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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE:

1.1. Date de identificare a documentatiei:

Denumirea lucrarii: „P.U.Z. SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE PLASE
SUDATE IN SPATII DEPOZITARE SI ATELIER TAMPLARIE DE
ALUMINIU”

Amplasament: Str. Pescarusului nr. 5, oras Basarabi,
jud. Constanta - intravilan;

Faza de proiectare: P.U.Z.

Proiectant general: B.I.A.ARHITECT DAN PAVEL
Mun. Constanta, int. Dragos Voda nr. 1, jud. C-ta
tel: 0727 717722 e-mail: danmpavel@ygmail.com

Nr. pr. / Data elaborarii: 3/ aprilie 2018

Benefeciar: Consiliul Local Oras Basarabi prin S.C. Amber Mineral S.R.L.

1.2. Obiectul studiului:

La cererea beneficiarului, se intocmeste o documentatie pentru „P.U.Z. SCHIMBARE
DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE PLASE SUDATE IN SPATII DEPOZITARE SI
ATELIER TAMPLARIE DE ALUMINIU”, prin care se doreste schimbarea si definirea noilor
reglementari urbanistice precum si majorarea indicatorilor urbanistici existenti, ce se vor aplica
pentru zona generatoare PUZ, avand amplasamentul in oras Basarabi, UTR. V3, str.
Pescarusului nr. 5, intravilan, jud. Constanta, respectiv pentru intreaga zona studiata.

Astfel, terenul generator / initiator PUZ aflat in proprietatea beneficiarului Consiliul
Local al Orasului Basarabi si este concesionat S.C. Amber Mineral S.R.L., are o suprafata de
10058.00mp si este pozitionat pe partea stanga a str.Pescarusului pe sensul de mers catre port.
Suprafata studiata / reglementata a PUZ-ului va insuma 18 134.00mp.

Anterior prezentei documentatii, terenul generator era reglementat de un P.U.D. (regim
inaltime P+3E, P.O.T. max.=24.55%, C.U.T. max = 0,29), ale carui prevederi se doresc a fi
modificate de catre beneficiari, astfel:

Regimul de inaltime propus este: S(D)+P+2E;
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P.O.T.max propus: 35.00%;
C.U.T. max propus: 0,4;
Functiuni admise: spatii de depozitare profile aluminiu, atelier

tamplarie de aluminiu, birouri;
H max: 12.00m la atic de la CTA;
Retrageri de la limita de proprietate: min. 5.00m la strada Pescarusului, min. 9m. de

la aleea laterala de acces si conform Cod Civil
pe limitele laterale si posterioare ale terenului;

1.3. Delimitarea zonei studiate si a zonei generatoare si obiectul lucrarii:

Zona studiata vizata reprezinta o suprafata de aprox. 18 134.00 mp este delimitata de:

 la Nord: incinta concesionata de catre S.C. DUNAV SHIPPING S.R.L.;

 la Sud: str. Pescarusului;

 la Est: Compania Nationala - Administratia Canalelor Navigabile si
Administratia Zonelor Libere Constanta - Zona Libera Basarabi;

 la Vest: drumul de acces catre incinta concesionata de catre S.C. DUNAV
SHIPPING S.R.L. ( si peste drum de S.C. Vie - Vin Murfatlar S.A. si
R.A.J.A. Constanta ).

Zona generatoare a viitorului P.U.Z. este reprezenata de lotul de teren incadrat in
intravilanul orasului Basarabi, cu nr. Cad. 104768, in suprafata totala de 10058.00mp.
Acest teren este in proprietatea privata a Consiliului Local Basarabi si este concesionat
catre S.C. Amber Mineral S.R.L. co contractul de concesiune nr. 7428 din 12.11.2014

1.4. Baza legala a elaborarii:

- Noul Cod Civil – legea 287/2009 cu modificarile ulterioare.

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

- Legea 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului;

- Ordonanta 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului;

- Ordonanta de urgenta 10/2009 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996 (republicata). Ale
carei prevederi sunt detaliate in conformitate cu conditiile specifice zonei studiate;

- “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” indicativ
GM-007-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 si GM-010-2000;

- Normativul departamentului pentru proiectarea parcarilor auto in localitati urbane. (P
132/93);



B.I.A. Arhitect Dan Pavel | Memoriu prezentare oportunitate
- „P.U.Z. schimbare destinatie teren din fabrica plase sudate in spatii depoitare si atelier tamplarie de aluminiu”

5

- Legea 137/95 – privind protectia mediului;

- Legea 7/96 – legea cadastrului si a publicitatii imobiliare;

- Legea 71/96 – legea privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea I – cai de comunicatie;

- Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata in 1998;

- Legea nr.41/1995 privind protejare patrimoniului cultural national;

CAPITOLUL 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII:

2.1. Evolutia zonei:

Situat la vest de municipiul Constanţa, la o distanţă de 18 km, oraşul Basarabi are în
componenţa sa localitatea Basarabi şi satul Siminoc.

