZA:

EXTINDERE CIMITIR BORA

PUZ

Adresa: MUN. SLOBOZIA, T 786/2, P 44, 45, 46,
C.F. 39544, JUD. IALOMIŢA

PLAN DE INCADRARE
IN PUG MUN SLO BOZIA

Titlu plansa :

Plansa:

U03

Nr.
Pct.
141
142
143
144
145
146

Coordonate pct.de contur
X [m]

Y [m]

342452.519
342421.141
342408.571
342395.953
342408.792
342426.930

689557.256
689560.701
689431.871
689302.560
689299.433
689295.016

S(NC39544)=8252mp P=586.301m

31.567
129.442
129.925
13.214
18.668
263.486 oo
o
o:»

Proiectant:

S.C. PROCIVIL SRL
specificatie

nume

sef proiect

arh. D.L. Datcu

proiectat

arh. D.L. Datcu

desenat------- arh. D.L. Datcu
verificat

ing. N. Negoita

semnatura

Nr.
Pct.
141
142
143
144
145
146

Lungimi48
laturi
D(i,i+1)

Coordonate pct.de contur
X [m]

Y [m]

342452.519
342421.141
342408.571
342395.953
342408.792
342426.930

689557.256
689560.701
689431.871
689302.560
689299.433
689295.016

31.567
129.442
129.925
13.214
18.668
263.486
____________

Beneficiar:

U.A.T. SLOBOZIA
scara
1/500

S(NC39544)=8252mp P=586.301m
ing. N. Negoita

Data
aug.2020

P ro i e ct:
6246 5/
22.06 .2020

Titlu proiect:
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EXTINDERE CIMITIR BORA

P JZ

Adresa: MUN. SLOBOZIA, T 786/2, P 44, 45, 46,
C.F. 39544, JUD. IALOMIŢA
litiu plansa:
p
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Pla isa:
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Y [m]
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342421.141
342408.571
342395.953
342408.792
342426.930
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689560.701
689431.871
689302.560
689299.433
689295.016

S(NC39544)=8252mp P=586.301m
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Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 1112 / 29-12-2020
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O ficiul d e C a d a stru şi P u b licita te Im obiliară IALOMIŢA
Biroul d e C a d a stru şi P u b licita te Im obiliară Slobozia
Adresa BCPI: LOC: SLOBOZIA, STR CUZA VODA NR. 5 COD POSTAL: 920057 TEL: 0243/211307,
0243/233319________________________________________________________________________

A VIZ DE ÎN C E P E R E A LUCRĂRII
Nr. 1112 / 2020

C ătre S tro e C ristia n , în c a lita te de e x e c u ta n t:
A nalizân d so licita rea d u m n ea vo a stră în re g istra tă la OCPI IALOMIŢA cu nr. 127226 din data
24/12/2020, se em ite avizu l de în ce p e re a lucrării PLAN TO PO G RA FIC N EC ESA R PUZ - pentru
im obilul avan d n um ar ca d a stra l 3 9 5 4 4 / Slobozia

