ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI

Nr.1665/12.02.2020

ANUNȚ
Consiliul Local Ernei, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, își face publică
intenția de a aproba printr-o hotărâre documentația P.U.D. “Construirea unei hale de producţie,
corp administrativ, împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități”, în sat
Ernei, F.N., comuna Ernei, județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL.
Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 12 februarie 2020, pe site-ul Primăriei
Comunei Ernei: www.primariaernei.ro și afișat la sediul instituției din sat Ernei nr.439.
Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare,
până la data de 24 februarie la sediul Primăriei Comunei Ernei sau prin e-mail: ernei@cjmures.ro.
PRIMAR,
Jánosi Ferenc

SECRETAR,
Hochbauer Mihály

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI

HOTĂRÂREA (PROIECT) Nr.___din __________ 2020
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construirea unei hale de producţie, corp
administrativ, împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități” sat Ernei,
F.N., comuna Ernei, județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL
Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din
data de __.__.2020, având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, nr.1663/12.02.2020, raportul de
specialitate al Compatimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizare şi disciplină în
construcţii nr.1664/12.02.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
nr.____/__.__.2020,
-cererea nr.1089/29.01.2020 depusă de către SC Tetronic SRL,
-avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Mureș
nr.1/09.01.2020,
-dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările și completările ulterioare,
-prevederile art.45 lit.”c” și art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
-dispozițiile art.19, art.28 și art.30 alin.(3) din Ordinul M.D.R.A.P. nr.233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism,
-prevederile H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-dispozițiile PUZ Ernei aprobat prin HCL nr.20 din 25.05.2005,
-prevederile art.129 alin.(2) lit.”c” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”c” din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
-dispozițiile Legii nr.52/2003 pivind tansparența decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂREȘTE
Art.1.Se aprobă P.U.D. “Construirea unei hale de producție, corp administrativ,
împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități” în sat Ernei, F.N, comuna Ernei,
județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL, în conformitate cu avizul Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Mureș nr.1/09.01.2020, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilește termenul de valabilitate a documentației aprobată la art.1 până la data
de 16.10.2029, respectiv data expirării valabilității P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr.46/2019.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Mureş, Primarului
comunei Ernei, Compatimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizare şi disciplină în
construcţii, precum și beneficiarului.
Inițiator,
PRIMAR,
Ferenc Jánosi

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
Mihály Hochbauer

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI

HOTĂRÂREA Nr.___ din ______________ 2020
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construirea unei hale de producţie, corp
administrativ, împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități” sat Ernei,
F.N., comuna Ernei, județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL
Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din
data de __.__.2020, având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, nr.1663/12.02.2020, raportul de
specialitate al Compatimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizare şi disciplină în
construcţii nr.1664/12.02.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
nr.____/__.__.2020,
-cererea nr.1089/29.01.2020 depusă de către SC Tetronic SRL,
-avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Mureș
nr.1/09.01.2020,
-dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările și completările ulterioare,
-prevederile art.45 lit.”c” și art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
-dispozițiile art.19, art.28 alin.(1) și art.30 alin.(3) din Ordinul M.D.R.A.P. nr.233/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism,
-prevederile H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-dispozițiile PUZ Ernei aprobat prin HCL nr.20 din 25.05.2005,
-prevederile art.129 alin.(2) lit.”c” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”c” din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
-dispozițiile Legii nr.52/2003 pivind tansparența decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂREȘTE
Art.1.Se aprobă P.U.D. “Construirea unei hale de producție, corp administrativ,
împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități” în sat Ernei, F.N, comuna Ernei,
județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL, în conformitate cu avizul Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Mureș nr.1/09.01.2020, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilește termenul de valabilitate a documentației aprobată la art.1 până la data
de 16.10.2029, respectiv data expirării valabilității P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr.46/2019.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Mureş, Primarului
comunei Ernei, Compatimentului urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizare şi disciplină în
construcţii, precum și beneficiarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează

SECRETAR GENERAL U.A.T.
Hochbauer Mihály

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ERNEI
„P R I M A R I A”
547215 Ernei, nr.439, Tel/Fax: 0265335206; 0265335207, 0265335208, www.primariaernei.ro E-mail: ernei@cjmures.ro

Nr.1663/12.02.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construirea unei hale de
producţie, corp administrativ, împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități”
sat Ernei, F.N., comuna Ernei, județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL

Prin cererea înregistrată la Primăria comunei Ernei sub nr.1089/29.01.2020 SC Tetronic SRL
solicită aprobarea documentației PUD “Construirea unei hale de producţie, corp administrativ,
împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități” întocmită de firma de proiectare
SC Arhitecton SRL prin specialist cu drept de semnatura RUR arh. Angela C. Kovacs, pentru imobilul
situat în sat Ernei, F.N, comuna Ernei, județul Mureș.
Documentația a fost întocmită în conformitate cu prevederile legale şi a fost avizată cu
nr.1/09.01.2020 de către Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Mureș,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ conform cărora
Consiliul local are atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului și că avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și aprobare
Consiliului Local Ernei.
Inițiator,
PRIMAR,
Jánosi Ferenc

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ERNEI
„P R I M A R I A”
547215 Ernei, nr.439, Tel/Fax: 0265335206; 0265335207, 0265335208, www.primariaernei.ro E-mail: ernei@cjmures.ro

Nr.1664/12.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construirea unei hale de
producţie, corp administrativ, împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități”
sat Ernei, F.N., comuna Ernei, județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL
Obiectul prezentului proiect de hotărâre reprezintă aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D.
“Construirea unei hale de producţie, corp administrativ, împrejmuire, amenajări exterioare, acces
auto și racord la utilități” înregistrată cu nr.1089/29.01.2020, elaborată de către firma de proiectare SC
Arhitecton SRL prin specialist cu drept de semnatura RUR arh. Angela C. Kovacs pentru terenul situat
în localitatea Ernei F.N, comuna Ernei, județul Mures, depusă de către SC Tetronic SRL prin
reprezentantul firmei, dl. Cornel Gaspar.
Beneficiarul doreste construirea unui ansamblu de productie echipamente electronice, cu hala de
productie, depozitare, spatii administrative, pe terenul front la DN 15, langa piata auto Ernei, pe terenul
identificat in Extras de Carte Funciara nr.52021/Ernei cu nr.cad.52021 avand suprafata de 6288mp si
este in proprietatea SC Tetronic SRL. Imobilul este liber de orice sarcini potrivit actului de proprietate
C.F.53021/Ernei.
Pe parcursul intocmirii P.U.D. a fost în elaborare o actualizare P.U.G. Ernei, aprobat la data
predarii studiului final al imobilului Tetronic, cu HCL nr.46/17.10.2019. Intrucat Certificatul de
Urbanism pentru intocmire P.U.D. a fost eliberat in data de 30.04.2018, de studiat era PUG-ul si PUZul aprobate anterior. Documentatia urbanistica de fata a fost intocmita din premiza ca se preia
regulamentul P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.20/2005. Documentatia finala cuprinde toate reglementarile
aplicate imobilului studiat in P.U.D. valabile la momentul initierii. Amplasamentul studiat este situat in
comuna Ernei sat Ernei nr.fn, si se afla in P.U.G. Ernei (valabil la data studierii) in UTR 2-3. Ulterior
zona a fost studiata intr-o documentatie de urbanism la nivel de PUZ, si denumita “Zona comerciala si
de locuinte”.
Prevederi P.U.G.-R.L.U. aprobate anterior:
Regim de construire:
-pentru constructii administrative P+3-4E
-pentru alte constructii P
-functiuni predominante: unitati de productie, depozitare, dotari de interes public, unitati mici de
productie, servicii nepoluante, locuinte, anexe.
Indice de control – P.O.T. max 60% ; C.U.T. max 1,2 ; H max +15,0 m.
Retragerea minima fata de aliniament: conform P.U.D. ce se va intocmi.
Retrageri minime fata de limitele laterale: conform P.U.D. ce se va intocmi constructiile vor avea
parter + 3-4 etaje.
Retrageri minime fata de limitele posterioare: conform P.U.D. ce se va intocmi.
Prevederi PUD propuse:
Retragerea minima fata de aliniament: constructiile se vor retrage de la axul DN 15 cu minim 26,00
m, respectiv cu 20,00 m fata de aliniament.
Retrageri minime fata de limitele laterale:
-fata de limita lateral dreapta va fi de 3,00 m
-fata de limita lateral stanga va fi de minim 8,00 m
-retrageri minime fata de limitele posterioare, minim 6,00 m