Descriere

La aproximativ jumătatea distanţei nord-sud a Dobrogei, pe calea ferată ce leagă
Constanţa de Cernavodă se află aşezată localitatea Basarabi. Oraşul Basarabi are în
componenţă şi satul Siminoc situat la 6 km vest de oraş, pe drumul comunal DC 27.

Teritoriul localităţii este situat pe platforma dobrogeană prebalcanică, relieful fiind format din
versanţi cu pante line ale unor confluenţe de văi. În localitatea Basarabi converg văile Seacă,
Basarabi, Şerpelea şi a Siminocului, toate afluente Canalului, cu lucrări de amenajare pe cursul
inferior şi în zona confluenţelor. Sunt prezente trei forme de relief distincte: dealuri 80- 130 m
(Maltezeanu), ghermea (movile) 15-80 m (Siminoc), văi (Carasu, Siminoc, Şerpelea).

Teritoriul administrativ al oraşului are o formă neregulată, cu suprafaţa de 6.925,075 ha şi
lungimea conturului de 50.993,21 m conform măsurătorilor efectuate la bornarea acestuia din
1994.

Teritoriul se învecinează: la nord – comuna Poarta Albă, la est – comuna Valu lui Traian, la
sud – comunele Mereni şi Ciocârlia, la vest – oraşul Medgidia.

Climatul localităţii se înscrie în cel al Dobrogei centrale caracterizat prin continentalism, cu
oscilaţii diurne şi anuale mari ale temperaturii aerului, cantităţide precipitaţii reduse. Vecinătatea
relativă a mării influenţează asupra circulaţiei maselor de aer.

Se consemnează ca fenomen specific caracterul torenţial frecvent al ploilor, având ca efect
inundaţiile. De aceea, trebuie să se ţină seama la amplasarea construcţiilor, de dimensionarea
canalizării pluviale, a rigolelor. Localitatea Basarabi beneficiază de un climat plăcut, determinat
de aşezarea geografică şi de relief.

Transport naval

Circulaţia navală pentru oraşul Basarabi se rezumă la curse ocazionale pentru produse
balastiere, fier vechi şi cereale. Dar acestea nu acoperă capacitatea portului de 0,7 milioane
t/an. Din anul 1997, în portul Basarabi a fost înfiinţată Zona Liberă Basarabi, care este situată în
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Complexul Portuar Basarabi, Dunăre-Marea Neagră şi cuprinde o suprafaţă de 10,7 ha teren
(din care 7,6 ha teritorii portuare). Zona liberă Basarabi pune la dispoziţia investitorilor străini
toate facilităţile specifice acestora. Firmele cu activitate în Zona Liberă pot desfăşura
următoarele tipuri de activităţi:

– activităţi industriale şi de procesare;

– depozitări mărfuri magazii şi de platforme descoperite;

– activităţi comerciale, industriale etc.

Economie

Oraşul Basarabi s-a format şi dezvoltat într-o regiune naturală complexă. Activitatea
meşteşugărească şi comerţul au fost primele activităţi care s-au dezvoltat. Spriritul
antreprenorial, reformele structurale în formarea şi funcţionarea unităţilor economice, aplicarea
mecanismelor de piaţă au condus la dezvoltarea rapidă şi puternică a sectorului privat.

Pe ansamblu, activitatea economică în oraşul Basarabi poate fi ilustrată prin numărul de firme
din fiecare domeniu, cifra de afaceri/domeniu şi numărul de angajaţi cuprinşi în aceste firme.

Principalul obiectiv în dezvoltarea locală este acela de a păstra potenţialul economic al
industriilor cheie şi de a crea condiţii pentru diversificarea serviciilor oferite atât cetăţenilor, cât
şi agenţilor economici. Este esenţial pentru oraşul Basarabi să păstreze stabilitatea şi să
asigure dezvoltarea infrastructurii urbane.

Autorităţile administraţiei publice locale vor trebui să aibă ca priorităţi pentru următorii ani
atragerea de investitori şi sprijinirea dezvoltării unităţilor economice din raza de competenţă, în
vederea asigurării resurselor bugetare necesare dezvoltării oraşului.

Principalul obiectiv în dezvoltarea locală este acela de a păstra potenţialul economic al
industriilor cheie şi de a crea condiţii pentru diversificarea serviciilor oferite atât cetăţenilor, cât
şi agenţilor economici.

Este esenţial pentru oraş să păstreze stabilitatea şi să asigure dezvoltarea infrastructurii urbane.

Populație

Populaţia oraşului este de 10.746 de persoane, majoritatea de naţionalitate româna, alături de
care coexistă şi etnici turci, tătari şi rromi.

La recensământul din 2002 au fost numărate 10.857 de persoane. Sub aspect etnic, localitatea
era alcătuită din 9.801 români, 705 tătari, 272 ţigani/romi, 62 turci, 9 lipoveni, 5 unguri, 2 bulgari
şi 1 german. Din punct de vedere confesional şi religios, populaţia se compunea din 9.694
ortodocşi, 771 musulmani, 249 penticostali, 78 baptişti, 31 romano-catolici.