1. D a tele princip ale ale lu crărilo r p revă zu te a se e x e c u ta :
*) O biectivul lu cră rii: EX T IN D ER E CIM ITIR BORA
*) A m p la sa m e n te le pentru care se solicită avizu l sun t:
- su p rafaţa to ta lă: 0 ,8 3 ha;
- term en u l de e x e c u ţie : 3 1 .1 2 .2 0 2 1
2. D o cu m en tare: R ecom an dam sa fie u tilizate şi in teg rate lu crările e x e c u ta te a n te rio r în zona:
(cele obtinute prin ce re re a de so licita re de in fo rm atii). Pentru in cad rarea lucrarii in sistem u l
national de referinta veti folosi puncte din reteaua nationala , siste m de proiectie S tereo g rafic
1970.
3. C ondiţii te h n ice pentru e x e c u ta re a lu crărilo r: D o cum entatia se va intocm i pe sup ort analog ic si
digital ( fis ie r tip d xf). Suportul digital va contine in form atiile pe stra tu ri te m a tic e . A lte o b servatii si
reco m an d ari: La rea liza rea lu crarilo r se vo r resp ecta u rm ato arele a cte n o rm ative : - Ordinul
D irectorului G en eral al A .N .C .P .I. nr. 700/2 01 4 privind apro barea R eg ulam en tu lui de a v iz a re ,
recepţie şi în sc rie re în evid e n ţele de cad a stru şi ca rte fu n cia ră - Norm ele te h n ice pentru
introd ucerea cad a stru lu i g en era l, apro bate prin Ordinul nr. 534/2001 al m inistru lui ad m in istratiei
publice ; - Legea 350/2001 pentru a m e n a ja re a terito riulu i si u rb anism ulu i; - Legii fondului fu n cia r
nr. 18/1991; - O rdonanta de urgenta nr. 34/2013 privind o rg a n iza re a , a d m in istrare a şi exp lo atare a
p ajiştilo r p erm an en te şi pentru m odificarea şi co m p letarea Legii fondului fu n cia r nr. 18/1991
4. R ecep ţia lu crării: DOCUM ENTATIA FINALA VA CONTINE:
a) borderoul;
b) dovada a ch ită rii ta rife lo r legale;
c) ce re re a de recep ţie;
d) copia avizu lu i de în ce p e re a lu cră rii, după caz;
e) certificatu l de urbanism pentru apro barea in ve stiţie i;
f) in ven taru l de coordonate ale punctelo r de in flexiun e c a re d efin e sc lim ita puz-ului, în fo rm at
d igital;
g) calcu lu l a n a litic al su p rafeţei d elim itate prin puz;
h) m em oriul te h n ic, ca re va cup rin de: m etodele de lucru, in stru m en te u tiliza te, p relu crarea şi
modul de sto ca re , o rg an izare şi rep re ze n tare a d atelo r, p reciziile obţinute, su p ra fa ţa pe care se
exe cu tă lu crarea (în ha);
i) planul topografic (în fo rm at analogic şi digital - dxf) în to cm it la sca ra 1 :5 .0 0 0 -1 :5 0 0 pe care se
vo r evid enţia lim itele puz-ului şi lim itele im obilelor din interiorul puz căro ra le-au fo st aco rd ate
num ere c a d a stra le ;
j) planul de în ca d ra re în zonă, la o sca ră co n ven ab ilă , pe c a re se va evid enţia lim ita puz faţă de
lim ita in travilan u lu i e x iste n t, în cazul puz- urilor e x e c u ta te în e x tra v ila n ;
-plan topografic in fo rm at digital (fisie r .d xf - 2 0 0 0 ).
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Nr 1082/06.01.2021
QjgtSIganr. 126481/22.12.2020

O ficiul d e C a d a stru şi P u b licita te Im obiliară IALOMIŢA
Biroul de C a d a stru şi P u b licita te Im obiliară Slobozia
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Adresa BCPI: LOC: SLOBOZIA, STR CUZA VODA NR. 5 COD POSTAL: 920057 TEL: 0243/211307,
0243/233319________________________________________________________________________
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P R O C E S V E R B A L D E R E C E P Ţ IE 1 0 8 2 / 2 0 2 1
În to cm it a stă z i, 06/01/2021 , privind ce re re a 126481 din 22/12/2020
avân d a viz de în cepere a lu crărilo r cu nr 1112 din 28/12/2020

1. B e n e ficia r: UAT SLO BO ZIA
2. Ex e cu ta n t: Stroe C ristian
3. D enum irea lu cră rilo r re ce p ţio n a te : R E C E P Ţ IE TEH N IC A SU PO RT PENTRU PU Z-''EXTIN D ER E
CIM ITIR BORA, MUN. SLO BO ZIA , jU D .IALO M ITA ''.
4. N om inalizarea d o cu m en te lo r şi a d o cu m en taţiilo r care se predau O ficiului de C ad astru şi
Publicitate Im obiliară IALOMITA conform avizulu i de in cep ere a lu crărilor:
N um ăr a ct
1112
23253
126735
1
2
0175729
1
2

Data a ct
29.12.2020
27.05.2020
23.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020

Tip a ct
act administrativ
act administrativ
act administrativ
inscris sub semnatura
inscris sub semnatura
act administrativ
inscris sub semnatura
inscris sub semnatura

privata
privata
privata
privata

Em iten t
OCPI Ialomita
Municipiul Slobozia
OCPI Ialomita
Stroe Cristian
Stroe Cristian
MINISTERUL FINANTELOR
STROE CRISTIAN
STROE CRISTIAN

Asa cum su n t a ta şa te la ce re re .