Regim de construire:
-regim de inaltime: P+2E cu o inaltime maxima de +15,00 m.
Circulatii si accese: acces auto direct din DN 15 Targu Mures-Reghin conform avizului CNAIR.
Echipare tehnico-edilitara: se propune bransarea la utilitatile existente in zona, cum ar fi apacanalizare, gaze naturale, electricitate.
Cheltuielie privitoare la introducerea utilitatilor in incinta, vor fi suportate de catre proprietar.
În conformitate cu prevederile art.45 lit.”c” din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ”Documentaţiile de urbanism sunt
următoarele: c) Planul urbanistic de detaliu”. Potrivit dispozițiilor art.48 din aceeași Lege ”Planul
urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele
învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior.
Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază cel puţin:
a) modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a
acesteia, în baza unui studiu de specialitate;
b) retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
c) procentul de ocupare a terenului şi modul de ocupare a terenului;
d) accesele auto şi pietonale;
e) conformarea arhitectural - volumetrică;
f) conformarea spaţiilor publice.
Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor
stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal”.
De asemenea, potrivit dispozițiilor art.19 din Ordinul M.D.R.A.P. nr.233/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism ”(1). Conform prevederilor art.48 alin.(1) din
Lege, Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o
parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism de detaliu nu poate modifica planurile
de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei
şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.
(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care, în limita indicatorilor
urbanistici stabiliţi de documentaţiile de urbanism de rang superior, reglementează retragerile faţă
de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accese auto şi
pietonale, conformarea arhitectural - volumetrică în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea
arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, modul de ocupare a terenului cu stabilirea
zonei edificabile, conformarea spaţiilor publice.
(3) Planul urbanistic de detaliu trebuie să cuprindă reglementări urbanistice privind:
a) asigurarea accesibilităţii pietonale şi auto la noul obiectiv şi racordarea la reţelele edilitare
existente/propuse;
b) permisivităţi şi/sau constrângeri urbanistice (densităţi, distanţe, retrageri, aliniamente, alinierea
construcţiilor, suprafeţe maxim edificabile, regim de înălţime, volumetrie etc.) privind volumele
construite şi amenajările acestora;
c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea, respectiv înscrierea obiectivului şi tratarea lui
arhitecturală în raport cu cadrul construit şi natural învecinat;
d) designul spaţiilor publice;
e) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, prin
continuitatea funcţiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcţiune compatibilă;
f) regimul juridic al proprietăţilor şi circulaţia terenurilor;
g) ilustrarea urbanistică a soluţiei propuse.
(4) Planul de urbanism de detaliu se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate)
pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970”.
În conformitate cu prevederile art.28 alin.(1) din Ordinul M.D.R.A.P. nr.233/2016 ”(1) Perioada
de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către
autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul
de complexitate şi cu prevederile acesteia”, iar potrivit dispozițiilor art.30 alin.(3) din același Ordin ”(3)
Durata de valabilitate a planurilor urbanistice de detaliu (P.U.D.) se stabileşte prin hotărârea

consiliului local de aprobare a acestora, în corelare cu condiţiile de amplasare şi de conformare a
construcţiilor, precum şi cu importanţa şi complexitatea obiectivelor de investiţii”.
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”c” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”c” al aceluiași
articol din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ”(2) Consiliul local exercită următoarele
categorii de atribuţii: c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei,
oraşului sau municipiului” și ”(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul
local: c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor.”
Având în vedere cele prezentate mai sus, consider că inițiativa domnului Primar este legală, ca
urmare propun Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre, sub forma promovată.

Întocmit,
Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizare şi disciplina în construcţii
Szenner Lehel-Zoltán, consilier
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SCARA.

Specificatie

Nume
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SCARA.

Specificatie

Nume

Sefproiect

arh.KovacsAngela

Proiectat

arh.KovacsAngela

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:5000
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tel/fax; 0265-217822
J26-1100-2002 - R15097611
arhitectonpro@yahoo.com

Nume

Sef proiect

arh. Kovacs Angela

Proiectat

arh. Kovacs Angela

Desenat

th.pr. Galfi Ildiko

Semnatura

538/2017

Str. Wesselenyi Erzsebet Nr. 6, Com. Sg. de Mures ; Jud. Mures
DENUMIRE PROIECT

Specificatie

PROIECT NR.

SCARA.

1:5000

P.U.D. - CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, CORP
ADMINISTRATIV, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXT,
ACCES AUTO SI RACORD LA UTILITATI
Str. Principala Fr. Nr.; Com. Ernei; Jud. Mures
DENUMIRE PLANSA

DATA:

10. 2018

REACTUALIZARE P.U.G.
COM. ERNEI

FAZA DE PR.:

P.U.D.
PLANSA NR.

A.00/4

PUD-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT.,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
COM.ERNEI-JUD.MURES
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26

ZONACAIDECOMUNICATIERUTIERA
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ZONASPATIIVERZI

26
BENEFICIAR

APE
str.Revolutieinr.22,Tg-Mures-RO
telfax;0265-217822
J26-1100-2002-R15097611
arhitectonpro@yahoo.com

ZONAPROTECTIE:
-26MDINAXDN.15

SCARA.

Specificatie

Nume

Sefproiect

arh.KovacsAngela

Proiectat

arh.KovacsAngela

ACCESAUTOSIPIETONALININCINTA

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:1000

PROIECTNR.

S.C.TETRONICS.R.L.

5382017

DENUMIREPROIECT

FAZADEPR.:

P.U.D.-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
DENUMIREPLANSA

P.U.D.
PLANSANR.

DATA:

10.2018

A.01

PUD-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT.,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
COM.ERNEI-JUD.MURES

6

LEGENDA:
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LIMITE:
LIMITAZONASTUDIATA
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BENEFICIAR
str.Revolutieinr.22,Tg-Mures-RO
telfax;0265-217822
J26-1100-2002-R15097611
arhitectonpro@yahoo.com

1.

ZONAINDUSTRIALADEPOZITARE

0,100

8,50

0,719

61,14

2.

ZONATERENAGRICOLININTRAVILAN

0,944

80,27

0,325

27,63

3.

ZONACAIDECOMUNICATIERUTIERASI
AMENAJARIAFERENTE

0,085

7,23

0,095

8,08

Specificatie

Nume

4.

ZONAVERDE

0,047

4,00

0,037

3,15

Sefproiect

arh.KovacsAngela

TOTAL

1,176

100

1,176

100

Proiectat

arh.KovacsAngela

SCARA.

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:1000

5382017

DENUMIREPROIECT

FAZADEPR.:

P.U.D.-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
DENUMIREPLANSA

DATA:

10.2018

PROIECTNR.

S.C.TETRONICS.R.L.

PLANDEREGLEMENTARI
URBANISTICE

P.U.D.
PLANSANR.

A.021

PUD-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT.,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
COM.ERNEI-JUD.MURES
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BENEFICIAR
str.Revolutieinr.22,Tg-Mures-RO
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J26-1100-2002-R15097611
arhitectonpro@yahoo.com
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SCARA.

Specificatie

Nume

Sefproiect

arh.KovacsAngela

Proiectat

arh.KovacsAngela

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:1000

PROIECTNR.

S.C.TETRONICS.R.L.

5382017

DENUMIREPROIECT

FAZADEPR.:

P.U.D.-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
DENUMIREPLANSA

P.U.D.
PLANSANR.