Comparativ, în anul 1930 localitatea număra 1.502 locuitori, dintre care 936 români, 268 turci,
96 tătari, 59 germani, 44 ţigani, 27 armeni, 24 greci ş.a. Sub aspect confesional populaţia era
alcătuită din 1.047 ortodocşi, 371 mahomedani, 47 luterani, 19 armeano-gregorieni, 13 romano-
catolici ş.a.m.d.
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Istoric

În urma săpăturilor arheologice s-au găsit urme de locuire datate înainte de anul 992 e.n.

Prima atestare documentară a localităţii cu numele de Murfatlar este din anul 1855, nume care
se păstrează până în anul 1924, când, în urma disputelor politice dintre ţărănişti şi liberali,
numele se schimbă în Basarabi. În anul 1965, localitatea revine la numele de Basarabi, pentru
ca în anul 1980, numele să se schimbe din nou în Murfatlar. Se spune că schimbarea se
datorează rezonanţei turceşti a denumirii „Basarabi” (în trad. „Al lui Murfat”). Conform unei
anecdote, însuşi Nicolae Ceauşescu ar fi ordonat schimbarea denumirii, pentru că pronunţarea
numelui vechi îi prilejuia dificultăţi.

Pe 26 iunie 2007 Camera Deputaţilor a adoptat legea de revenire la denumirea Basarabi.
Legea a fost adoptată de Senat la 4 decembrie 2007, promulgată de preşedintele României pe
20 decembrie 2007 şi publicată în Monitorul Oficial pe 21 decembrie 2007.

Edificii culturale de interes naţional

În apropierea oraşului se află Complexul rupestru Basarabi-Basarabi, cu prima biserică
de pe teritoriul României. Ansamblul monastic rupestru cuprinde biserici, încăperi, galerii etc.

Situl arheologic Basarabi-Basarabi se află la o distanţă de 15 km de litoralul Mării Negre, pe
malul drept a ceea ce a fost Valea Carasu, acum Canalul Dunăre-Marea Neagră. Este alcătuit
din camere şi galerii, fiind săpat într-un deal de cretă situat în apropierea carierei de extragere a
cretei din Basarabi. A fost descoperit pe 11 iunie 1957, în urma unor lucrări de extindere a
zonelor de exploatare a cretei. Acest complex, a adăpostit, în opinia cercetătorilor, prima
biserică şi primele chilii ale unei mănăstiri, de pe teritoriul României. Bisericile şi galeriile săpate
în dealul de cretă de la Basarabi-Basarabi se află pe versantul de NV al dealului Tibisirul, la o
distanţă de câteva zeci de metri de Canalul Dunăre – Marea Neagră şi în imediata apropiere a
marelui val de piatrã. Se presupune cã întrebuinţarea iniţială a complexului Basarabi-Basarabi a
fost strâns legată de existenţa acestui val de piatrã, deoarece multe dintre fragmentele păstrate
ale coronamentului de val sunt din cretã, a cãrei origine se poate afla în cariera veche. Datarea
sitului s-a făcut pe baza indicaţiei unei inscripţii din naosul bisericii B4 leat 6500, ceea ce
înseamnă anul 992.

Rezervația Fantanita-Basarabi

Pusa sub ocrotire in anul 1932, rezervatia este situata la 1 km sud de podgoria Basarabi,
pe partea stanga a soselei Constanta-Ostrov.

Rezervatia ocupa o suprafata de 19,70 ha si este inclusa in padurea Basarabi, a carei suprafata
este de 641 ha.

Incepand cu anul 1962 rezervatia este ocrotita de lege si adaposteste specii rare cum ar fi:
usturoiul, inul dobrogean,colilia,spinul de Basarabi,zambila, precum si specii cu areal exclusiv
dobrogean: cimbrul, pesma,migdalul pitic, bujorul de stepa, ricinul, etc.
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In aceasta zona traieste broasca testoasa dobrogeana, a carei arie de raspandire in tara
noastra se limiteaza la cateva puncte din stepa Dobrogei.

Numeroasele specii floristice si valoarea peisagistica a zonei fac din aceasta rezervatie un
important punct de atractie pentru turisti

In prezent, zona studiata este intr-o continua dezvoltare, accentul fiind pus pe
dezvoltarea cu caracter industrial si de transport naval a zonei adiacente Canalului Dunarea-
Marea Neagra.

2.2. Incadrarea in oras:

Zona studiata propusa vizata in suprafata de 18 134.00 mp este delimitata de:

 la Nord: incinta concesionata de catre S.C. DUNAV SHIPPING S.R.L.;

 la Sud: str. Pescarusului;

 la Est: Compania Nationala - Administratia Canalelor Navigabile si
Administratia Zonelor Libere Constanta - Zona Libera Basarabi;

 la Vest: drumul de acces catre incinta concesionata de catre S.C. DUNAV
SHIPPING S.R.L. ( si peste drum de S.C. Vie - Vin Murfatlar S.A. si
R.A.J.A. Constanta ).