5. C oncluzii:
Pentru procesul ve rb a l 1082 au fo st recep ţio nate 1 propuneri:
* Se avizeaza plan topografic conform art. 262, lit. a (“ planurile topografice, care stau la baza întocmirii
planurilor urbanistice zonale"), din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru
si carte funciara aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de cadastru si Publicitate
Imobiliara nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Mentionam ca acest aviz nu confera drept de proprietate si nici opozabilitate fata de evidentele cadastral
juridice ale institutiei noastre. Persoana autorizata raspunde pentru masurarea imobilului indicat de
proprietar, pentru corectitudinea intocmirii documentatiei, corespondenta acesteia cu realitatea din teren si
cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de catre proprietar.
-Imobilul tarla 786/2, parcela 44,45 si 46 ce face obiectul receptiei este inregistrat in baza de date grafica
cu numarul cadastral: 39544 / Slobozia;

6. Erori to p o lo g ice faţă de alte en tităţi sp a ţia le :
Id entificato r Tip ero are
Mesaj su p rap u n ere
Nu e x istă erori topologice.
Lu crarea e ste d ecla rată A dm isă
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REALIZARE PUZ - EXTINDERE CIMITIR BORA. MUNICIPIUL SLOBOZEA, TARLA 786,'2,
PARCELELE -14. 45: 46, CF 39544, JUDEŢUL IALOMIŢA.
BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA
CERTIFICAT DE URBANISM: 23253'27,05.2020

STUDIU GEOTEHNIC
1 . D a te g e n e r a le :
1 .1

D e n u m i r e a s i a m p l a s a r e a lu c r ă r ii:

Obiectivul
pentru
care s-a
întocm it
geotehnic are urm ătoarea denum ire: Realizare
c im itir Bora.
Conform comenzii beneficiarului investiţia
Mun Slobozia, tarla 78 6 /2 , parcelele 44, 45, 46,
Ialom iţa.
1 .2

prezentul studiu
PUZ - extindere
este am plasata in
CF 39544, Judeţul

In v e s t it o r / B e n e f ic ia r :

UAT Municipiul Slobozia.
1 .3

P r o ie c t a n t d e s p e c ia li t a t e p e n t r u s t u d iu l g e o t e h n i c :
S . C . G E O 7 S . R . L . S lo b o z ia

1 .4

D a t e le

p r iv in d

c a r a c t e r is t i c e le

f iz ic o - m e c a n i c e

a le

te re n u lu i

de

sondajul excutat pe am plasam ent pana
la adancimea de 2.50m , precum si de datele din studiile geotehnice
întocm ite de S.G.Geo 7 s.r.l. in zona.
Terenul de fundare, pe adancimea investigata de 2.50m , este
a lcă tu it din praf argilos slab nisipos, tare.

f u n d a r e a u f o s t f u r n iz a t e d e

1 .5

D a t e t e h n i c e f u r n iz a t e d e b e n e f ic ia r :

Din comanda beneficiarului rezulta ca se doreşte extinderea
cim itiru lu i Bora - faza PUZ.
2 . D a t e p r iv in d t e r e n u l d in a m p la s a m e n t :
2 .1

D a t e p r iv in d z o n a r e a s e i s m i c a :

In conform itate cu prevederile Codului d._,,
partea I, "Prevederi de proiectare pentru clădiri",' i
2013, pentru am plasam entul stud iat s-au
acceleraţiei terenului pentru proiectare, a
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si valoarea perioadei de control a spectrului de răspuns T c = 1 . 0 s .

Conform SR 1 1 .1 0 0 /1 -9 3 , am plasam entul se incadreaza in
zona cu g r a d 7 t de m acroseism icitate pe scara MSK(unde indicele 1
corespunde unei perioade medii de revenire de m inim 50 de ani)

2 .2

D a t e p r iv in d a c ţ iu n e a v â n t u lu i:

In conform itate cu prevederile
bazele proiectării si acţiuni asupra
vâ n tu lu i", indicativ CR 1-1-4 -20 12, presi
S.C.GEO 7 S.R.L.
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m ediata 10min. la 10m, pe interval de 50ani de recurenta este de
0 .6 K P a .

V

V

s
viteza, medie anuală avânturilor (sus)

S

frecvenţa medie anuala a vânturilor (%)

Reprezentarea sub form ă de roză a v â n tu rilo r a vitezelor
medii anuale si frecvenţelor medii ale v â n tu rilo r - statia
m eteorologică Slobozia.
Din punct de vedere clim ateric, zona studiată aparţine
sectorului cu climă continentală, fiind situată în partea centrală a
ţin u tu lu i clim atic din S si SE.
2 .3

D a t e p r iv in d a c ţ iu n e a z ă p e z i i:

In conform itate cu prevederile CoduluL de proiectare
"Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construpdjT^',G n£tbativ CR 1-1-3 2012, valoarea caracteristica a incarcaril<din ^anada^fe^sol este de
2 .5 K N / m P .
a
A
a

S.C.GEO 7 S.R.L.
Orice reproducere, utilizare sau distribuire a acestui d
persoane fizice sau juridice fara autorizarea scrisa a reprezer.
SRL. este interzisa si se pedepseşte conform legii.

