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MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
• Denumirea

lucrării: AMENAJARE ZONA PISCICOLA TURCENI PRIN

EXTRAGEREA DE AGREGATE MINERALE
• Amplasament: Oras Turceni, Extravilan, judeţul Gorj
• Beneficiar: SC YDAIL CONSTRUCT SRL
• Proiectant: SC STORYPLAN 3D SRL
1.2. Obiectivele lucrarii
• Se propune trecerea unei suprafeţe de 115333 mp din teren cu categoria de
folosință ape statatoare în teren destinat pentru agrement.
• Propunerea unei zone distincte pentru luciul de apa in suprafate de 99825mp.
• Sistematizarea terenului prin amplasarea de zone de campare si plantarea de
arbori.
• Popularea cu puiet de pește
1.3. Obiectivul lucrării
Urbanismul este domeniul care grupează totalitatea regulilor acceptate de
populaţia unei localităţi în vederea stabilirii destinaţiei şi exploatării adecvate a unui
compartiment din teritoriu (teren, parcelă, lot) aparţinând unuia sau a unui grup de
locuitori al ei. Regulile menţionate trebuie să aibă în vedere echilibrul dintre necesităţile
personale şi cele sociale ale individului şi familiei sale sau ale grupului, dintre interesul
personal şi cel general al colectivităţii.
În condiţiile trecerii la economia de piaţă şi a relansării activităţii de construire, în
special în domeniul privat, documentaţiile de urbanism sunt necesare în vederea stabilirii
condiţiilor de amplasare şi realizare a construcţiilor, prin corelarea interesului public cu
cel particular.
Perioada pe care o parcurgem în prezent se caracterizează prin mari mutaţii
sociale, tehnologice, morale, estetice, conceptuale etc., având un impact puternic
asupra existenţei şi activităţii umane şi implicit asupra urbanismului şi amenajării
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teritoriului, precum şi a arhitecturii sau a construcţiilor – domenii ce definesc cadrul fizic
constituit al omului.
Înfăţişarea spaţiilor urbane din România se apropie vertiginos de un punct critic.
Presiunile economice exercitate de-a lungul timpului, lipsa unor profesionişti reali în
administraţie şi absenţa unor viziuni coerente de dezvoltare au transformat oraşele în
desfăşurări aproape haotice de clădiri mai mult sau mai puţin reuşite. Această stare de
fapt este resimţită din ce în ce mai pregnant atât de arhitecţi, cât şi de simplii locuitori ai
oraşelor, lucru demonstrat de numeroasele dezbateri, conferinţe şi luări de poziţie.
Oraşele sunt lipsite de viziune pentru dezvoltare şi nu sunt privite în context european.
Ele cresc pe baza unor planuri de urbanism general (P.U.G.), care au devenit formale din
pricina aplicării iresponsabile a urbanismului derogatoriu.
Oraşele sunt în derivă, se pierde coeziunea spaţială şi socială din cauza
proiectelor imobiliare pe suprafeţe mari, care nu sunt integrate zonei urbane în care ar
trebui să se integreze.
Marile centre comerciale, ansamblurile rezidenţiale fără dotări şi legături cu oraşul
produc găuri în ţesutul urban. Extinderea fenomenului generează confuzii asupra
valorilor şi pierderea identităţii. Acest tip de creştere este în contradicţie cu conceptul de
dezvoltare durabilă a oraşelor europene, la care România a subscris.
Scopul elaborării P.U.Z.-ului este de a stabili condiţiile de EXPLOATARE
AGREGATE MINERALE IN VEDEREA REALIZARII UNUI IAZ PISCICOL
In condiţiile respectării prevederilor celorlalte documentaţii de urbanism şi a
condiţiilor particulare generate de teren, de vecinătăţile acestuia şi de cerinţele
funcţionale.
Pentru corelarea interesului public cu cel particular şi pentru stabilirea condiţiilor
de amplasare şi realizare a construcţiilor este necesară elaborarea documentaţiilor de
urbanism, astfel încât să existe o imagine globală a întregului ansamblu de construcţii şi
posibilităţile de dezvoltare în perspectiva imediată şi cea de viitor.
Evoluţia, după 1990, a cadrului legislativ românesc în domeniul urbanismului şi
amenajării teritoriului este marcată de apariţia Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul.
Revizuirea, armonizarea şi comasarea metodologiilor de elaborare şi a
conţinuturilor
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- cadru al documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism alcătuiesc o
bază solidă pentru:
- asigurarea unităţii şi rigorii întregului proces de elaborare – aprobare – aplicare a
documentaţiilor de urbanism;
- precizarea celor mai importanţi paşi pentru întocmirea tuturor tipurilor de
documentaţii;
- nuanţarea fundamentării documentaţiilor;
- accentuarea importanţei planificării strategice în dezvoltarea spaţială şi a relaţiei
acesteia cu planificarea analitică.
Tema program prevede introducerea în intravilan a unui teren situat în extravilanul
orasului Turceni, jud. Gorj, în vederea extracţiei de agregate pentru înfiinţarea de iaz
Piscicol de Agrement.
În temeiul reglementărilor, documentaţiei de urbanism nr. 5 /1997 faza P.U.G.
aprobată cu H.C.L. Turceni nr. 28/1999, s-a identificat că terenul se află în extravilanul
localităţii ca proprietate privată cum reiese din documentaţia privind intabularea în Cartea
Funciară a orasului Turceni, a terenului care în prezent au categoria de folosinţă ape
statatoare— extravilan.
Obiectivul Planului Urbanistic Zonal constă în:
• justificarea organizării funcţionale a zonei şi enunţarea condiţiilor de exploatare a
agregatelor şi refacerea cadrului natural;
• încadrarea în reţeaua de circulaţie existentă şi asigurarea completă cu utilităţi a
zonei;
• reamenajarea zonei după exploatarea agregatelor şi darea în folosinţă pentru
pescuit de agrement;
• propunere de schimbare a destinaţiei terenului din teren cu destinația de ape
statatoare în teren pentru agrement – lac piscicol.
1.3. Surse documentare
- Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.Z.
- Foraje executate de către beneficiar pentru determinarea straturilor de sol şi a
nivelului apei.
- Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea
urbanistică a zonei, crearea a noi zone pentru activităţi sportive de agrement.