Zona generatoare / initiatoare a viitorului P.U.Z. este reprezenata de lotul de teren
incadrat in intravilanul orasului Basarabi IN u.t.r.. V3 -Port, cu nr. Cad. 104768 si adresa: oras
Basarabi, str. Pescarusului nr. 5, jud. Constanta, in suprafata de 10 058.00mp, dar din
necesitatea incadrarii PUZ-ului, suprafata studiata propusa totala este 18 134.00mp,
afectand si loturile invecinate.

Zona generatoare / initiatoare PUZ este delimitata de:

 la Nord: incinta concesionata de catre S.C. DUNAV SHIPPING S.R.L.;

 la Sud: str. Pescarusului;

 la Est: Compania Nationala - Administratia Canalelor Navigabile si
Administratia Zonelor Libere Constanta - Zona Libera Basarabi;

 la Vest: drumul de acces catre incinta concesionata de catre S.C. DUNAV
SHIPPING S.R.L. ( si peste drum de S.C. Vie - Vin Murfatlar S.A. si
R.A.J.A. Constanta ).

Delimitarea zonei generatoare a avut la baza cadastrul lotului si extrasul de carte funciara
pus la dispozitia proiectantului. Din punct de vedere al incadrarii in orasul Basarabi, zona
generatoare este pozitionata in intravilanul orasului Basarabi.

Pozitionarea este optima pentru realizarea unei investitii destinate activitatilor industriale
si de transport pe canalul navigabil Dunarea-Marea Neagra sau pentru facilitati de depozitare
aferente portului Basarabi la Canalul Dunarea-Marea Neagra, beneficiarul fiind insa conditionat
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de reglementarile anterioare ale zonei, stabilite printr-un P.U.Z. anterior, reglementari ce se
doreste a fi modificate prin prezenta documentatie.

2.3. Elemente ale cadrului natural:

a) Clima zonei:

Zona se încadrează în microclimatul litoral, (temperat-continental cu influențe marine.)
Verile sunt secetoase iar iernile au perioade de viscol, cât și intervale dese de încălzire, fapt ce
dă stratului de zăpadă un caracter episodic.

Temperatura medie anuală este de 11,2oC iar precipitațiile medii anuale sunt de
347,8mm/mp.

Circulația aerului atmosferic are loc pe sensul vest-est în semestrul cald și pe direcția
nord-est – sud-vest în ambele sensuri, în semestrul rece.

b) Soluri:

3.5Pentru determinarea condiţiilor de fundare s-a intocmit un studiu geotehnic, care
stabileşte următoarea succesiune litologica:

- umplutura neomogena cu grosimea de 1,30 - 1,70 m . In majoritatea cazurilor, grosimea
stratului de umplutura este de l,50m.

- strat de loess galben cu grosimea de 2,50m pana la 3,60m care conform caracteristicilor
stabilite prin studiul geotehnic, se incadreaza in grupa A de P.S.U. strat de creta alba, la adâncimi
cuprinse intre 3,8 si 5,1 m. La partea superioara, pe o adâncime de cca. 50cm. este puternic
alterata si degradata, prezentandu-se sub forma de pasta. In contact cu apa se transforma intr-un
material asemanator cu un chit moale. Datorita acestei caracteristici, creta este un material foarte
dificil de apreciat din punct de vedere al capacitatii portante si al tasarilor sub sarcina, fiind
tratata ca teren de fundare la fel ca "paminturile". Adâncimea maxima de
inghet ( STAS 6054/77 ) - 80cm.
Condiţiile de fundare specificate in studiul geotehnic anexat propun fundarea intr-una din
variantele:
a.) Fundarea directa pe stratul de loess, la adancimea minima de l,70m de la suprafaţa terenului
natural.
Conform Normativului privind fundarea construcţiilor pe terenuri sensibile la umezire - indicativ
P 7/ 2000, presiunea convenţionala de calcul pentru
sarcini din gruparea fundamentala de calcul este :
-120 Kpa pentru fundaţie cu latimea de lm;

- 80 Kpa pentru fundaţie cu latimea de 60 cm.
- 80 Kpa < Pconv.< 120 Kpa, pentru fundaţii cu latimea cuprinsa intre 0,60
- 1,00 m.
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Pentru sarcini din gruparea speciala de calcul, la incaracari centrice, presiunea se poate majora cu
pana la 20%.
b.) Fundarea pe perna de loess sau deseu de cariera compactat, cu grosimea minima de lm.
Conform Normativului P7/ 2000, pe perna se admite o presiune convenţionala de calcul de
Pconv.= 200 KPa ( grupa fundamentala de calcul).
3.8. - Pe amplasament nu se semnalează accidente de teren de tipul alunecări, beciuri sau hrube.