DATA:

10.2018

A.022

PUD-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT.,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
COM.ERNEI-JUD.MURES
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BENEFICIAR
str.Revolutieinr.22,Tg-Mures-RO
telfax;0265-217822
J26-1100-2002-R15097611
arhitectonpro@yahoo.com
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Specificatie

Nume

Sefproiect

arh.KovacsAngela

Intocmit

th.pr.GalfiIldiko

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:500

5382017

DENUMIREPROIECT

FAZADEPR.:

P.U.D.-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
DENUMIREPLANSA

DATA:

10.2018

PROIECTNR.

S.C.TETRONICS.R.L.

PLANDEREGLEMENTARI
EDILITARA

P.U.D.
PLANSANR.

A.03

PUD-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT.,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
COM.ERNEI-JUD.MURES
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BENEFICIAR
str.Revolutieinr.22,Tg-Mures-RO
telfax;0265-217822
J26-1100-2002-R15097611
arhitectonpro@yahoo.com

SCARA.

Specificatie

Nume

Sefproiect

arh.KovacsAngela

Proiectat

arh.KovacsAngela

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:1000

5382017

DENUMIREPROIECT

FAZADEPR.:

P.U.D.-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
DENUMIREPLANSA

DATA:

10.2018

PROIECTNR.

S.C.TETRONICS.R.L.

PLANOBIECTIVEDEUTILITATE
PUBLICA

P.U.D.
PLANSANR.

A.04

PUD-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT.,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
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str.Revolutieinr.22,Tg-Mures-RO
telfax;0265-217822
J26-1100-2002-R15097611
arhitectonpro@yahoo.com

SCARA.

Specificatie

Nume

Sefproiect

arh.KovacsAngela

Proiectat

arh.KovacsAngela

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:1000

PROIECTNR.

S.C.TETRONICS.R.L.

5382017

DENUMIREPROIECT

FAZADEPR.:

P.U.D.-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
DENUMIREPLANSA

P.U.D.
PLANSANR.

DATA:

10.2018

PLANDEMOBILARETEREN

A.05

PUD-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT.,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
COM.ERNEI-JUD.MURES
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str.Revolutieinr.22,Tg-Mures-RO
telfax;0265-217822
J26-1100-2002-R15097611
arhitectonpro@yahoo.com

1.00

SCARA.

Specificatie

Nume

Sefproiect

arh.KovacsAngela

Proiectat

arh.KovacsAngela

Desenat

th.pr.GalfiIldiko

Semnatura

1:250

PROIECTNR.

S.C.TETRONICS.R.L.

5382017

DENUMIREPROIECT

FAZADEPR.:

P.U.D.-CONSTRUIREHALADEPRODUCTIE,CORP
ADMINISTRATIV,IMPREJMUIRE,AMENAJARIEXT,
ACCESAUTOSIRACORDLAUTILITATI
DENUMIREPLANSA

P.U.D.
PLANSANR.

DATA:

10.2018

A.06

Str. Revolutie nr.22 , Tg Mures
Tel/ fax . 0265-217822
e-mail: arhitectonpro@yahoo.com

P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, CORP
ADMINISTRATIV, IMPREJMUIRE, AMENAJARI
EXTERIOARE, ACCES AUTO SI RACORD LA
UTILITATI
in
Com. Ernei, f.nr., jud. Mureș

BENEFICIAR: S.C.TETRONIC S.R.L.
AMPLASAMENT: com. Ernei, str. Principală f.nr., jud. Mureș
DATA ELABORARII: 10.2018

Denumire: P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, CORP ADMINISTRATIV, IMPREJMUIRE,
AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO SI RACORD LA UTILITATI
Beneficiar : S.C. TETRONIC S.R.L.
Adresa : com. Ernei, f.nr., jud. Mureș

Faza : P.U.D.
Data : 10.2018

LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT

ARH. KOVACS ANGELA

___________________________

PROIECTANTI URBANISM

ARH. KOVACS ANGELA

____________________________

T. ARH. GALFI ILDIKO

____________________________

2

Denumire: P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, CORP ADMINISTRATIV, IMPREJMUIRE,
AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO SI RACORD LA UTILITATI
Beneficiar : S.C. TETRONIC S.R.L.
Adresa : com. Ernei, f.nr., jud. Mureș

Faza : P.U.D.
Data : 10.2018

BORDEROU
I. PIESE SCRISE
1. PAGINA DE TITLU
2 .LISTA DE SEMNATURI
3. BORDEROU
4. MEMORIU JUSTIFICATIV
5. STUDIU GEOTEHNIC
5. AVIZE :
- S.C. Compania AQUASERV S.A.
- S.C. S D E E -Transilvania Sud S.A.
- S.C.Delgaz Grid S.A.
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea"
- Direcția de Sănătate Publică a județului Mureș
- S.N.G.N. Romgaz S.A.
- S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
- Agenția pentru Protecția Mediului – Mureș
- Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
- Administrația Națională "Apele Romane"
- Direcția Drumuri și Poduri - Brașov

II. PIESE DESENATE
1.

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU – ORTOFOTO

A.00/1

2.

PLAN DE INCADRARE IN P.U.G. COM ERNEI-APROBAT

A.00/2

3.

REACTUALIZARE P.U.Z. ZONA SUD ERNEI_APROBAT

A.00/3

4.

PLAN REACTUALIZARE P.U.G. COM. ERNEI

A.00/4

5.

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

A.01

6.

PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE

A.02/1

7.

PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE CU DOC. APROBATE

A.02/2

8.

PLAN DE REGLEMENTARI EDILITARA

a.03

9

PLAN OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A.04

10.

PLAN DE MOBILARE TEREN

A.05

11.

PROFILE DE DRUM

A.06
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MEMORIU JUSTIFICATIV
Privind întocmire „P.U.D. – Construire hală de producție, corp administrativ,
împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități”,

în com. Ernei, f.nr., jud Mureș,
beneficiar: S.C. TETRONIC S.R.L.

1.INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Amplasament:

„P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, CORP
ADMINISTRATIV , IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE,
ACCES AUTO SI RACORD LA UTILITATI”
com. Ernei, f.nr., jud.Mureș

Beneficiar:

S.C. TETRONIC S.R.L.

Proiectant:

S.C. ARHITECTON S.R.L.- Tirgu Mureș
Arh. KOVACS ANGELA

Data elaborarii:

10.2018

Denumirea lucrarii:

1.2. OBIECTUL LUCRARII
Beneficiarul dorește construirea unui ansamblu de producție echipamente electronice, cu
hală producție, depozitare, spații administrative pe terenul front la str. Principală, lângă piața auto.
In P.U.G. Ernei amplasamentul este dedicat comerțului și funcțiunilor industriale.

2. INCADRARE IN ZONA
Amplasamentul este situat în intravilanul com. Ernei, front la str. Principală -DN15, Tg.Mureș
– Reghin. Limitrof nord este piața auto, limitrof sud este proprietate privată. Pe limita posterioară
există un drum de câmp necartat.

2.1.CONCLUZII DIN DOCUMENTATIILE DEJA ELABORATE
În prealabil, referitor la documentațiile deja elaborate, trebuie să menționăm următoarele :
- Certificatul de Urbanism pentru întocmire P.U.D. a fost eliberat în 30.04.2018, având la bază
P.U.G. și P.U.Z. aprobate anterior.
- Documentația urbanistică de față a fost întocmită din premiza că se preia regulamentul
P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr.20/2005. A fost menționat faptul că este în lucru actualizarea P.U.G.
Ernei.
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- Documentația urbanistică finală a fost predată la Consiliul Județean în data de 13.03.2019 și
completată în data de 31.07.2019, cu adresa nr.19243.
- Actualizarea P.U.G. Ernei a fost aprobată cu H.C.L.46/17.10.2019.
- Documentația finală cuprinde toate reglementările aplicate imobilului studiat în P.U.D.,
valabile la momentul inițierii și la momentul actual.
2.1.1.Terenul este cuprins în P.U.G. Ernei, valabil la data initierii documentatiei, ca U.T.R. 2 –
3, care are următorul regulament :

U.T.R. nr. 2 – 3
Descriere :
- sunt zonele de prelungire a zonei centrale de-a lungul arterei de tranzit prin localitate,
cuprinde zona de locuit cu funcțiuni complementare, parțial neconstruit. La extremitatea sudestică se află depozitul Întreprinderii de Foraj și Exploatare Gaz metan – Romgaz R.A.
Mediaș.
Delimitare :
- U.T.R. nr.2 – cuprinde cele două laturi ale drumului național DN15 de la imobilul 373 până la
limita administrativă a localității.