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În vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal, beneficiarul a pus la dispoziţia
proiectantului următoarele:
- Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, Scara 1:2000;
- Plan de situaţie având nr. cad. 36725;
- Certificat de urbanism nr. 06/03.02.2020 eliberat de Primăria Turceni.
- PATJ Gorj actualizat 2009-2011
- PUG Turceni proiect 05/1997
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluţia zonei; corelarea cu alte documentaţii de urbanism aprobate
Din punct de vedere geografic, localitatea Turceni este situata în partea de sudvest a României facând parte din judetul Gorj. Este amplasata la sud de Municipiul
Târgu-Jiu – resedinta judetului, la o distanta de 55 km pe drumul judetean 673A pe
partea dreapta râului Jiu, la o altitudine ce difera între 121 m si 324 m fata de nivelul
marii.
Teritoriul localitatii Turceni se întinde în cea mai mare parte pe interfluviul Jiului si
al Jiltului.
Situata la punctul de convergenta a drumurilor judetene ce leaga localitatile TârguJiu judetul Gorj, Filiasi judetul Dolj, Strehaia judetul Mehedinti, Turceni a devenit în
special începând cu a doua jumatate a secolului al XIX-lea si pâna astazi un important
centru al vietii economice, agricole si comerciale din cursul inferior al Jiltului.
Dezvoltându-se în conditii de departare destul de mare de zonele urbane, din aceasta
localitate, plecau în diverse colturi ale tarii si chiar în alte tari importante cantitatii de lemn
de stejar si fag, grâu, porumb, vinuri, animale etc, în special de pe proprietatile marilor
mosieri Dinu Stolojanu, Neicu Calotescu, Costica Paunescu dar si din gospodariile
taranesti mijlocii si mici. Transportul se facea cu carul tras de boi vara sau cu sania iarna,
când se obisnuia plecatul în convoi “cu chirie” spre gara Filiasi situata la 20 km de
Turceni sau spre târgurile saptamânale din Turceni, Tântareni, Strehaia si Pesteana,
precum si spre frumosul târg anual care se organizeaza în satul Gârbov în zilele de 6, 7
si 8 septembrie.
Din punct de vedere al retelei hidrografice, localitatea este udata de apele Jiului si
Jiltului ape cu scurgeri neîntrerupte, jucând un rol important în viata si activitatea
oamenilor de-a lungul timpului.
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Alimentarea cu apa a populatiei s-a facut mai întâi din izvoare cu scurgere
naturala apoi a fost amenajate stiubeie si fântâni, iar din anul 1975 în centrul localitatii sa amenajat o retea de aductiune si distributie a apei pe o lungime de 11,3 km la care
sunt racordati 1400 apartamente, 45 gospodarii ale populatiei si 31 agenti economici.
Vegetatia si fauna proprie etajului forestier cu paduri de stejar si fag pure sau în amestec,
intercalate cu întinse suprafete agricole si pasuni au permis oamenilor înca din timpuri
imemorabile sa valorifice lemnul, sa practice agricultura si sa dezvolte cresterea
animalelor.
Ca vecini, localitatea Turceni se învecineaza la est cu comuna Plopsoru hotarul
fiind format de Râul Jiu, în partea de nord se învecineaza cu comuna Urdari, limita
vestica urmareste o linie conventionala care traverseaza padurea Strâmba, Dealul
Mare ce o desparte de comuna Negomir si Borascu, la apus se învecineaza cu
comuna Borascu despartita tot printr-un hotar conventional, la sud este despartita tot
printr-un hotar conventional de comuna Ionesti cea mai sudica localitate a judetului Gorj,
la sud-vest tot printr-un hotar conventional se învecineaza cu comuna Grozasti din
Judetul Mehedinti.
Astazi, localitatea Turceni se compune din urmatoarele sate: 1 Turceni, Jiltul,
Murgesti, Valea Viei, Gârbov si Strâmba.
Legatura între localitatea de resedinta Turceni si satele componente se face prin
drumul judetean 673A si drumul judetean 674. Satele au forma lineara dar au si multe
ulite.
Trasatura caracteristica a satelor localitatii Turceni o constituie asezarea si
dezvoltarea acestora de-a lungul vailor formate de albiile Jiului si Jiltului. Transformari
esentiale în viata satelor localitatii noastre ca si acela din Principatele Române s-au
produs în urma legilor date de dormitorul Alexandru Ioan Cuza prin care satele au fost
scoase “la sosea”.
Denumirea satelor componente localitatii s-a pastrat de-a lungul anilor fara a suferi
schimbari esentiale fata de primele atestari documentare.
În ceea ce priveste apartenenta administrativa, trebuie remarcat faptul ca, în timp
ce s-au schimbat mereu unele sate care compun acum localitatea Turceni unele din
aceste sate fiind chiar ele centre de comuna2 asa cum este cazul cu satele Strâmba Jiu,
Gârbov, Murgesti care polarizau în jurul lor alte sate sau foste comune asa cum este
cazul si cu satele Stolojani, Turcenii de Jos, Turcenii de Sus care astazi formeaza un
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singur sat Turceni care este si resedinta localitatii.
Trebuie scos totul în evidenta faptul ca toate aceste comune fiind limitrofe au
pastrat întotdeauna un permanent schimb economic si cultural, schimb ce a apropiat în
permanenta oamenii dând posibilitatea ca la reforma administrativa din anul 1968 sa se
creeze aceasta puternica localitate administrativa care este localitatea Turceni3 cu o
suprafata de 7876 ha si o populatie de 8483 locuitori.
Pe teritoriul localitatii Turceni la confluenta Jiului cu Jiu la dreapta drumului ce
leaga localitatea Turceni de comuna Branesti a fost amplasata în anul 1971
Termocentrala Turceni ce urma sa aiba o putere instalata de 2400MW cu termen de dare
în folosinta în anul 1985 ocupând o suprafata de 485ha din suprafata arabila a comunei.
Din albia Jiltului si a Jiului îndeosebi se extrage prin balastiere amenajate nisipul si
balastul folosite pentru constructie în cadrul termocentralei, constructii de locuinte,
constructii social-culturale, balastari de drumuri etc.
2.2. Date generale de amplasament
Terenul se află în extravilanul Oras Turceni, prin prezentul P.U.Z. se cere trecerea
în intravilan, în scopul realizării unui lac piscicol.
Terenul studiat nu se afla in situl Natura 2000
Terenul studiat în P.U.Z., în suprafaţă de 115333,00 mp are următoarele vecinătăţi:
- Nord - Est