3.9 - Nivelul hidrostatic nu a fost semnalat pana la adancimea de 5,5m fata de cota terenului.
3.10 - Gradul de seismicitate (conform Normativului P100/92):
- zona seismica de calcul "E"
- coeficientul ks = 0,12

- perioada de colt, Tc = 0,7 sec.

c) Ape:

Apele subterane: Corpul de apă subterană aferent zonei studiate este RODL05, conform
clasificării apelor subterane din spațiul hidrografic Dobrogea. Acesta se întinde pe teritoriul
Dobrogei centrale, aparține tipului poros-permeabil și prezintă mari variații cantitative și
calitative, atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Nu există ape de suprafață pe teritoriul studiat, dar acesta este învecinat la est cu Canalul
Dunarea-Marea Neagra.

Conform documentației tehnice pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor, nivelul
mării este în curs de creștere, încă din secolul trecut, cu o rată actuală măsurată la 1,7mm/an.

d) Aerul atmosferic:

Aerul atmosferic este cel mai larg vector de propagare a poluanților. La nivelul zonei
studiate, în perioada de exploatare, singura sursă de poluare a aerului este obținerea agentului
termic, prin centrale individuale alimentate cu gaze naturale.

e) Biodiversitatea:

Flora este reprezentată de plante ruderale și stufăriș. Vegetația lemnoasă este
reprezentată, în principal, de exemplare arbustive de salcie. Nu au fost observate specii
floristice de importanță ecologică sau conservativă.

Pe amplasamentul aferent planului, cât și în vecinătatea zonei studiate nu au fost
identificate habitate de interes comunitar. Fauna din zona studiată este reprezentată în mare
parte de păsări. Dintre speciile protejate în aria naturală ROSPA0076, cele mai multe sunt
prezente în perioada de pasaj și de iernat.

2.4. Circulatia:

Accesul la amplasament este asigurat pe str. Pescăruşului printr-un drum pietruit existent, cu
traseul de-a lungul limitei de proprietate spre RAJA, precum si de strada Pescăruşului care
delimitează amplasamentul la sud.

2.5. Ocuparea terenurilor:
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Destinaţia clădirilor este aceea de clădiri industriale in zona portului liber si de construcţii de
locuit pe frontul de sud al străzii Pescăruşului.

Terenul cu suprafaţa de 10 058,00 mp. pe care se propune realizarea investiţiei face parte
dintr-o zona cu suprafaţa de 18.837,90 mp. apartinand Domeniului Privat al Primăriei oraşului
Basarabi, aflat in administrarea Consiliului Local oraş Basarabi. Din aceasta suprafaţa, un lot cu
suprafaţa de 7000.09 mp. a fost concesionat de Primăria oraşului Basarabi către S.C. DUNAV
SHIPPING S.R.L.

Suprafaţa de 10 058,00 mp. este fi concesionata S.C. Amber Mineral S.R.L, diferenţa
urmând sa ramana in domeniul public pentru realizarea amprizei corespunzătoare a cailor de
acces si a rigolei de scurgere a apelor pluviale de pe strada Pescăruşului. Pe acest teren se afla o
cladre cu funtiunea de Hala de Poductie Plase Sudate, hala ce este in prezent nefolosita si care se
doreste a fi extinsa si reamenajata si a carei destinatie se doreste a fi modificata.

2.6. Caracterul zonei, aspectul arhitectural-urbanistic:

Zona studiata face parte conform Reglementarilor din PUG oraş Basarabi, din zona
industriala a oraşului. Prezenta portului Basarabi la Canalul Dunăre - Marea Neagra determina
dezvoltarea activitatilor direct legate de transportul fluvial, precum si aspectul arhitectural
urbanistic al zonei. Clădirile existente in vecinătăţi sunt construcţii cu caracter industrial, gen hala,
cu regim mic de inaltime, iar pe frontul de sud al străzii Pescăruşului construcţii de locuit cu
regimul de inaltime parter.

Pe terenul ce face obiectul prezentului studiu se afla o cladre cu funtiunea de Hala de
Poductie Plase Sudate, hala ce este in prezent nefolosita.

2.7. Probleme de mediu:

In continuare sunt tratate atat problemele de mediu ce pot aparea pe perioada si in urma
dezvoltarii obiectivului de investiti, precum si recomandarile pentru protectia mediului natural.

2.8. Probleme de mediu:

In continuare sunt tratate atat problemele de mediu ce pot aparea pe perioada si in urma
dezvoltarii obiectivului de investiti, precum si recomandarile pentru protectia mediului natural.

2.8.1. Recomandări pentru protecția mediului natural:

a) Apă:

 Realizarea unei epurări corespunzătoare a apelor uzate rezultate din mediul natural și din
cadrul obiectivelor economice;

 Reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă;

La nivelul zonei generatoare se va realiza o rețea subterană de distribuție a apei potabile
utilizând materiale ce vor asigura integritatea sistemului, astfel încât să se elimine riscul avariilor
și, ca urmare, consumurile suplimentare prin pierderi în mediu.
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Colectarea apelor uzate se va face în sisteme centralizate. In lipsa unor retele de
canalizare centralizata in zona, obiectivele de investitie vor fi prevazute cu fose vidanjabile
periodic. Pentru apele uzate rezultate in urma proceselor tehnologice se vor prevede utilaje de
epurare primara a acestora, separatoare de grasimi, etc. Se interzice deversarea apei rezultate
in urma proceselor tehnologice direct in reteaua de canalizare existenta, fara o epurare
preliminara, prealabila.