Reglementari
•

Permisiuni :
- se pot autoriza construcții de locuințe, anexe, funcțiuni complementare, dotări de
interes public, unități mici de producție sau servicii nepoluante;
- în zona indicată pentru unități de producție – adiacent amplasamentului Romgaz –
se pot autoriza unități de producție și de depozitare nepermise în plină zonă de locuit
din cauza nocivităților emanate de ele.

•

Regim de inaltime:
a. între P și P+1.

•

Aliniament
b. conform cerințelor impuse de existența DN15, o retragere minimală de 25,0m de
la axul străzii.

•

Caracteristici arhitecturale :
c. nivel calitativ înalt în privința compoziției arhitecturale și finisaje din materiale
prețioase.

•

Valori ale procentului de ocupare a terenului :
d. P.O.T. = maxim 30%
e. C.U.T. = maxim 0,8

2.1.2. Zona a fost studiată într-o documentație de urbanism la nivel de P.U.Z., unde a fost
denumită ca „Zonă comercială și de locuințe.”
Regulamentul aferent este următorul :
Art.1. DENUMIREA ZONEI
ZONA COMERCIALA DE PRODUCTIE SI LOCUINTE
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Art.2. DELIMITAREA ZONEI : (vezi plansa nr.3)
f. Zona de acces D.N.15,
g. Terenuri neconstruite,
h. U.T.R.nr.3 și 10
Art.3. CONSTRUCTII EXISTENTE
- pe amplasament există construcții.
Art.4. CONSTRUCTII VIITOARE
Construcțiile viitoare vor trebui să aibă :
i. accese pietonale și carosabile,
j. utilități,
k. platforme de parcare pentru personal,
l. spații verzi, etc.
Art.5. REGLEMENTARI
Art 5.1. Regimul de aliniere a construcțiilor
m. conform P.U.D. ce se va întocmi;
n. construcțiile vor avea parter + 3 - 4 etaje;
o. se vor folosi numai materiale durabile,
p. construcțiile vor fi cu șarpantă și învelitoare cu țiglă, sau înlocuitori;
q. se vor respecta întocmai reglementările privind calitatea în construcții, siguranța în
exploatare și însorirea clădirilor;
r. utilitățile se vor amplasa conform normativelor în vigoare.
s. se vor respecta zonele de protecție ale utilităților ce traverseaza zona U.T.R.3 și
U.T.R.10;
t. platformele de parcare se vor dimensiona și realiza pe baza H.G.R. 525/1996;
» P.O.T.si C.U.T. se va calcula pentru fiecare parcela în parte și va respecta
prevederile H.G.R. nr.616/1993 si H.G.R.nr.71/1996.
» In cazul amplasării altor funcțiuni se va întocmi un alt P.U.Z.;
» Pentru desfășurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor se vor
respecta întocmai prevederile H.G.R.nr.51/1991, H.G.R.nr.616/1993 și H.G.R.nr.71/1996.
Art. 5.2. Suprafața parcelei
Pentru asigurarea terenului necesar pentru amplasarea construcțiilor
preconizate și cele aferente realizării obiectivelor necesare drumului, străzilor și
utilităților, se va întocmi dosarul aferent Cercetării Prealabile, în vederea trecerii dintrun domeniu de proprietate în altul, respectiv din Domeniul Privat al persoanelor fizice
sau juridice ale Statului – Primariei Ernei în Domeniul Public.
» Suprafetele ocupate cu construcții vor fi transmise la OCAOTA pentru a fi
operate schimbările de destinații ale terenurilor de către Primărie.
Art.5.3. Regimul de utilizare al terenului :
u. construcțiile propuse se vor dimensiona în funcție de numărul personalului și de
echipamentele tehnice,
v. construcțiile propuse se vor amplasa conform P.U.D.-ului care se va întocmi;
w. realizarea drumului de incintă, se va face conform proiectelor de specialitate ce se
vor întocmi;
x. alăturarea parcelelor este posibilă cu respectarea Codului Civil (art.590-609), dar
numai în baza acordului scris al proprietarului vecin, document ce va fi legalizat la
notar;
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Realizarea noilor construcții se va face prin înscrierea la nivelul parcelei proprii în
următorii indici de utilizare a terenului :
y. procent de ocupare a terenului (POT) = 60%
z. coeficient de utilizare a terenului (CUT) = 1,2
Art.5.4. Regim de inaltime.
aa. pentru construcțiile administrative se propune P+3 - 4,
bb. pentru alte funcții și anexe se propune P,
cc. înălțimea maximă nu va fi mai mare de +15,00m
Art.5.5. Categorii de materiale de construcții :
- materialele de construcții folosite vor fi cele de tip. „durabil” : cărămidă, beton, beton
armat, metal.
Art.5.6. Parcaje
- accesul în aceste unități teritoriale de referință U.T.R.3 și U.T.R.10 se face din DN15
și rețeaua stradală propusă. Parcajele se vor definitiva în cadrul P.U.D.-urilor.
Art.5.7. Delimitări incintă.
dd. incinta propusă cu clădiri va fi delimitată prin gard;
ee. se vor folosi garduri vii sau transparente;
ff. înălțimea acestor garduri nu va fi mai mare de 2,00 m;
gg. materialele folosite la garduri, vor putea fi: elemente verticale și orizontale din
metal sau lemn dispuse în așa fel incit sa fie transparente, gard viu;
hh. soclul aferent gardului va putea fi realizat din cărămidă, piatră, beton.
Art.5.8. Plantații zone verzi.
Plantațiile de tip arbori și arbuști pe conturul incintei, pentru a optura vederea, pentru
a crea un microclimat favorabil de muncă și nu în ultimul rând pentru agrementarea incintei.
Art.6 UTILITATI
Toate construcțiile vor respecta legislația în vigoare, normele sanitare și de protecția
mediului.
Clădirile propuse se vor echipa cu rețele tehnico-edilitare :
ii. apele pluviale și amenajările exterioare se vor realiza în aș fel încât să nu afecteze
defavorabil parcelele învecinate sau drumurile adiacente.
jj. Rețelele ce vor fi amplasate subteran sau aerian, după caz.
Conform acestei documentații, orice autorizație solicitată în zonă se poate elibera
după aprobarea unui P.U.D.
2.1.3. In zonă au mai fost aprobate două documentații urbanistice care propuneau
mobilarea amplasamentelor cu clădiri industriale și de depozitare.
Acestea sunt :
- P.U.Z. – Construirea unei hale de producție cu birouri și anexe, în com .Ernei f.nr.,
beneficiar S.C. SZIFERON S.R.L.
Aprobat cu H.C.L. nr.20/06.04.2018
- P.U.Z.- Construire hală de depozitare, cu spații administratie și showroom, în com.
Ernei f.nr., beneficiar S.C.ARDON 4 SAFETY S.R.L.
Acestea sunt ilustrate în planșa de Reglementări Urbanistice –A02/1.