3 of 7
ta de către
societarii. SC G E 07

REALIZARE PL'Z - EXTINDERE CIMITIR BORA, MUNICIPIUL SLOBOZIA, TARLA 786/2,
PARCELEI E 44, 45.. 46, CF 39544, JUDEŢUL IALOMIŢA.
BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA
CERTIFICAT DE URBANISM: 23253.27.05.2020

2 .4

D a t e p r iv in d a d a n c im e a d e i n g h e t :

In conform itate cu prevederile STAS 6054 - 77, in Municipiul
Slobozia, adancimea de inghet este de 8 0 c m de la nivelul terenului
sistem atizat.

2 .5

D a t e g e o lo g ic e g e n e r a l e :

Din punct de vedere geologic - structurai,am plasam entul este
situ a t in marea unitate a platform ei M o e s i^ş 'r, şe;paracterizeaza
prin prezenta fo rm a ţiu n ilo r aluviale holoaşneutip de'fapca.. depuse
peste depozite neogene, asa cum rezujji ^ s i ^ !^ T S } ^ ţ a 0dgeplogica
Calarasi, scara 1:200.000..

S.C.GEO 7 S.R.L.
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I

2.6

C a d r u g e o m o r f o lo g ic , h id r o g r a f ic s i h id r o g e o lo g ic :

Din punct de vedere geom orfologic, zona de studiu aparţine
Câmpiei Române, subdiviziunii Câmpia Bărăganului, am plasam entul
situându-se în zona sa centrală - Câmpia Bărăganul Ia lo m ite i, pe
terasa de pe m alul drept al râului Ialo m iţa.
A tât curgerea râului Ialom iţa, cât si a apei subterane din
bazinul său hidrografic în zona am plasam entului stud iat, se
realizează de la nord vest către sud est, asa cum rezulta din
"S tudiul hidrogeologic si geotehnic privind coborârea nivelului apelor
freatice in zona de nord a m unicipiului Slobozia in condiţiile aplicării
irig a ţiilo r in sistem ul Ialo m iţa C alm atui". Studiul a fost întocm it de
ISPIF Bucureşti in anul 1980.
2 .7

D a te g e o te h n ic e :

Terenul de fundare este alcătuit d in tr-o alternanta de praf
argilos salb nisipos, caracterizata p rin tr-o com presibilitate mare si medie E=8881-11229KPa, conform prevederilor STAS 1243-88.
2 .8

I s t o r i c u l a m p l a s a m e n t u lu i s i s itu a ţia a c t u a la :

La data întocm irii
folosinţa aterenului este arabil.
2.9

prezentei

docum entaţii,

categoria

de

C o n d iţii r e f e r i t o a r e la v e c in ă t ă ţ i:

Nu este cazul.
2 .1 0

î n c a d r a r e a in z o n e d e r i s c :

încadrarea in zonele de risc natural, la nivel de m acrozonare,
a ariei pe care se gaseste am plasam entul,;.^tţrpliHt-se va face in
Planului
conform itate cu Legea 5 7 5 /2 0 0 1 : Lege prrvjftd a p r
a de risc
de am enajare a te rito riu lu i national-Secjiufh
ucerii
natural. Riscul este o estim are m a t e m a t ic a ;
vyroare
si
de pierderi umane si m aterial pe o perimai
S.C.GEO 7 S.R.L.
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in tr-o zona data pentru un a n u m it tip de dezastru. Factorii de risc
care se au in vedere sunt: cutrem urele de pam ant, inundaţiile si
alunecările de teren.
1.C utrem urele de pam ant:Zona de intensitate seismica 7 i scara
MSK si perioada de revenire de 50 de ani.
2 .In u n d a tii:N u este căzui,
3.Alunecări de teren:P otenţial de producer a alunecarilor-scazut,
Probabilitate de alunecare-practic zero.
3 . P r e z e n t a r e a in f o r m a ţ iilo r g e o te h n ic e :
In conform itate cu prevederile norm ativului NP 0 7 4/2 014 ,
anexa D, pe am plasam ent s-a executat un sondaj de verificare pana
ia adancimea de 2.50m .
SI
0.00m - 0.60m soi vegeta! si um plutura,
0.60m - 2.50m praf argilos slab nisipos, tare.
Orizontul freatic nu a fost inte rcep tat in sondaj.
Valorile principalelor caracteristici fizico mecanice ale terenului
indica o consistenta in dom eniul plastic vârtos la plastic consistent,
o porozitate mare si valori ale m odulului de deform atie liniara in
dom eniul foarte mare la mare.
4.
4 .1