Toate imobilele vor fi racordate la retelele edilitare existente in zona.

b) Aer:

 Informare și conștientizare a agenților economici poluatori asupra termenelor conformării;

 Sprijinirea introducerii de tehnologii curate;

 Măsuri pentru scăderea emisiilor;

In cazul existentei de emisii in aer in urma proceselor tehnologice, utilajele vor fi
prevazute cu filtre si echipamente specifice pentru captarea si retinerea contaminantilor.

c) Gestiunea deseurilor:

 Aplicarea planului județean de gestionare a deșeurilor;

 Crearea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor urbane și industriale la nivelul
fiecărei localități;

Pentru colectarea deșeurilor vor fi amenajate spații special destinate, echipate astfel încât
să permită colectarea selectivă a deșeurilor în scopul valorificării celor reciclabile și diminuării
cantității eliminate la depozitele de deșeuri. Aceste spatii vor fi dispuse in zona parcarilor auto,
in aproierea cailor de circulatie, pentru colectare facila.

Deseurile rezultate din activitatea de productie vor fi colectate si transportate catre
locatiile indicate prin avizul de mediu obtinut in cadul intocmirii documentatiilor de Autorizatie de
Construire pentru fiecare obiectiv in parte.

Se recomanda ca spatiile neutilizate pentru constructia de imobile, platforme betonate
sau cai de comunicatie rutiera (ramase libere in urma lucrarilor de constructie) se fie amenajate
ca spatii verzi, pentru imbunatatirea calitatii aerului in zona.

2.8.2. Potențiale efecte semnificative asupra mediului:

a) Biodiversitate:

Impactul cel mai puternic se va resimți în perioada de construire datorită prezenței umane
și cu precădere a proceselor tehnologice specifice. Dată fiind durata relativ scurtă a acestor
activități, impactul va fi temporar. In perioada de exploatare a obiectivelor, impactul potential va
fi diminuat prin implementarea echipamentelor de captare a poluantilor caracteristici pentru
fiecare proces tehnologic in parte.

Flora nu va suferi un impact semnificativ, întrucât vegetația prezentă pe terenul afectat nu
are valoare ecologică importantă, fiind formată din specii ruderale. De asemenea, spațiile verzi
amenajate vor cuprinde specii locale, astfel păstrându-se parțial caracterul zonei.
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Fauna va fi afectată prin diminuarea habitatului unor specii oportuniste de păsări, acestea
nefiind în pericol și putându-se adapta la noile condiții. În perioada de construcție se recomandă
evitarea desfășurării activităților în perioadele sensibile la păsările prezente în aria naturală
protejată ROSPA0076 Marea Neagră. După implementarea PUZ nu va exista impact asupra
speciilor prezente în zona protejată.

b) Populația și sănătatea umană:

Se estimează că populația din zona învecinată nu va fi afectată de implementarea
planului. In zona imediat invecinata nu exista zone rezidentiale, amplasamentul fiind pozitionat
la o distanta suficient de mare de acestea.

c) Solul:

Impactul asupra solului se va manifesta în perioada de implementarea a planului, prin
lucrările de amenajare a drumurilor, parcărilor și fundațiilor. După implementarea planului nu va
exista un impact asupra solului. Pentru evitarea impactului, deșeurile se vor depozita în spații
special amenajate, în recipiente specifice tipului de deșeu. De asemenea, apele menajere si
industriale vor fi colectate separat si dirijate fie catre instalatiile de canalizare, fie catre fose
vidanjabile periodic.

d) Apa:

Prin implementarea planului, acest factor de mediu nu va suferi un impact. Distanța față
de sursele de apă este relativ mare, iar procesele tehnologice vor avea masuri specifice de
captare si colectare a poluantilor.

e) Aerul:

Calitatea aerului va fi afectată atat în perioada de implementare prin particulele de praf
care se ridica in aer in timpul executiei, cat si in perioada de exploatare a obiectivelor care au
caracteristici productive. Toate instalatiile care elimina substante in aer vor fi prevazute cu filtre
specifice pentru colectarea contaminantilor. Acestea vor fi reglementate prin avizele de mediu
necesare in cadrul intocmirii documentatiilor de autorizatie de construire pentru fiecare obiectiv
in parte.

Intensificarea traficului rutier este estimată ca va creste moderat în raport cu cea
existentă, dar traficul se va desfasura doar pe cai rutiere asfaltate.

