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MEMORIU DE PREZENTARE

1. Introducere

1.1 Date de recunoastere a documentatiei
Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC DE DETALIU in vederea realizarii proiectului “Locuinta
Ds+P+Ms”
Proiect numarul:22/2021
Beneficiar: dnii Agrisan Liviu si Doina Maria
Proiectant general: S.C. G& T CREATOR S.R.L.
Data elaborarii: octombrie 2021

1.2 Obiectul lucrarii
Plan urbanistic de detaliu in vederea realizarii unei cladiri cu functiunea de locuina Ds+P+Ms

2.Incadrarea in zona

2.1 Concluzii din documentatii deja elaborate
In cadrul PUG , terenul este situat intravilanul municipiului Dej in afara perimetrului de
protectie fata de obiective cu valoare de patrimoniu .
Folosinta actuala a terenului este faneata.
Terenul se afla in UTR O-subzona M.4. - Subzona mixta construita, in care este incurajata
dezvoltarea functiunilor balneo-turistice alaturi de functiunea de locuire.
Destinatia propusa este in conformitate cu prevederile PUG.

2.2 Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.
Conform prevederilor Planului Urbanistic General terenul studiat face parte din zona subzona
M.4. - Subzona mixta construita, in care este incurajata dezvoltarea functiunilor balneo-
turistice alaturi de functiunea de locuire.
S-a realizat un studiu geotehnic si un studiu topografic pe amplasament.

3.Situatia existenta

3.1 Accesibilitatea la caile de comunicatie
Accesul in zona este posibil cu mijloace auto pe drum.

3.2 Suprafata ocupata,limite si vecinatati
Terenul are suprafata de 548,00 mp , conform CF nr. 63906 Dej .
Terenul este invecinat la nord cu str.Podgorenilor , la est,la vest si la sud cu proprietati private
ale persoanelor fizice sau juridice.

3.3 Suprafete de teren construite si suprafete libere
In prezent terenul este liber de constructii.

3.4 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
Caracterul zonei este generat preponderent de zona de locuinte.
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3.5 Destinatia cladirilor
Cladirile si constructiile existente au functiunea de locuinte urbane si anexe.

3.6 Tipul de proprietate al terenurilor
Terenul este proprietatea dnilorAgrisan Liviu si Doina Maria conform C.F. 63906 Dej .

3.7 Concluziile studiului geotehnic
Din concluziile si recomandarile studiului geotehnic mentionam :
Succesiunea litologică pe amplasament cuprinde:
-0,00-0,30: sol vegetal
-0,30-2,20: argilă prăfoasă, brun-cenușie, tare
-2,20-2,80: argilă prăfoasă, cafenie, tare
-2,80-5,00: argilă prăfoasă, gălbui-cenușie, tare
Terenul de fundare este argilă prăfoasă, tare, brun-cenușie. Apare ca teren de fundare (cu grad
de meteorizare moderat) de regulă la – 0,60 m. Zona activă este uniformă din punct de vedere
geotehnic.
Adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054-77 este: Hi= 90 cm.
Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate generală sau locală (nu sunt fenomene
geodinamice latente, active sau potențiale).
Pconv=325 kPa (valoare de bază, fără corecţii pentru Df şi B, conform NP 112-14, anexa A).
Concluzii:
-fundarea se va face cu încastrarea în argilă prăfoasă, tare, brun-cenușie. Presiunea
convențională de bază este p convb = 325 kPa.
-terenul de fundare se prezintă monoclin, se recomandă soluția cu fundaţie în trepte.
-adâncimea de fundare minimă recomandată: Df=-1,10m de la CTN, în trepte. Anexele
(scări, terase) se vor funda la aceeași cotă cu imobilul.
-se recomandă centură de tasare, dacă demisolul nu este general.
-se vor face lucrări de drenaj pe conturul demisolului, pentru descărcarea infiltraţiilor.
-săpăturile mai adânci de 1 m vor fi executate cu sprijiniri sau evazat.
-apele de suprafaţă vor fi conduse pe rigole betonate, iar pe conturul imobilului se vor
executa trotuare etanşe.
CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1, risc geotehnic redus.

3.8 Accidente de teren
Terenul are o declivitate accentuata fara accidente de teren.

3.9 Adancimea apei subterane
Nu fost interceptata apa subterana in foraj.

3.10 Parametrii seismici ai zonei

-coeficient seismic Ks=0,08
-perioada de vibraţii Tc=0,70
-valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani; ag=0,4 kPa;
-valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol este k=1,5 kN/m2
-conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet este de 0,90m;
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-gradul seismic: corespunzător zonei F şi grad VI

3.11 Analiza fondului construit existent
Fondul construit este redus si este format preponderent din locuinte.

3.12 Echiparea edilitara
Terenul are acces la reteaua de alimentare cu energie electrica si alimentare cu apa si gaz.

4.Reglementari

4.1 Obiectivele noi solicitate prin tema program

Obiectul proiectului este reprezentat de reglementari urbanistice pe parcela in vederea
realizarii proiectului : construire locuinta Ds+P+Ms.

4.2 Functionalitatea , amplasarea si conformarea constructiilor
Constructia propusa cu destinatia locuinta va avea regim de inaltime Ds+P+Ms.
Se va asigura accesul pietonal dar si cel carosabil , si se va asigura o parcare in incinta .
Retragerile propuse rezulta din conformatia si orientarea terenului , aliniament neexistand in
prezent, propunem 6,57 m in spate , respectiv 2,00 m si 3,15 m in laterale, 17,00 m la drum .

4.4 Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi
Constructia se va realiza pe 3 nivele, pastrandu-se caracterul zonei , incadrandu-se in zona
din punct de vedere arhitectural si peisagistic.

4.5 Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute
Functiunile propuse se incadreaza perfect in caracterul si functiunea zonei.

4.6 Principii de interventie asupra constructiilor existente
Nu este cazul.

4.7 Modalitati de organizare si rezolvarea a circulatiei carosabile si pietonale
Accesul se face direct dindrumul de acces.
In cadrul P.U.D s-au analizat probleme de drumuri , avindu-se in vedere urmatoarele conditii si
obiective:
-Parcaje
-s-a prevazut 1 loc de parcare in incinta .
-Drumuri
-se asigura acces la teren pietonal si carosabil din str.Podgorenilor.

4.8 Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a
solutiilor de organizare la relieful zonei
Terenul are o declivitate accentuata, regimul de inaltime propus neintrand in conflict cu cadrul
natural si relieful zonei.

4.9 Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta
Nu este cazul.
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4.10 Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi
Spatiile verzi au pondere ridicata , ocupand un procent de 47,02%.

4.11 Regimul de construire
Constructia va avea regim de inaltime demisol , parter si etaj.
Procentul de ocupare al terenului propus 22,15 %.
Coeficientul de utilizarea al terenului propus este de 0,60.

4.12 Asigurarea utilitatilor

Se vor asigura toate utilitatile prin racordarea la utilitatile existente in zona.
Pentru asigurarea colectarii apelor uzate constructia va utiliza un bazin vidanjabil.

4.13 Bilant teritorial

5.Concluzii

Intreaga amenajare a fost conceputa in scopul de a construi o locuinta familial Ds+ P+E,
urmarind protectia mediului inconjurator si a caracterului zonei.

INTOCMIT,

Arh.Valentina Turcu