- Raul Jiu;

- Sud - Est

- Comuna Plopsoru;

- Vest

- De;

- Sud

- iaz Piscicol Plopsoru

Accesul este posibil pe Drumul de Exploatare.
2.3. Elemente ale cadrului natural
Relieful în zonă este neted, terenul fiind drept. Clima este temperată iar solul
permite şi oferă condiţii geotehnice favorabile amenajării respectivului obiectiv.
2.4. Circulaţia
Circulaţia rutieră – se va face printr-un drum balastat De şi acesta are legatura in
partea de vest cu DJ 674 Oras Turceni, sat Stramba-Jiu.
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2.5. Zonificare funcţională şi bilanţ teritorial
Amplasamentul studiat are o suprafaţă totală de 115333,00 mp cu categoria de
folosinta ape statatoare, extravilan
Bilanţul teritorial existent este: POT = 0,00%, CUT = 0,00.
2.6. Echiparea edilitară
În zonă nu exista reţea de joasa tensiune pentru racordarea amplasamentului la
energie electrica.
Reteaua de alimentare cu apa este la o distanta de cca 1650m.
2.7. Probleme de mediu
În prezent, zona este neexploatată din punct de vedere al circuitului arabil (nu este
îngrădită) sau din punct de vedere constructiv.
Pentru ca zona să devină pretabilă pentru zona de agrement este necesar
trecerea acestei zone în intravilan.
În general, zona este în totalitate pretabilă pentru activitatea propusă –
exploatare piscicolă şi nu sunt probleme de mediu care ar putea afecta echilibrul ecologic
existent.
Investiţia propusă nu va afecta negativ calitatea apelor subterane din zonă, sursa
de apă pentru bazinele piscicole este de calitate superioară. Condiţiile naturale de hrană
şi viaţă ale peştilor din bazinele piscicole nu vor modifica calitatea apei.
Pe perioada execuţiei bazinului se vor respecta următoarele măsuri de prevenire
a poluării:
- excavaţiile vor fi limitate în adâncime până la cota stabilită prin proiectul tehnic de
specialitate;
- pe amplasament, se va fixa o baracă tip container şi un WC ecologic care va fi
utilizat de către personalul care va lucra la realizarea investiţiei;
- în timpul excavaţiilor nu se vor deversa reziduurile de carburanţi şi lubrifianţi în
apă, acestea vor fi colectate şi depozitate corespunzător iar firma va deţine substanţe
absorbante;
- pentru asigurarea investiţiei se are în vedere împrejmuirea terenului.
Aerul poate fi afectat prin sursele de poluare reprezentate prin utilajele de
excavare sau mijloacele de transport, cât şi prin eliberarea în atmosferă a particulelor
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fine de praf ce pot rezulta în timpul operaţiilor de excavare sau transport, dar efectul
acestei afectări asupra mediului este mică iar asupra populaţiei este nesemnificativă,
deoarece amplasamentul este departe de zona rezidenţială.
Pe lângă recomandările prezentate, pe perioada realizării investiţiei, se mai
adaugă elemente suplimentare constând în:
- semnalizarea luminoasă a şantierului pe timp de noapte;
- informarea locuitorilor din zonele cele mai apropiate de zona obiectivului asupra
activităţii desfăşurate;
- este necesară realizarea verificărilor periodice a mijloacelor de transport;
- managementul reziduurilor va fi realizat în conformitate cu prescripţie
prezentate în documentaţiile din faza Studiul de Fezabilitate, DTAC sau PT, deoarece la
o gestionare incorectă cantitatea acestora ar putea creşte cu efect nociv;
- itinerariul autovehiculelor de transport (dacă este cazul) trebuie cu atenţie
studiat pentru a evita pe cât posibil disconfortul provocat de zgomot şi vibraţii iar
autobasculantele trebuie să opereze, pe cât posibil, cât mai departe de aşezările umane
existente;
- stocarea materialelor trebuie să fie astfel realizată încât să acţioneze ca o
barieră de zgomot.
În urma lucrărilor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta
echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenul studiat nu există riscuri naturale şi
antropice care ar putea influenţa negativ realizarea obiectivelor cerute în PUZ.
2.8. Opţiuni ale populaţiei
Terenul supus studiului, trebuie să răspundă solicitărilor din partea beneficiarului
de a realiza iazul piscicol de agrement, care doreşte exploatarea terenului (pe care îl
deţine) în mod eficient şi doreşte realizarea investiţiei propuse ca o posibilitate a
eficientizării acestuia.
Pe lângă acestea, mai sunt necesare lucrări privind amenajarea racordului de
acces auto şi a trotuarului din zona terenului studiat.
Realizarea investiţiei propuse nu afectează interesele populaţiei oras Turceni şi
nici pe viitori investitori ai zonei învecinate.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintă analiza pe domenii a problemelor de
dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrării, iar rezultatele acestor studii trebuie integrate
în propunerile de organizare urbanistică a zonei.
Documentația P.U.G. a fost aprobat cu Hotărârea CL Turceni nr.28 / 1999.
Structura, capitolele descriu prescripţiile generale, specifice zonelor funcţionale şi
ale unităţilor teritoriale de referinţă.
După aproape 10 ani - prescripţiile rămân actuale.
Activitatea iaz piscicol se desfăşoară pe terenuri libere (cazul de faţă), prin
înlocuirea fondului existent, schimbarea de destinaţie a acestuia.
3.2. Etapele realizarii investitiei.
Suprafaţa studiată este de 115333,00 mp, din care suprafaţa de teren pe care se
propune iazul este de 99825mp.
Amenajarea obiectivului presupune realizarea etapizată a următoarelor lucrări,
dimensionate după scopul urmărit şi anume:
- trasarea zonei de extragere agregate, conform planului de situaţie şi
materializarea lui pe teren prin bornare;
- excavarea propriu-zisă în cadrul fâşiilor, a agregatelor aflate, pe toată suprafaţa
perimetrului de exploatare, pe direcţia generală de avansare de la sud la nord;
- încărcarea agregatelor în autobasculante şi transportul la beneficiari la staţia de
sortare aflată la cca. 6500 m sud.
Terenul se va decoperta pe o adancime de cca 10cm
Volumul total ce se va excava s-a determinat astfel:
Intre cota fund 123,20mdMN si cota luciu apa mediu 126,70mdMN volumul s-a
calculat considerand forma unui trunchi de piramida cu baza mica (S cota fund) si baza
mare (S cota luciu apa), de forma poligonala si adancimea de 3,50m, rezultand un volum
V1=341.340mc la care s-a adaugat un volum V2 de 47.930mc ce se va excava din
zonele cu teren uscat acoperit cu iarba, de deasupra cotei luciu apa de 126,70mdMN, in
suprafata de 56.166,80mp si s-a scazut un volum V3 de 26.865mc din zonele cu luciu de
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apa (zone umede) sub cota luciu apa de 126,70mdMN in suprafata de 43.658,50mp,
rezultand un volum total de 362.405mc inclusiv stratul vegetal.
Metodologia de exploatare este cea a fâşiilor cu lungime de până la 275 m
(lungimea maximă a zonei de excavare), lăţime de până la 20 m. Direcţia de exploatare
în cadrul fâşiilor va fi alternativă, de la est la vest şi retur.
Lucrările de exploatare se vor desfăşura în cadrul a două trepte descendente, cu
următoarele elemente geometrice:
- excavare propriu-zisă în cadrul fâşiilor, a agregatelor aflate, pe toată suprafaţa
perimetrului de exploatare, pe direcţie generală de avansare de la sud la nord;
- încărcarea agregatelor în autobasculante şi transportul la staţia de sortare.
Se va institui un pilier de protectie de minim 3m pe intregul contur la al iazului,
pana la limita de proprietate delimitata in Plansa 3 de Reglementari, care sa asigure
stabilitatea edificiului final si protejarea proprietatilor private din vecinatatea zonei
studiate.
Localizarea proiectului.
- utilizarea existentă a terenului: terenul pe care se vor desfăşura lucrările este
situat în extravilan, având ca utilizări permise - lucrări de prevenire şi combatere a acţiunii
distructive a apelor.
În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi
îmbunătăţire a regimului de curgere a apelor se instituie zone de protecţie după cum
urmează:
- cursul de apă râul Jiu se află la o distanţă de 56m faţă de zona unde se va face
extragerea de agregate.
- Raul Jiu are un dig amenajat si se va pastra o zona de siguranta de minim 20m
din luciul de apa.
Caracteristicile impactului potenţial
- mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local pe perioada
execuţiei lucrărilor
- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării
proiectului, deoarece lucrările prevăzute nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer,