2.8.3. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa posibilele efecte
adverse asupra mediului în perioada de implementare:

a) Sol:- Nu se va face depozitarea carburanților, a uleiurilor și a altor substanțe chimice, dacă
este cazul, în zona amplasamentului, cu excepția organizării de șantier, când se vor
prevedea, de către constructor, magazii special destinate pentru recipienți adecvați.
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Daca in cadrul proceselor tehnologice este necesar sa se depoziteze carburanti sau
uleiuri in cadrul amplasamentului, acestea vor fi depozitate in spatii special amenajate,
in containere inchise, iar operatorul obiectivului de investitie va avea pus la punct un
plan de decontaminare in caz de deversare accidentala si materiale absorbante.- Evitarea afectării unor suprafețe suplimentare de teren.- Depozitarea temporară a deșeurilor numai în locurile special amenajate și, în funcție
de categorie, numai în recipiente special destinate.- Acoperirea zonelor afectate temporar cu sol vegetal la sfârșitul fazei de construcție- Organizarea de șantier va fi dotată cu material absorbant, necesar intervenției în caz
de poluare accidentală cu hidrocarburi.- Pentru fiecare zonă și parcelă se vor respecta POTmax și CUTmax stabilit cu caracter
obligatoriu.- Refacerea stratului vegetal și plantarea acestuia cât mai repede posibil după fiecare
construcție realizată pentru împiedicarea apariției fenomenelor de eroziune a vântului.- Îndepărtarea deșeurilor atât din zona reglementată, cât și din vecinătatea acesteia.

b) Apa subterană și de suprafață:- Intervenția rapidă cu absorbanți în cazul scurgerilor accidentale de carburanți și
lubrifianți.- Schimburile de ulei ale utilajelor și alimentarea cu carburant se vor face în zone
special amenajate cu platforme betonate.- Asigurarea unei stări de funcționare bune a utilajelor și vehiculelor, în scopul evitării
scurgerilor de hidrocarburi.- Deșeurile vor fi colectate selectiv și eliminate prin firme specializate pentru a se
preveni eventualele scurgeri de la acestea.- Vidanjarea toaletelor ecologice si a foselor vidanjabile și transportul apelor uzate la o
stație de epurare, de către firme special autorizate.- In cazul apelor rezultate din procese tehnologice, acestea se vor epura in prealabil,
inainte de deversarea lor in fosele vidanjabile sau in retelele de canalizare.- Acolo unde este cazul in cadrul proceselor tehnologice, se vor monta separatoare de
grasimi.

c) Aerul:

- Întreținerea corespunzătoare a stării drumurilor.

- Reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi și praf.
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- Materialele pulverulente se vor depozita astfel încât să mi fie împrăștiate sub acțiunea
vânturilor.

- Oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate în activități.

- Folosirea exclusivă a utilajelor și autovehiculelor cu verificarea tehnică la zi.

- Acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente sau depozitarea
etanșă a acestora.

- Evitarea manipulării unor cantități mari de pământ sau agregate de carieră în
perioadele cu vânt.

d) Biodiversitatea:- Toate spațiile neconstruite vor fi înierbate, plantate, în principal, cu gazon și arbori
specifici zonei de litoral, fără a se introduce specii alohtone, în special a celor cu
caracter invaziv.- Desfășurarea activităților de construire în afara perioadelor sensibile pentru păsări.- Desfășurarea lucrărilor de construire numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de
lucrări, fără a se afecta suprafețe suplimentare de teren.- Îngroparea cablurilor electrice, astfel încât în perioada de pasaj a păsărilor să nu
existe risc de coliziune între acestea și stâlpii sau cablurile de electricitate.- Interzicerea cu desăvârșire a distrugerii vegetației din vecinătatea zonei reglementate.

2.9. Optiuni ale populatiei:

Capitolul de optiuni ale populatiei va fi dezvoltat si completat in urma parcurgerii etapelor
legale de consultare si informare a populatiei.

2.10. Echiparea ediltiara:

Pe amplasamentul studiat exista reţeaua de apa PEHD cu diamentrul de 1 lOmm care
aparţine I.U.G.C. Conform HG 101/1997 zona de protecţie sanitara cu regim sever este de 3m; in
aceasta zona nu se vor realiza construcţii, parcari sau platforme betonate. In partea de vest a
lotului exista conducta de aductiune Dn.400mm Azb., din care nu se aproba executarea de
branşamente. Presiunea apei in zona este de 3,5 atm.

Terenul studiat este traversat de reţeaua electrica aeriana de 20KV. Conform prevederilor
Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR 525/ 96,vor fi respectate distantele de
vecinătate fata de linia de 20KV ( 7m lateral de o parte si de cealalta a liniei).
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CAPITOLUL 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA:

Prin planul urbanistic zonal urmeaza sa se analizeze:

3.1. Modernizarea circulatiei:

Prezentul P.U.Z. propune utilizare acceselor auto si pietonale din zona fara a le modifica
in mod substantial. Singura modificare propusa este cea de a indrepta traseul aleei laterale de
acces si realizarea unei raze de giratie de 12m la intersectia acesteia cu str. Pescarusului.