2.2.CONCLUZII DIN DOCUMENTATIILE ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.
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2.2.1. Pe parcursul întocmirii P.U.D., a fost în elaborare o actualizare a P.U.G. Ernei, aprobat la
data predării studiului final al imobilului TETRONIC cu H.C.L. 46/17.10.2019. Aici se reglementeaza
utilizarea funcțională de industrie și servicii pentru zona aflată de-a lungul străzii Principale.
Regulamentul zonei este următorul :

UTR – IDS
Descrierea :
ZONA ACTIVITĂȚILOR PRODUCTIVE SI DE SERVICII
Zona pentru activităților productive și servicii, cuprinde terenuri în mare parte libere,
neconstruite, rezerva pentru noi unități industriale și de depozitare, respectiv pentru servicii.
Delimitarea: :
• proprietăți particulare, străzi existente, limita sudică a intravilanului.
• delimitată de U.T.R. L8 și U.T.R. L7.
Reglementări :
• se vor respecta condițiile de protecție a mediului, conform legislației în vigoare –
Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale.
• unitățile noi se vor amplasa în baza planurilor urbanistice zonale.
• în zona de protecție a D.N. se va obține obligatoriu avizul CNAIR.
• în zona construită protejată a sitului cunoscut (codificat RAN) se solicită "Descărcarea
terenului de sarcină arheologică "
• în zona pârâului Tofalău se va solicita Aviz de Gospodărire a Apelor pentru loturi
limitrofe, cu păstrarea zonelor de protecție stabilite de Legea Apelor nr.107/1996.
- lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă.
- lățimea cursului de apă (m) sub 10
10 – 50
- lățimea zonei de protecție (m)
5
15
• configurarea/fundamentarea investițiilor cu caracter industrial și/sau de depozitare se
va face în baza unor studii de specialitate (studii de prefezabilitate, conform HG
907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico
– economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții) prin care se stabilesc:
- procesele tehnologice specifice, dimensionarea și amplasarea construcțiilor
în funcție de procesele tehnologice specifice, atât față de limitele de proprietate cât și
unele față de altele (distanțe de siguranță).
- riscurile de incendiu, necesarul de echipamente pentru funcționare în condiții
de siguranță (gospodărie de incendiu, sisteme de protecție a factorilor de mediu –
stații de preepurare, sisteme de reducere a noxelor în limitele maxime admise de
lege).
- circulațiile interioare, necesarul de parcări.
Utilizări admise :
• completarea spațiilor libere cu alte construcții cu aceleași funcțiuni;
• activități productive și de servicii cu profil nepoluant;
• servicii de intermediere, ambalare, reparații
• depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare – fără
trafic important;
• sedii de companii și firme;
• servicii avansate pentru întreprinderi (activități de consultanță managerială, de
marketing și juridică), cercetare dezvoltare, servicii financiar-bancare și de asigurări, de
publicitate, releu infrastructură, poștă și telecomunicații;
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• servicii profesionale, colective și personale, hoteluri, restaurante, comerț, loisir;
• completarea cu utilități.
Utilizări interzise:
• nu se vor amplasa unități de producție și depozitare, potențial poluante.
Forma și dimensiunile terenului pentru a putea fi construit :
Se stabilesc pe bază de studii de prefezabilitate prin care se precizează :
- procesele tehnologice specifice, dimensionarea și amplasarea construcțiilor în
funcție de procesele tehnologice specifice, atât față de limitele de proprietate cât și unele față de
altele (distanțe de siguranță).
- riscurile de incendiu, necesarul de echipamente pentru funcționare în condiții de
siguranță (gospodărie de incendiu, sisteme de protecție a factorilor de mediu – stații de preepurare,
sisteme de reducere a noxelor în limitele maxime admise de lege).
- circulațiile interioare, necesarul de parcări.
- cu asigurarea de suprafețe plantate de protecție de minm 10% din suprafața ocupată
de clădiri și platforme.
În cazul învecinării cu zonele protejate (de locuit) în funcție de profilul activității se vor asigura
zonele minime de protecție conf. Ord 119/2014 :
- unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum
spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie, care pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum,
gaze toxice sau iritante, etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15m de
ferestrele locuințelor, distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentînd
limita suprafeței unității respective.
- pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a
nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele și standardele în vigoare.
Regim de înălțime :
• pentru construcții administrative – max.P+2
• pentru alte funcțiuni și anexe – max.P+2 / Hmax.=20,0m – fac excepție instalațiile
tehnologice care necesită un regim de înălțime mai mare și a căror înălțime va fi stabilită
(și asumată) de către proiectantul de tehnologie.
Aliniament :
• la frontul existent sau cel propus prin P.U.Z.
• pentru orice construcție nouă sau reconstruire este obligatorie o retragere de min.
13m de la axul străzii – pentru drumul național.
• se crează perdele de protecție față de drumuri.
Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor :
• clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei, la o distanță egală cu
jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6,0m.
• retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6,0m.
Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă :
• conform studiului de specialitate definit anterior, fără a fi mai mici de 3m față de
limitele care separă parcelele situate în U.T.R.-uri similare (ID, IDS, A), și fără a fi mai
mici de 5m față de parcelele vecine încadrate în alte UTR-uri, dacă normele specifice de
protecție nu prevăd altfel.
Caracteristici arhitecturale :

9

Denumire: P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, CORP ADMINISTRATIV, IMPREJMUIRE,
AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO SI RACORD LA UTILITATI
Beneficiar : S.C. TETRONIC S.R.L.
Adresa : com. Ernei, f.nr., jud. Mureș

Faza : P.U.D.
Data : 10.2018

• volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu
vecinătățile imediate.
• fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada
principală.
Parcaje :
• staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara
circulațiilor publice.
• se va asigura numărul minim de locuri de parcare corelat cu funcțiunile dezvoltate, vor
fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează :
- activități desfășurate pe o suprafață de 10 – 100mp, un loc de parcare la 25mp.
- activități desfășurate pe o suprafață de 100 – 1000mp, un loc de parcare la
150mp.
- activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp, un loc de parcare la
suprafață de 100mp.
Împrejmuiri :
Loturile se vor împrejmui pe toate cele 4 laturi, cu înălțimea de maxim 2,20m. Împrejmuirile
vor fi realizate din materiale durabile și vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe
laturile laterale și posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă. Toate unitățile de producție vor
fi obligate să planteze perdele verzi de protecție, care vor dubla împrejmuirea pe toate laturile.
Procent maxim de ocupare a terenului :
P.O.T.max. = 60%
Coeficient maxim de utilizare a terenului :
C.U.T. volumetric maxim = 10mc/mp teren – pentru funcțiuni industriale.
2.2.2. Pentru întocmire P.U.D. necesar autorizării construcției au fost solicitate avize de la furnizorii
de utilități pentru aprovizionarea acesteia.
Au fost solicitate avize de la Autoritațile Statului Roman, Mediu, Apele Române, Drumuri
Naționale, Romgaz.
Nu sunt condiționări pentru amplasamentul studiat și se respectă zonele de protecție
solicitate de administratorii de utilități.

3.SITUATIA EXISTENTA
Terenul este situat în intravilan com.Ernei, front la str. Principală – DN15 Tg.Mureș –
Reghin
Terenul este liber de construcții, cu acces direct din DN15.
Caracterul general al fronturilor limitrofe este de producție, depozitare, comert EN-GROS,
comerț cu automobile. Frontul de vis-a-vis este ocupat de sediul unei întreprinderi de foraj sonde,
o benzinărie și o pensiune.