Proiectare Construcții Civile și Industriale
Comuna Runcu, sat Răchiți, jud. Gorj
J18/98/2016;C.U.I. 35569395
Telefon : 0763.198168

apă, sol, aşezări umane), în condiţiile respectării procesului tehnologic, luării tuturor
măsurilor de protecţie a mediului pentru evitarea producerii de poluări accidentale.
Condiţii de realizare a proiectului :
Se vor respecta prevederile proiectului tehnic de refacere a mediului, după cum
urmează :
- pentru reconstrucţia ecologică se va utiliza materialul excavat din decopertare la
nivelarea şi compactarea taluzelor pentru a putea fi înierbate. Lucrările de excavaţie în
treapta de copertă şi cea de balast se vor executa la un unghi de taluz de cca. 65°, taluz
pe care se vor executa lucrări de terasare şi umpluturi pentru stabilizare.
Grosimea materialului depus pe taluze va fi de cca. 0,30 m, si latimea de 3 m
păstrându-se unghiul de taluz (panta 1:1) spre interiorul excavaţiei, la un grad de
compactare minim de 90%.
Suprafeţele taluzate, pe întreaga circumferinţă a excavaţiei, vor fi înierbate,
pentru a nu fi erodate de apă şi precipitaţii.
Pe perioada de excavare se vor amplasa, un container mobil de cca. 15 mp
pentru organizare de şantier şi un wc ecologic, acestea putând fi păstrate de către
titularul terenului şi după terminarea procesului de extragere a agregatelor.
Pentru ridicarea potenţialului iazurilor de agrement se pot amenaja locuri de
campare.
Popularea iazurilor cu peste se va face cu puiet de crap si caras.
După finalizarea operaţiilor se va executa o împrejmuire din stâlpi din ţeavă sau
din beton, cu sârmă ghimpată sau racle din plasă sudată.