Se vor realiza accese, platforme si parcaje in interiorul incintei terenului ce face obiectul
prezentului P.U.Z.

3.2. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici:

Viitorul P.U.Z. va cuprinde reglementari obligatorii pentru zonele si subzonele
functionale din cadrul suprafetei studiate:

 ZRI – Zona preponderent industriala – Zona constructiilor cu destinatie de
hala de depozitare si atelier tamplarie de aluminiu– aceasta include si spatiile
de parcare auto si spatiile verzi;

 ZCP – Zona circulatiilor auto si pietonale si a parcarilor publice;

Procent de ocupare a terenului (P.O.T.) – raportul dintre suprafata construita
(amprenta la sol a cladirii sau proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si
suprafata parcelei / lotului. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul
solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul
fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a consolelor a caror cota
de nivel este sub 3.00 m de la nivelul terenului amenajat si a logiilor inchise ale
etajelor, se include in suprafata construita. Procentul de ocupare al terenului se
exprima sub forma de valoare maxima admisa pentru toate loturile apartinand
unei zone functionale din cadrul suprafetei generatoare.

Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) – raportul dintre suprafata construita
desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei
inclusa in unitatea teritoriala de referinta. Nu se iau in calculul suprafetei construite
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desfasurate: suprafata subsolurilor / demisolurilor cu inaltimea libera de pâna la
1.80 m, suprafata subsolurilor / demisolurilor cu destinatie stricta pentru gararea
autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata
balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor
necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces
pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie.
Coeficientul de utilizare al terenului se exprima sub forma de valoare maxima
admisa pentru toate loturile apartinand unei zone functionale din cadrul
suprafetei generatoare.

Pentru zonele edificabile, reglementarile urbanistice de principiu sunt:

Pentru ZRI:
Regimul de inaltime propus este: ramane neschimbat, S(D)+P+2E;
P.O.T.max propus: 35.00%;
C.U.T. max propus: 0,4;
Functiuni admise: spatii de depozitare profile aluminiu, atelier

tamplarie de aluminiu, birouri;
H max: 12.00m la atic de la CTA;
Retrageri de la limita de proprietate: min. 5.00m la strada Pescarusului, 9m se la

aleea laterala de acces si conform Cod Civil pe
limitele laterale si posterioare ale terenului;

Interdictii de construire: Pe o fasie de 7m dreapta-stanga fata de traseul
retelei electrice de 20KW – L4207/20KW ce
traverseaza terenul.

BILANT TERITORIAL:
SITUATIE PROPUSA

Suprafata Procent

Suprafata generatoare / initiatoare PUZ: 10 058’00 mp -

Suprafata studiata / reglementata prin PUZ: 18 134,00 mp 100,00%

S. zona functionala ZRI 9 760,00 mp 53,82%

S. zona functionala ZCP 3 978,00 mp 21,94%

TOTAL: 13 738.00mp 75,76%
- *NOTA: zonele functionale includ pe langa constructiile propuse si spatiile verzi si spatiile

de parcare obligatorii prin R.L.U. si hotararile de consiliu in vigoare.

2.11. Circulatia terenurilor:

Prin prezentul P.U.Z. se propune trecerea in proprietate publica a unei suprafete
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de 242,00 mp, teren actualmente aflat in proprietatea privata a Consiliului Local Basarabi si
concesionat S.C. Amber Mineral S.R.L. Aceasta suprafata de teren este necesara pentru realizarea
unui racord corect intre str. Pescarusului si aleea de acces laterala.

3.3. Dezvoltarea echiparii edilitare:

In vederea asigurarilor conditiilor propice de dezvoltare urbana a zonei se apreciaza ca
nu sunt necesare noi bransamente la retelele de utilitati urbane din zona.

CAPITOLUL 4. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE:

Obiectul prezentei documentatii il constituie dezvoltarea si reglementarea urbanistica a
zonei generatoare, in vederea valorificarii potentialului imobiliar.

Prioritatile de interventie in vederea realizarii programului de dezvoltare urbanistica
sunt urmatoarele:

 Parcurgerea etapelor de consultare si informare a populatiei;

 Avizarea prezentului PUZ de catre Comisia Tehnica de Urbanism a Primariei Basarabi;

 Impunerea prevederilor incluse in prezentul PUZ si regulament la eliberarea noilor
certificate de urbanism aferente zonei;

 Dezvoltarea retelelor tehnico-edilitare si de comunicatii ale zonei, astfel incât sa se
asigure o dezvoltare uniforma;

Impunerea prevederilor incluse in prezentul PUZ ori de cate ori prin demolarea a unui
imobil existent, rezulta un teren liber de constructii care cade sub incidenta zonei vizate,
respectiv a regulamentului PUZ.

Respectarea cu strictete a Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. este
esentiala in vederea atingerii scopurilor urbanistice propuse in documentatie.

Întocmit,

Arh. DAN PAVEL