3.1. REGIM JURIDIC
Imobilul este evidențiat în următoarea carte funciară: C.F.nr.53021/Ernei, nr.cad. 53021,
teren fâneață, intravilan, în suprafață de 6288,00 mp., proprietar S.C.TETRONIC S.R.L.
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3.2. ANALIZA GEOTEHNICA
S-a întocmit un studiu geotehnic de către S.C.GEOSPACE S.R.L., cu următoarele concluzii :
Condiții de amplasament: în loc. Ernei, pe teren cu suprafață relativ plană, albia veche a
râului Mureș; nu au fost observate fenomene de alunecări, mișcări de soluri sau afuieri.
Din punct de vedere al riscului geotehnic definit conform NP 074/2014 amplasamentul se
încadrează în categoria geotehnică „2” cu risc geotehnic moderat.
Din punct de vedere seismic conform normativ P100-1/2013 amplasamentul corespunde
accelerației terenului ag=0,10g și perioadei de control a spectrului de răspuns Tc=0,70s.
Conform STAS 6054-77 adâncimea de îngheț este de Hi=0,80-0,90m.
Stratificația :
F1 (cota teren existent)
0,00m – 1,20m :
sol vegetal, umplutură;
1,20m – 2,00m :
praf argilos, nisipos, brun-cafeniu închis, tare, cu plasticitate mare,
umed, afânat;
2,00m – 3,50m :
argilă prafoasă, nisipoasă, galben-cafenie, plastic consistent, cu
plasticitate mijlocie, practic săturat, îndesat;
3,50m – 6,00m :
nisip fin, cenușiu-feruginos, cu pietriș de luncă înbibat în apă.
F2 (cota teren existent)
0,00m – 0,30m :
sol vegetal;
0,30m – 1,00m :
praf argilos, nisipos, brun-cafeniu închis, tare, cu plasticitate mare,
umed, afânat;
1,00m – 2,00m :
argilă prăfoasă, nisipoasă, galben-cafenie, plastic consistent, cu
plasticitate mijlocie, practic săturat, îndesat;
2,00m – 6,00m :
nisip fin, cenușiu-feruginos, cu pietriș de luncă înbibat în apă.
In forajele efectuate nivelul hidrostatic a fost interceptat la adâncimea de -3,10m F1, respectiv
2,20m în F2.
Concluzii
In urma cercetărilor și a rezultatelor de laborator geotehnic cât și din urmărirea stratificației
pământurilor prăfoase, nisipoase, argiloase, interceptate din foraje, concluzionăm urmatoarele :
- nivelul hidrostatic a fost interceptat în foraje la adâncimi cuprinse intre -3,10m F1, respectiv 2,20m F2, dar variează în funcție de debitul apelor meteorice;
- înaintea turnării betonului fundației, trebuie împiedicată scurgerea apelor meteorice în
săpăturile executate;
- în cazul în care apa apare în săpăturile executate pentru fundații, se vor prevedea instalații
de evacuare a apei din săpătură;
- terenul cercetat este o suprafață relativ plană, fără urme de alunecări, crăpături de soluri,
afueri și este favorabil pentru amplasarea construcțiilor, prin metoda fundărilor directe;
- se evită fundarea în stratul de umplutură, iar stratul bun de fundare este stratul nr.2,
conform fișei de foraj F2;
- straturile interceptate sunt pământuri cu activitate medie, respectiv active, datorită
plasticității mari și a procentajului ridicat al a argilei coloidale, ce indică respectarea cu
strictețe a normativului privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflături și contracții
mari (Indicativ NP126-2010), respectiv hidroizolarea fundațiilor;
- pentru prevenirea efectelor eventualelor tasări inegale, recomandăm luarea măsurilor
constructive de siguranță;
- în perioada execuției se vor lua măsuri de asigurare a stabilității terenului din jur, a
construcțiilor sau amenajărilor existente în apropiere;
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- vor fi respectate cu strictețe normele de protecția muncii pe timpul fazei de execuție;
- scurgerea apelor de la suprafață va fi asigurată prin sistematizarea suprafeței terenului cu
pante 1 – 5% spre exteriorul construcțiilor;
- în timpul executării săpăturilor în rocile prăfoase, nisipoase, argiloase, dacă adâncimea
excavației depășește adâncimea de 2,00m se recomandă sprijinirea săpăturii sau crearea
unei pante de taluz natural de 1:1, 0, 1:1,5.

3.3. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT
Pe frontul amplasamentului nord-vestic al DN15, lateral stânga, se află clădirea Marsorom
care este o hală cu structură de beton armat și închideri panouri termoizolante. Frontul la stradă este
un volum P+1 cu funcțiune administrativă – birouri, vestiare. Starea clădirii este foarte bună, are
toate utilitățile necesare.
Pe același front, lateral dreapta, se află piața auto care nu are edificate importante, doar o
platformă din pietriș pe care sunt parcate autovehicule.
Pe frontul de vis-a-vis se află ansamblul de clădiri de producție al stației de foraj-sonde, cu
clădiri de structură și imagine diferită calitativ. Lîngă acestea există o stație de distribuție carburanți și
un motel, ambele construite în ultimii ani, cu stare fizică foarte bună.

3.4. CAI DE COMUNICATII
Amplasamentul este front la str. Principală – DN15 Tg.Mureș – Reghin. Aceasta are 2 benzi
de circulație, acostamente și șanturi de gardă. Nu există trotuare. Pe latura nordică se află incinta
pieței auto care are acces din DN15 cu relație stânga și dreapta pe ambele sensuri de circulație, cu
supralărgiri și semnalizare corespunzătoare.

3.5. ECHIPARE EDILITARA
Amplasamentul are acces la rețele de apă, electricitate și gaz metan.
In zona există un cap de erupție al unei sonde de gaz metan, cu rețeaua de aducțiune
necesare, proprietatea Romgaz. Construcția propusă se va situa în afara zonei de protecție a sondei,
care este de 35,0 m.
Apă și canalizare
Conform avizului S.C.COMPANIA AQUASERV S.A. nr.8487/2018, în zonă există rețele de
apă – conducta P.E. ø 90mm și canalizare menajeră sub presiune – conducta P.E. ø 125mm.
Pentru construire se va cere un aviz nou, cu propuneri de branșare.
Electricitate
Conform avizului S.D.E.E. Transilvania Sud nr.70301822778/2019, în zonă sunt rețele
electrice aeriene, paralele cu D.N.15. Anume LEA 0,4kV și LEA 20kV.
Gaze naturale
I. Conform avizului S.C.DEL GAZ GRID S.A. nr.211346138/2018, în zonă există o conductă
de gaz de presiune redusă PE 140mm.
II. Conform avizului S.C.ROMGAZ S.A. nr.33996/2018, amplasamentul nu afectează rețelele
proprii.
III. Conform avizului S.C.Transgaz S.A. nr.8863/2018, amplasamentul nu afectează rețelele
proprii.
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4. PROPUNERI - REGLEMENTARI
4.1. ELEMENTE DE TEMA
Beneficiarul dorește să construiască un ansamblu de producție și depozitare, cu zonă
administrativă. Domeniul de activitate va fi producția de echipamente electronice de putere și
automatizări (convectoare de medie și înaltă frecvență pentru încălzire prin inducție).
Funcțiunea se încadrează în prevederile urbanistice aprobate în zonă și în funcțiunile deja
construite în vecinătate.

4.2. DESCRIEREA SOLUTIEI
Se dorește construirea unui corp de clăire monobloc, pe latura nordică a amplasamentului.
Pe frontul stradal se propune un corp de clădire P+2 cu funcțiune administrativă. In continuare se va
construi o hală de producție și depozitare parter și un corp P+1 etaje. In etapa a doua se va construi
încă o clădire P.
Domeniul de activitate va fi producția de echipamente electronice de putere și automatizări,
anume convertoare de medie și înaltă frecvență pentru încălzire prin inducție.
Structura va fi zidărie portantă și planșee de b.a., cu terasă circulabilă la clădirea
administrativă și cadre metalice cu închideri panouri metalice termoizolante sau cărămidă pentru
halele de producție.
Suprafața construită va fi de aproximativ 2.700 mp și cea desfașurată de aproximativ
3.500mp.
In incintă se vor organiza platforme de acces și parcare auto pentru aprovizionare, clienti și
personal. Se vor planta arbori perimetral incintei și se vor amenaja spații verzi ambientale.

4.3. ORGANIZAREA CIRCULATIEI
Accesul în incintă se va face din DN15, pe podețul existent, care va fi lărgit. Soluția
planimetrică de acces este conforma cu avizele de la Drumurile Naționale și furnizorii de utilități.
Terenul este relativ plat și nu necesită lucrări de sistematizare verticală. In incintă se vor
organiza platforme de acces și parcări auto, cu respectarea H.G.525/1996. Acesta sunt in nr. de 57.