Caracterizarea privind activitatea de acvacultura (piscicultura)
Amenajările piscicole de tip sisteme extensive au de obicei o suprafaţă mare şi
adâncimi variabile, dictate de mediul înconjurător si este specific iazurilor.
În aceste amenajări se practică monocultura sau policultura. Popularea acestor sisteme
de creştere este realizată la densităţi foarte mici, deoarece în acest sistem este
caracteristică lipsa hrănirii suplimentare, peştii şi animalele acvatice crescute hrănindu-se
strict cu ce rezultă din productivitatea naturală.
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Nu se intervine în vederea reproducerii, aceasta este întotdeauna naturală, în
sistemele extensive. Periodic se poate interveni prin repopulări.
Producţia este în general mică, rareori depăşind 500 de kg/ha luciu de apă.
Aceşti piscicultori se mulţumesc cu profit destul de redus în condiţiile în care nici
cheltuielile nu sunt mari. La noi în ţară majoritatea amenajărilor piscicole bazate pe acest
sistem au fost transformate în staţiuni de agrement, aici practicandu-se în special
pescuitul sportiv.
Aceasta activitate de agrement pentru unii, este privita de altii ca o activitate de
acvacultura, aducatoare de profituri insemnate. O zona de agrement pentru pescuitul
sportiv, se amenajaza in locurile in care exista o sursa de apa fie de suprafata fie din
subteran.
Opţiunea pentru a înfiinţa o „baltă” de pescuit vine din dorinţa de a folosi de multe
ori corpuri de apă ce nu pot fi utilizate în acvacultură. Adică, acolo unde nu există
posibilitatea umplerii şi golirii totale a iazului, unde zona este prea aglomerată şi expusă
pentru a fi instalate în siguranţă viviere, sau pur şi simplu unde calitatea apei nu permite
obţinerea de producţii semnificative de peste.
De multe ori, studiile au arătat că o asemenea afacere poate fi mult mai rentabilă
decât o activitate de fermă de acvacultură. Şi din punct de vedere al implicării efective,
proprietarul unei zone de agrement pentru pescuitul sportiv, este mai puţin solicitat. El
trebuie să se îngrijească în special de urmărirea efectivelor de peşte din iaz, prin ţinerea
unei evidenţe. Periodic, în funcţie de succesul pescarilor, iazul trebuie repopulat cu
aceleaşi specii şi aproximativ aceleaşi cantitati care au iesit.
Alegerea tipului de populare
Popularea se poate realiza în monocultură (numai cu crap) sau în policultură (cu
crap şi una sau mai multe specii suplimentare). Monocultura poate fi simplă (crapi de
aceeaşi vârstă) sau mixtă (crapi de vârste diferite).
Pentru o mai bună valorificare a resurselor trofice din iazuri piscicole, mulţi
piscicultori optează să realizeze policulturi fie cu specii paşnice sau cu specii răpitoare.
Astfel se pot introduce pe lângă crap specii de peşti paşnici, cum ar fi cteno, novac,
sânger, care consumă hrană ce nu poate fi valorificată de crap, cum ar fi macroflora
acvatică, zooplanctonul sau fitoplanctonul.
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În cazul policulturii cu una sau mai multe specii paşnice, norma de populare
pentru crap trebuie să reprezinte cel puţin 60% din totalul populaţiei piscicole. Norma de
populare pentru speciile suplimentare se stabileşte în funcţie de cantitatea elementelor
trofice care pot fi valorificate de specia suplimentară.
În cazul policulturii cu specii răpitoare, se urmăreşte ca aceştia să „cureţe” iazul de
peştii debili şi bolnavi din populaţia de crap dar să consume şi peştii mărunţi, sălbatici
(oblete, porcuşor, boarţă, roşioară etc.). Pentru ca peştii răpitori să nu devină periculoşi
pentru populaţia de bază reprezentată de crap, trebuie respectate 3 condiţii: răpitorii să
deţină 2-10% din populaţia de bază, în funcţie de specie; răpitorii să fie mai mici cu un an
decât crapul; să nu se menţină alături de crapi, răpitori mai mari de 3 ani.
-Material de populare: specii de crap, rapitori si caras 50g/buc x1tona/ha.
-Productie preliminata: 500kg/ha luciu apa=500kg x9,9825ha=4991,25kg/luciu
apa.
-Capacitate productie: din primavara pana in octombrie 27,73kg/zi
3.3. Corelarea cu alte documentaţii de urbanism
Prin Planul Urbanistic Zonal urmează să se propună soluţii pentru:
• funcţionalitatea terenului studiat;
• organizarea urbanistic–arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
• indici şi indicatori urbanistici (regim de înălţime, regim de aliniament, P.O.T.,
C.U.T.
• dezvoltarea infrastructurii edilitare;
• statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
• menţionarea obiectivelor de utilitate publică (nu este cazul);
• reglementări specifice detaliate.
3.4. Valorificarea cadrului natural
Datorită lipsei acute de spaţii libere, construibile, din cadrul Oras Turceni, Primăria
este copleşită de foarte multe cerinţe privind includerea unor zone întregi de teren ca
zone construibile si ca zone de agrement.
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Pentru zona studiată datorită implementării noilor obiective se remarcă schimbări
fundamentale ce afectează mediul de viaţă existent, influenţând elemente ale mediului
înconjurător şi prin aceasta modificând interesul oamenilor faţă de zona respectivă –
cerinţe, activităţi sau tendinţe specifice domeniului construcţiilor, ca de exemplu:
accelerarea şi extinderea procesului de urbanizare. Toate acestea se pot constitui ca
surse de dezvoltare sau surse de dezechilibru şi risc, impunându-se de aceea atât
analiza atentă şi anticiparea lor, cât şi regândirea, eventual restructurarea concepţiilor de
proiectare din domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, astfel încât să se poată
folosi oportunitatea şi totodată să fie evitate (sau reduse) consecinţele negative. La
iniţierea oricărui demers în acest domeniu este necesară o perfectă cunoaştere a
realităţii.
3.5. Zonificarea teritoriului – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori
urbanistici
P.U.G. este corelat realităţilor din teren. Desigur există o proporţie între fracţiuni,
iar mutaţiile ce intervin în ocuparea propusă a terenurilor deduc proporţii optime cerute
prin P.U.G. şi Regulamentul de Urbanism aferent P.U.G.
Pentru imobilul propus a fi introdus în intravilanul localităţii Turceni se prevăd
următorii indici caracteristici ai P.U.Z.:
P.O.T. = 20,0 %