E v a lu a r e a in f o r m a ţ iilo r g e o te h n ic e :
C a t e g o r ia g e o t e h n i c a :

Categoria geotehnica exprim a riscul geotehnic si se stabileşte
in co n form itrate cu prevederile norm ativului privind principiile,
exigentele si m etodele cercetării geotehnice a terenului de fundare
indicativ IMP074/2014, luând in considerare urm ăto rii factori:
-condiţii de te re n :te re n bun punctaj 2;
-apa subterana:sapaturi fara epuizm ente punctaj 2;
-categoria de im portanta a construcţiei:norm aia punctaj 3;
-ve cin ă tă ţi:fa ra riscuri punctaj 1;
-risc seismic ag< 0 .2 5 punctaj 2;
Prin însumarea puncta je lor (total 10) c'fezplta categoria
geotehnica 2, risc geotehnic m oderat.
;a ..de' STAS
Având in vedere adancimea de inghdt " ........
. ..
rr tu . £
icepa M ' Ia
6 4 5 5 /7 7 , terenul bun de fundare se c a n s i d e
năimea
adancimea de 1.00 m, si se m enţin
prospectata.
J
M (ît0 1 4
ivuiţii
In conform itate cu prevederile nor
. pentruiTuRdáLii
presiunea convenţionala la adancimea de
■
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latim ea de lm este de 1 5 0 K P a , Pentru alte adâncim i si lăţim i ale
fu n d a ţiilo r presiune convenţionala se va modifica
conform
prevederilor din anexa D din norm ativul m enţionat.
Conform Ts 1981, după modul de com portare a terenului la
săpătura m ecanizata, se încadrează in categoria II, teren m ijlociu.
Tip
litologic

Poziţie

sol vegetal

3

umplutura

62

praf
argilos

16

Proprietăţi
coezive
slab
coeziv
slab
coeziv
slab
coeziv

Categoria de teren după modul
de comportare la săpat
mecanizat
manual
euavator buldozer
screper

Afanare
după
executarea
săpăturii
(% )

Greutate
volumică
in situ
(kgf/m3)

uşor

i

I

!

14-28

1200-1400

mijlociu

I

I

I

14-28

1600-1900

mijlociu

II

II

II

8-17

1600-1700

La realizarea eventualelor săpături de pe am plasam ent sunt
indicate a se lua urm ătoarele m ăsuri:
- neprogram area lucră rilor de săpături în perioadele de îngheţ sau /
si de ploi;
- panta m axim ă de taluz stabil se va calcul în funcţie de secţiunea
propusă şi nu va fi mai mare de 2 :3 ;
- evacuarea părţii superficiale de m aterial de um plutură pe adâncim i
raţionale; în funcţie de cotele reliefului (m orfologia terenu lui) se va
organiza scurgerea gravitaţională a apelor din precipitaţii în afara
zonei viitoarei construcţii, operaţiune care va trebui să fie însoţită
de asigurarea unor lucrări auxiliare sim ple (m ici canale, rigole etc.)
prin care să se îm piedice afluxul de ape în interiorul săp ătu rilor;
In execuţie se v o r lua m asuri de com pactare a tu tu ro r
u m p lu tu rilo r, Ia um iditatea optim a si atingerea unei densităţi in
stare uscata de m inim 1.60 t / m 3.
4 .2

M o n it o r iz a r e a g e o t e h n i c a :

In conform itate cu prevederile norm ativului C 169-88, pe
parcursul executării lucrărilor, constructorul are obligaţia de a
solicita prezenţa proiectantului geotehnician pe şantier ori de câte
ori se constat neconcordanţe între prevederile studiului geotehnic şi
dispunerea stra ie lo r, a caracteristicilor terenului, a nivelului şi
caracterului apelor subterane.
In conform itate cu prevederile din Ghidul privind modul de
întocm ire si verificare a docum entaţiilor geotehnice pentru
construcţii, indicativ GP129-2014, m onitorizarea geotehnica se va
efectua de către elaboratorii studiului geotehnic sau de către alţi
specialişti atestati de MTTC pentru domeniUpîŞf^
întocm i
Lui
h* I
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