4.4. REGIM JURIDIC SI CIRCULATIA TERENURILOR
In etapa actuală nu sunt necesare cedări de teren către Domeniul Public.

4.5. REGIM DE ALINIERE, DISTANTE INTRE CLADIRI, LIMITE
Construcția se va retrage de la axul DN.15 cu minim 26,0m, respectiv 20,0m față de aliniament.
Față de limita laterală dreaptă (nord) retragerea va fi de 3,0m și față de cea laterală stângă (sud)
de minim 8,0m.
Față de limita posterioară, orice construcție se va retrage cu minim 6,0m.

4.6. REGIM DE INALTIME
Regimul propus este P+2E, nu mai înalt de 15,0m de la C.T.N.. Fac excepție instalațiile
tehnologice care necesită un regim de înălțime mai mare.

4.7. MODUL DE UTILIZARE AL TERENULUI
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Se vor respecta coeficienții urbanistici aprobați în P.U.Z. cu H.C.L.20/2005 și actualizare
P.U.G. aprobat cu H.C.L. 46/2019, anume:
P.O.T.max. = 60%
C.U.T.max. = 1,2

4.8. PLANTATII
Amenajarea terenului cuprinde și plantații de aliniament și delimitare. Se vor amenaja spații
verzi în zona de acces, cu respectarea prevederilor H.G.525/1996, respectiv min 20% din suprafața
terenului.

4.9. ECHIPARE EDILITARA
Zona are utilități necesare construirii.
Instalații de apă
Clădirea proiectată va fi alimentată cu apă potabilă printr-un branșament nou DN63, de la
rețeaua stradală. La intrarea în incintă este prevăzut un cămin apometru în care se montează
contorul de apă. Conducta de apă montată în exteriorul clădirii se va executa din țeavă de Polietilenă
de înaltă densitate (PEID).
Alimentarea cu apă potabilă a clădirii se va realiza la parter. Distribuția principală de apă se
va realiza din țeava de Polipropilenă reticulară, izolat termic împotriva pierderilor de căldură (la apă
caldă) sau a formării condensului la conductele de apă rece. Canalizarea interioară se va realiza din
tuburi PP și PVC cu mufe și etanșate cu inele de cauciuc. Pe coloanele de canalizare se vor monta
piese de curățire și dezaerisitoare automate.
Apa caldă de consum va fi preparată în două boilere verticale cu încălzire indirectă
(serpentină), conform părții de instalații termice. Pentru recircularea apei calde din punctele de
consum cele mai îndepărtate se va monta o pompă de recirculare care va fi comandată de către
regulatorul automat a centralei termice.
Grupurile sanitare se vor echipa cu următoarele obiecte sanitare ꞉
- lavoar faianță de 550mm, baterie monocomandă stativ, sifon cromat, portprosop
din inox, port săpun și etajeră, toate din faianță, oglinda 600x600mm, baterii
monocomandă nichelate, de perete;
- vas W.C. faianțată cu ieșire verticală, cu rezervor din material plastic montat la
semiînălțime, ramă și capac de plastic culoare albă, porthârtie;
- cădiță de duș din Poliacrilat 80x80cm, cu cabină cu ușă glisantă din sticlă, baterie
monocomandă, duș fix, ventil cromat+sifon PP;
- pisoare echipate cu robinet cu temporizator și sifon special pisoar.
Lavoarele și spălătoarele se vor racorda prin robinete de siguranță 1/2" colțar.
Pentru menținerea temperaturii apei calde de consum s-a proiectat un sistem de
reciclare format din pompă de recirculare și țevi de recirculare duse până la
capătul superior al fiecărei coloane.
Instalații de canalizare
Canalizarea apelor reziduale menajere se efectuează cu ajutorul unei stații de pompare
compacte. În acest context, transportul apei reziduale este asigurat de către un cămin executat din
Polietilenă de înaltă densitate, dotat cu o pompă cu tocător fiabilă pentru apa reziduală. Apa uzată
este deversată în rețeaua exterioară a localității, fiind și asta o conductă sub presiune (PE ø
125mm). Căminul stației de pompare va fi amplasat lângă limita de proprietate.
Colectarea apelor pluviale de pe acoperiș se va realiza în jgheaburi și burlane din tablă
exterioare. Apa pluvială colectată de pe platforme auto și parcări va fi trecută printr-un separator de
hidrocarburi (45l/s) și va fi colectat într-un rezervor subteran amplasat în spatele halei de producție.
Cu ajutorul unei pompe submersibile (1.7I/s, 40mCA) apa va fi pompată în atelierul de asamblări
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echipamente mari la sistemul de răcire. Preaplinul rezervorului va fi legat la șanțul existent din
spatele incintei.
Canalizarea apelor meteorice de pe acoperiș deversează în rigola carosabilă din zona
posterioară a amplasamentului.
Rețelele exterioare vor fi realizate din tuburi PVC KG SN4, cu cămine de vizitare din inele de
beton cu cep și buză și garnituri din cauciuc. Conducta sub presiune va fi executată din țeavă PEID.
Incinta este traversată de două canale de scurgere ape pluviale pentru care se vor construi
trasee subterane din profile prefabricate de b..a, racordate la situația existentă.
Electricitate
Pentru reglementarea rețelei LEA 20kV – Sângeorgiu de Mureș – Derivația – Selgros –
Racord PT9și LEA 0,4kV sunt necesare următoarele lucrări energetice ꞉
- Trecea în subteran a porțiunii LEA 20kV respectiv LEA 0,4kV zona
consumatorului;
- Dezafectarea LEA 20kV și lea 0,4kV în zona susmenționată;
- Montarea unui stâlp nou proiectat de tip SC 15014;
- Echiparea stâlpului existent nr.6 (SC 15014) cu separator tripolar de exterior și
descărcător.
Evidențierea instalațiilor existente și a lucrărilor energetice necesare este realizată
pe planurile de situație anexate la prezenta documentație.
Soluția de alimentare
Consumatorul S.C.TETRONIC S.R.L. solicită alimentarea cu energie electrică a halei de
producție la următoarele parametri ꞉
Pi = 700 kV
Pa = 500 kV
Uutiliz. = 20/0,4kV c.a., 50Hz.
Cele mai apropiate instalații electrice ale operatorului de distribuție, din care se poate asigura
alimentarea cu energie electrică a obiectivului, sunt ꞉
LEA 20kV-Sângeorgiu de Mureș – Derivația – Selgros – Racord PT9.
Pentru asigurarea puterii solicitate de noul obiectiv, sunt necesare următoarele lucrări
energetice ꞉
- Post de transformare 20/0,4kv proiectat racordat în sistem intrare-ieșire la LEA
20KV în anvelopă de beton, amplasat în spațiu verde situat în incinta
beneficiarului.
- Circuit LES 1 KV din tabloul de joasă tensiune al postului de transformare
proiectat cu montarea unui grup de măsură tip BMPT amplasat la sol, lângă post.
- Montarea unui stâlp nou proiectat de tip SC15014, dotat cu separator tripolar de
exterior 24KV, descărcător cu ZnO 24 kV respectiv consola de întindere CIT 140.
- Montarea cu separator tripolar de exterior 24 kv, respectiv a unui set de
descărcători cu ZnO 24 kV pe stâlpul nr.6 existent (SC 15014).
- Dezafectarea porțiunii LEA 20KV și LEA 0,4KV aflate între stâlpul nr.6 existent și
stâlpul nou proiectat în zona de acces a beneficiarului.
- Realizarea unui traseu LES 20KV proiectat între stâlpul nr.6 existent și PT
proiectat în lungime de 36m cu cablu de tip A2XSY(FL)2Y 4x(1x150/25)mmp.
- Realizarea unui traseu LES 20KV proiectat între PT proiectat și atâlpul nou
proiectat (SC 150140 în lungime de 4m cu cablu de tip A2XSY(FL)2Y
4x(1x150/25)mmp.
- Pozarea unui traseu LES 1 KV între stâlpul nr.6 existent și stâlpul nou proiectat în
lungime de 40m pentru întregirea liniei JT, cu cablu de tip ACYABY
3x150+70mmp.
- Pozarea unui tub PEHD în lungime de 40m pentru dezvoltarea ulterioară a rețelei
de fibră optică.
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LES 20KV, LES 1 KV respectiv tubul PEHD vor fi pozate în profile tipizate tip "m"montate la
o adâncime de 0,8m, între două straturi succesive de nisip cu o grosime de 10cm fiecare,
semnalizate cu o bandă avertizoare. În zona de acces a consumatorului se vor poza în profil tip "T3
în lungime de 9m la o adâncime de 0,8m, în pat de beton și tuburi de protecție din PVC cu diametrul
de 16mm, semnalizate cu bandă avertizoare.
Instalaţii de încălzire și răcire
Calculând necesarul de încălzire, respectiv necesarul de frig a rezultat următoarele:
Necesar de încălzire zona administrativă: 52.6kW
Necesar de încălzire zona ateliere: 109kW
Necesar de frig zona administrativă: 75.5kW
Necesar de frig zona ateliere: 114.3kW
În zona administrativă ca corpuri de încălzire se vor utiliza radiatoare Purmo tip
ventilcompact cu racord bitubular şi cap termostatic. Distribuţia agentului termic se va realiza prin
ţevi din cupru şi din material plastic PeX cu barieră antidifuzie montat în pardoseală, fără izolaţie
termică. Alimentarea corpurilor se realizează prin distribuitoare-colectoare încastrate în pereţi.
Radiadioarele se vor monta pe pereți. Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a efectuat pentru
agent termic apă caldă 60/400C.
Pentru răcirea spațiilor din zona administrativă se vor folosii aparate de aer condiționat
LG tip multisplit, funcționând cu freon ecologic. Unitățile interioare vor fi unități casetate montate
în tavan, cu funcționare în regim de răcire până la -15℃ temperatura exterioară.
Încălzirea spațiilor din zona de ateliere se va realiza cu ajutorul radiatoarelor Purmo în
sala de mese, vestiare și ateliere mici până la 20mp, și cu ajutorul aerotermelor cu gaz în
celelalte ateliere. În atelierul de asamblări echipamente mari, unde înălțimea interioară depășește
9m, se va monta un ventilator destratificator echipat cu termostat, astfel încât unitatea să fie
pornită automat dacă temperatura de sub plafon crește.
Pentru răcirea spațiilor din zona de magazie și ateliere se vor folosii aparate de aer
condiționat LG tip monosplit, funcționând cu freon ecologic. Unitățile interioare vor fi unități
carcasate de tavan, cu funcționare în regim de răcire până la -15℃ temperatura exterioară.
Pentru alimentarea cu energie termică a clădirii s-a proiectat la parter o centrală termică
cu două cazane în condensaţie pe combustibil gazos. Pentru preluarea dilatărilor apei se va
monta un vas de expansiune cu membrană interschimbabilă. Evacuarea gazelor arse din
centrala termică se va realiza printr-un bitub, evacuarea realizânduse pe fațada clădirii. Pentru
asigurarea cazanului se vor monta două supape de siguranţă de 3/4”. Pentru circularea agentului
termic se vor monta pompe de circulaţie montată direct pe ţeavă marca WILO. Pentru reglarea
debitului se vor monta pe returul fiecărui circuit câte un robinet de reglaj Tour&Andersen tip
STAD. Pe conducta tur înainte şi după pompă se vor monta robinete de secţionare tip sferic.
Instalatii de ventilare
Se vor monta cinci centrale compacte de tratare a aerului Daikin VAM pentru asigurarea
aerului proaspăt în sălile de protocol, în sala de ședințe, în sala de mese, respectiv în vestiar.
Agregatele vor fi montate în tavan fals și vor fi dotate cu schimbător de căldură în contracurent,
ventilatoare EC cu reglaj continuu, registru de încălzire electric, bypass automat, filtru M5 si F7
cu monitorizare. Pe tubulatura de aer proaspăt, înainte de centrala de tratare se vor monta baterii
de încălzire electrică. Tubulatura de aer proaspăt se va izola termic până la agregatul de
ventilare.
Pentru evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se va monta un ventilator centrifugal
metalic pentru tubulatura circulară. Ca guri de evacuare se vor utiliza ventile circulare din oţel
vopsit în alb, reglabile.
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Cele cinci ateliere (atelier spălare, atelier turnare, at. debitare, at. sablare, at. întreținere)
vor fi ventilate cu ajutorul unei centrale de tratare a aerului. Pentru fiecare atelier va fi montat un
buton de pornire / oprire proprie, o clapetă de închidere motorizată, iar pe colectorul comun de
exhaustare o clapetă de măsură debit de aer. Toate acestea vor fi legate la instalația de
automatizare. Ventilatoarele vor fi dotate cu convertizor de frecvență, astfel încît debitul de aer
evacuat va fi reglat automat în funcție de numărul gurilor de aer în funcțiune simultană. Pentru a
menține debitele necesare chiar și după colmatarea filtrelor agregatelor de aer, frecvența
ventilatoarelor vor fi reglate automat pe baza valorilor măsurate de clapeta de măsură debit de
aer montat pe colectorul comun de exhaustare. Debitul de aer introdus va fi egală cu debitul de
aer evacuat. Agentul termic pentru încălzire va fi preparată de centrala termică. Răcirea aerului
va fi asigurată de o unitate motocondensant răcit cu aer, cu agent frigorific R410A, montat în
exterior lângă clădire, dotat cu compresor scroll și ventilator axial.
Tubulaturile de aer se vor realiza din tuburi circulare din tablă de oţel, cu garnituri duble
de etanşare și din tuburi dreptunghiulare din tablă de oțel.