C.U.T. = 0,20

Accesul la terenul studiat se va face din drumurile existente.
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
În zona studiată nu există retea de alimentare cu energie electrica, iar
construcţiile propuse pe amplasament nu necesită racorduri sau branşamente.
3.6.1. Alimentarea cu apă
Pentru investiţia propusă nu este necesară alimentare cu apă, dar necesită o
rezolvare temporară pentru organizarea de şantier pe perioada realizarii iazului.
Apa potabilă în cantitate de cca. 0,20 mc/zi se va asigura din zonă şi se va
depozita în recipiente etanşe (PET-uri) prevăzute special acestui scop. Aceasta va fi
folosită în exclusivitate pentru consumul menajer (băut şi spălatul corpului).
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3.6.2. Canalizarea – colectarea, tratarea, epurarea si evacuarea apelor
uzate.
Pentru investiţia propusă nu este necesară realizarea unei canalizări, deoarece
procesul tehnologic nu generează deşeuri, dar, în perioada de execuţie, este necesară o
rezolvare temporară pentru organizarea de şantier, care va fi soluţionată cu un wc
ecologic.
3.6.3 Alimentarea cu energie electrică
Pentru investiţia propusă nu este necesară alimentarea cu energie electrică,
deoarece utilajele folosite, în timpul execuţiei, sunt acţionate pe combustibil. Pentru
organizarea de şantier pe perioada execuţiei, poate necesita o rezolvare temporară care
poate fi realizată cu generator electric.
3.6.4. Telecomunicaţii
Nu este necesară telefonia fixă, telefonia mobilă Vodafone şi Telecom se
recepţionează în bune condiţii.
3.6.5. Alimentarea cu căldură
Nu este cazul.
3 6.6 Alimentarea cu gaze naturale
Pentru investiţia propusă nu este necesară. Pentru organizarea de şantier, pe
perioada execuţiei, poate necesita o rezolvare temporară, pentru nevoi ocazionale
(pentru necesarul preparării hranei calde la aragaz cu gaze), care poate fi rezolvată,
folosind butelie GPL de dimensiuni şi standarde aprobate ISCIR.
3.6.7. Gospodărie comunală - colectarea, reciclarea şi evacuarea deşeurilor
Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament în timpul execuţiei investiţiei
propuse - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate.
Tipurile de deşeuri ce pot rezulta în timpul activităţii de execuţie sunt:
- deşeuri din dezafectarea fondului silvic (tufăriş);
•

deşeuri din operaţiile de excavare;

•

deşeuri menajere şi solide;
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•

deşeuri metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor şi înlocuirea unor

consumabile;
•

deşeurile din cauciuc (anvelope uzate), bateriile uzate, uleiurile uzate (de motor sau

de transmisie).
Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a Mediului .
Gestionarea deşeurilor se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare:
•

deşeurile din operaţiile de excavare, reprezentate prin materialul steril, vor fi

colectate şi vor fi stocate pe toată perioada activităţii, iar la final, vor fi întrebuinţate la
realizarea sistematizării pe verticală ;
•

deşeurile menajere şi solide se vor colecta în containere speciale şi se vor colecta

de către firmele autorizate;
•

deşeurile metalice rezultate din activitatea de reparare a utilajelor şi înlocuirea unor

consumabile, se vor colecta separat în containere, pe sortimente, ce vor fi valorificate
periodic la agenţii specializaţi;
•

deşeurile reprezentate prin anvelope uzate (cauciuc), baterii uzate, uleiuri uzate (de

motor sau de transmisie) se vor colecta pe o platformă special amenajată şi se vor
valorifica periodic la societăţile specializate.
•

deşeurile de tip gospodăresc uscate şi umede sunt acumulate în containere închise,

în pungi de plastic şi se depozitează în europubele, care se vor ridica de către Regia de
Salubritate, cu care beneficiarii vor stabili contracte de evacuare a deşeurilor, sau se vor
evacua periodic prin grija beneficiarilor în locurile indicate de către Primărie.
Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase.
•

În procesele de realizare a

studiului geologic ce se va desfăşura în condiţii

normale, cu respectarea prescripţiilor şi normelor de funcţionare a utilajelor, nu există
condiţii nocive sau periculoase care să afecteze starea de sănătate a populaţiei sau
factorii de mediu din zonă.
3.8 . Protecţia mediului
Protecţia calităţii apelor
• Apa de suprafaţă şi apa subterană nu va fi afectată de realizarea şi exploatarea
investiţiei propuse – împrejmuire teren şi spaţii anexe (container şi cabină wc ecologică),
sau a altor investiţii care se pot realiza în viitor – locuri pentru campare.
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• Prin activitatea de exploatare (prezenţa oamenilor la faţa locului cu maşini
personale), calitatea apei din zonă nu va fi modificată pentru că nu se vor deversa
reziduurile de carburanţi şi lubrefianţi pe teren, pentru a nu se infiltra spre apa freatică, şi
vor fi colectate şi depozitate corespunzător.
• Apele de şiroire provenite din precipitaţii, vor fi colectate prin şanţuri de gardă, iar
eliminarea materialului solid antrenat de ape se va realiza prin amenajarea de bazine de
decantare. Apa acumulată în perioadele umede pe vatra tranşeelor va fi eliminată prin
pante amenajate spre şanţurile de gardă, după ce în prealabil a fost decantată.
Protecţia aerului
• Prin activitatea de execuţie a investiţiilor propuse, calitatea aerului nu va fi
modificată pentru că se vor respecta următoarele măsuri de prevenire a poluării:
• utilajele de excavare, încărcare şi transport vor avea revizia tehnică actualizată
pentru ca emisiile de gaze de eşapare ale acestora să aibă un impact sub limitele admise
supra factorilor de mediu;
• mijloacele de transport vor circula în perimetru cu viteză redusă, pentru a nu ridica
în atmosferă particule fine de praf;
• pe perioadele de secetă beneficiarul va umecta drumurile de acces.
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
Prin activitatea de execuţie, calitatea sunetului nu va fi modificată, pentru că se vor
respecta următoarele măsuri de prevenire a poluării sonore:
-

utilajele de excavare şi transport vor fi în bună stare tehnică pentru a nu emite