4.10. PROTECȚIA MEDIULUI
Investiția nu creează probleme asupra mediului, apei, florei și faunei. Conform deciziei de
încadrare nr.10443/2018 a A.P.M., documentația a fost avizată fără aviz de mediu.

4.11. BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL PE ZONA STUDIATA
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.

EXISTENT

PROPUS

TEREN AFERENT
Zona industrială/depozitare
Zona teren agricol intravilan
Zona căi de comunicație rutieăa
și amenajări aferente
Zona verde
TOTAL

ha

%

ha

%

0,100
0,944

8,50
80,27

0,719
0,325

61,14
27,63

0,085

7,23

0,095

8,08

0,047
1,176

4,00
100

0,037
1,176

3,15
100

BILANT TERITORIAL PE TERENUL BENEFICIARULUI
NR.
CRT.

EXISTENT
mp

1.
2.
3.
4.

PROPUS

TEREN AFERENT
Zona industrială/ depozitare
Zona teren agricol intravilan
Platforme auto și pietonale
Zona verde
TOTAL

6288,00
6288,00

%
100,00
100

mp
2264,60
2759,90
1263,50
6288,00

%
36,01
43,89
20,09
100
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Denumire: P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, CORP ADMINISTRATIV, IMPREJMUIRE,
AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO SI RACORD LA UTILITATI
Beneficiar : S.C. TETRONIC S.R.L.
Adresa : com. Ernei, f.nr., jud. Mureș

Faza : P.U.D.
Data : 10.2018

2. CONCLUZII
5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE
Realizarea clădirii de producție și depozitare va întregi frontul stradal și va consolida
funcțiunea propusă în Documentațiile de Urbanism aprobate.
Finalizarea investiției implică proiectarea obiectivului, a rețelelor de utilități și autorizarea
acestora.

5.2. MĂSURILE CE RECURG ÎN CONTINUAREA P.U.D.
Pentru materializarea investiției se va solicita Certificat de Urbanism pentru construire și
aprovizionare cu utilități.
Se vor proiecta lucrările de specialități, se vor lua avizele necesare și se va obține
Autorizația de Construire.
Se va începe construirea conform proiectelor întocmite. După finalizarea lucrărilor se vor
face demersurile de înscriere în cartea funciară a edificatelor.

5.3 PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI
Soluția propusă dinamizează zona și consolidează polul de interes economic început cu
documentațiile de urbanism aprobate și cu clădirile construite în zonă.

Intocmit :
Arh. Kovacs Angela
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