zgomote la funcţionare peste limitele admise; nivelul de zgomot rezultat din acţiunea
mijloacelor mecanice şi a utilajelor este nesemnificativ, având în vedere poziţia izolată a
obiectivului;
-

mijloacele de transport vor circula în zona locuibilă numai între orele 08,00 –

18,00 pentru a nu deranja locuitorii.
Protecţia împotriva radiaţiilor
Prin activitatea de execuţie sau prin activitatea propusă nu se emană în mediul
înconjurător substanţe radiocative sau toxice, pentru că nu se utilizează nici un fel de
surse de radiaţii.
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Protecţia solului şi a subsolului
Solul, în zona executării lucrărilor investiţiilor propuse va fi afectat, dar zonele
libere vor fi amenajate corespunzător. Subsolul nu va fi afectat.
Pentru reducerea efectelor nefavorabile asupra solului şi subsolului se vor lua
următoarele măsuri:
- solul se va colecta separat de restul materialului excavat şi se va depozita
corespunzător, pe un teren al proprietarului care a cedat terenul cu drept de folosinta, in
partea de est.
- rocile sterile excavate se vor depozita într-o haldă cu geometria asigurătoare,
pentru prevenirea surpărilor.
- conturul bazinelor piscicole va avea geometria stabilită prin D.T.A.C. iar
împrejmuirea terenului va respecta limita de proprietate. Totodată, la finalizarea lucrărilor
sunt propuse următoarele: materialul steril stocat va fi redistribuit pe taluzele finale,
pentru realizarea unei geometri stabile; solul vegetal colectat şi depozitat anterior va fi
refolosit pentru refacerea păturii de sol vegetal afectate de circulaţia maşinilor grele cât şi
pentru realizarea sistematizării verticale a zonei.
Protecţia aşezărilor umane şi a locuitorilor
Prin lucrările propuse, în corelare cu distanţa faţă de cele mai apropiate
gospodării,
aşezările umane nu vor fi afectate în ceea ce priveşte poluarea, având în vedere poziţia
izolată a obiectivului.
Pentru conservarea patrimoniului local, beneficiarul, pe întreaga perioadă de
desfăşurare a programului de execuţie (de realizare a investiţiei), va urmări
eventualitatea descoperirii de material arheologic.
3.8 Obiective de utilitate publică
Nu este cazul.
3.9. Zone protejate cu valoare istorică
În zona studiată nu există subzone cu valoare istorică.
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4. CONCLUZII
Faţă de analiza efectuată şi reglementările enunţate se pot desprinde
următoarele concluzii:
- terenurile studiate sunt în proprietate privată, conform actelor anexate în copie la
documentaţie;
• amplasamentul studiat este supus opţiunii proprietarului terenului, în corelare cu
vecinătăţile existente – vecinătatea râului Jiu;
• se propune funcţiunea zona agrement.
• se propune o zona distincta pentru luciul de apa in suprafața de 98825mp
• se propune trecerea unei suprafeţe de 115333 mp din teren cu categoria de
folosință ape statatoare în teren destinat pentru agrement.
• Imprejmuirea terenului
• Popularea de catre beneficiar cu puiet de pește crap si caras.
Etapele de intervenţie sunt următoarele:
• viabilizarea zonei prin realizarea căilor rutiere de acces auto şi pietonal.
Propunem Consiliului Local al Orasului Turceni aprobarea prezentului P.U.Z., cu
măsurile ce decurg în continuare prin înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice
propuse a zonei în prevederile P.U.G. ale orasului Turceni

PROCEDURA DE AVIZARE – APROBARE
Prezentul Plan Urbanistic Zonal

(P.U.Z.) aprobat devine instrument tehnic în

activitatea Consiliului Local. Acesta, împreună cu Documentaţia Tehnică pentru
Autorizarea Construcţiei (D.T.A.C.) vor sta la baza emiterii autorizaţiilor de construire.
Pentru aprobarea P.U.Z. este necesară obţinerea avizelor organismelor centrale şi
teritoriale interesate, menţionate în Certificatul de Urbanism. Pentru obţinerea avizelor,
elaboratorul P.U.Z. pune la dispoziţia beneficiarului documentaţiile specifice (exemplare
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complete sau extrase, după caz) înaintarea lor se va face de către emitenţi, în
următoarea procedură:
1. Obţinerea avizelor de la organele teritoriale pentru utilităţi şi de la Consiliul
local al Orasului Turceni;
2. Eventualele completări solicitate de emitenţii avizelor se introduc în P.U.Z.,
prin grija elaboratorului.
Aceasta se face în şedinţa Consiliului local al Orasului Turceni, prin prezentarea
documentaţiei şi avizelor obţinute. Actul de aprobare a P.U.Z. îl reprezintă Hotărârea
Consiliului Local al Orasului Turceni. Pe baza P.U.Z. aprobat se poate trece la
elaborarea Documentației Tehnice pentru Autorizarea Construcției (D.T.A.C.).
Întocmit,
Ing. Jucătoru Ion
Şef de proiect,
Arh. Pasăre Viorel Dorel
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CUPRINS
REGULAMENT DE URBANISM

1. Rolul regulamentului local de urbanism
2. Domeniul de aplicare
3. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor la nivelul Orasului
Turceni
4. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor
5. Reguli privind modul de ocupare a terenurilor

Proiectare Construcții Civile și Industriale
Comuna Runcu, sat Răchiți, jud. Gorj
J18/98/2016;C.U.I. 35569395
Telefon : 0763.198168

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de
reglementare, care conţine prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de
realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul unei zone studiate.
Normele propuse în Regulamentul Local de Urbanism al zonei studiate se
regăsesc în Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al
Orasului Turceni.
Normele menţionate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate
în conformitate cu prevederile H.C.L. 28/1999 pentru aprobarea Regulamentului General
de Urbanism Orasului Turceni şi Legea nr. 50/1996 modificată şi republicată, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a normelor privind “Formularele,
prevederile şi conţinutul autorizaţiei lucrărilor de construcţii”.
În acelaşi timp Regulamentul de Urbanism din prezentul PUZ s-a făcut în strânsă
corelare cu celelalte acte normative specifice şi complementare care au legătură cu
activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, după cum urmează:
Regulamentul de urbanism se elaborează în conformitate cu:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea I Reţele de transport. Nu există modificări până la 19 septembrie
2015.
- Legea nr. 20/2006, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – secţiunea II: Apa cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2001, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
– secţiunea III: Zone protejate, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – secţiunea IV: Reţeaua de localităţi cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 575/2001, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – secţiunea V: zone cu risc natural, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul civil;
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- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 184/2001, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – republicată cu modificările şi
completările ulterioare;0
- Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 378/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional,
cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;
- Lege nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 34/N/M30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MApN, MI şi SRI
privind aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi de

Proiectare Construcții Civile și Industriale
Comuna Runcu, sat Răchiți, jud. Gorj
J18/98/2016;C.U.I. 35569395
Telefon : 0763.198168

amenajare a teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării
construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R nr. 31/1996 privind aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor
de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind
construcţii în domeniul turismului, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren, al hărţilor de hazard la
inundaţii şi al hărţilor de risc la inundaţii cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 372/2004 privind aprobarea Programului Naţional de Management al
Riscului Seismic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000- Ghidul pentru elaborarea şi aprobarea
regulamentelor locale de urbanism- Indicativ GM-007-2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul MLPAT nr. 13/N/1999- Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul-cadru al planului urbanistic general- Indicativ GP038/99, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000- Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal- Indicativ GM-010-2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul MLPAT nr. 37/N/2006 - Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul -cadru al planului urbanistic de detaliu- Indicativ G M 009 – 2000, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MTCT nr. 839/2009. pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministerul Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute cu
modificările şi completările ulterioare;
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- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu rectificările, modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 107/1996 privind apele cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu rectificările,
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi
completările ulterioare.
- H.G.R. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind
protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi
atmosferici produşi de surse staţionare;
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
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- HGR nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a
populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local cu modificările şi
completările ulterioare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism al acestei
zone cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice
categorie de terenuri în limitele teritoriului studiat. În conformitate cu prevederile Planului
Urbanistic General al Orasului Turceni (Memoriu General şi Planşa de Reglementări)
zona studiată este inclusă în extravilan.
Terenul are folosinţă de ape statatoare. Acest teren necesită să-şi schimbe
categoria de folosinţă din arabil in teren destinat functiunii de agrement.
3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR
Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor vor respecta prevederile
Regulamentului de Urbanism al Orasului Turceni, cu următoarele domenii de aplicare:
•

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii;

•

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;

•

Reguli cu privire forma şi dimensionarea terenului şi ale construcţiilor;

•

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri.
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4. REGULI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR ŞI DE
REALIZARE A CONSTRUCŢIILOR LA NIVELUL ZONEI STUDIATE
4.1. Generalităţi
a. Funcţiunea dominantă a zonei este de agrement.
În cadrul zonei studiate se propune trecerea terenului in zona agrement si
asimilarea tuturor reglementările impuse acestuia cu particularităţile legate de zona
dezvoltată.
b. Funcţiunile complementare admise ale zonei, sunt:
- accese pietonale;
- accese carosabile.
- spaţii verzi amenajate;
- constructii cu caracter provizoriu
- reţele tehnico – edilitare necesare.
c. Utilizări permise:
•

construcţii provizorii cu regim de înălţime P, de tip container care pot fi estetizate prin

îmbrăcare cu lemn care să aibă Hmaxim (4,50 m la coamă) şi aspect de rural (lemn);
•

amenajări spaţii verzi, alei pietonale şi carosabile;

•

reţele tehnico – edilitare necesare.
d. Utilizări permise cu condiţii:
Pentru construcţii cu funcţiuni atipice sau construcţii cu dimensiuni volumetrice

mari, care ies din tipologia zonei.
e. Interdicţii permanente:
Sunt interzise următoarele tipuri de activităţi:
•

industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe sau prezintă riscuri

tehnologice şi care nu sunt direct legate de activitatea permisă în zonă;
Este interzisă realizarea de:
•

construcţii care, prin conformare, volumetrie sau aspect exterior intră în contradicţie

cu aspectul general al zonei.
CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR
Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
f. Amplasarea faţă de drumurile publice
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Se va respecta distanţa minimă impusă în prezentul P.U.Z. faţă de limita de
proprietate dinspre Drumul de Exploatare minim 6 m.
g. Amplasarea faţă de aliniament – se va face cu respectarea distanţelor
minime prevăzute în planşa nr.3.
Cladirile care se vor folosi pentru organizare de santier vor avea retragere
minima de 0,60 m fata de limita de proprietate şi 20,00 m faţă de luciul de apă.
h. Amplasarea în interiorul parcelei – conform Regulamentului General de
Urbanism aferent PUG şi a Regulilor de bază cuprinse în Regulament precum şi a
Codului Civil.
REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
i. Accese carosabile – se încadrează Regulamentului General de Urbanism
aferent PUG Orasului Turceni şi a Regulilor de bază;
j. Accese pietonale – se încadrează Regulamentului General de Urbanism
aferent PUG Orasului Turceni şi a Regulilor de bază;
REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARĂ
k. Racordarea la reţelele tehnico – edilitare propuse – construcţiile propuse
nu necesită racorduri tehnico-edilitare, dar, în viitor, când în zonă se pot crea condiţii,
atunci construcţiile propuse se vor racorda la reţelele propuse în baza unor proiecte de
specialitate întocmite de proiectanţi autorizaţi;
l. Realizarea de reţele

tehnico – edilitare – realizarea reţelelor tehnico –

edilitare atunci când este posibil, se vor face în baza unor proiecte de specialitate,
întocmite de proiectanţi autorizaţi, ca extinderi a reţelelor propuse în zonă.
REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI
CONSTRUCŢIILOR
m. Parcelare – terenul studiat are o suprafaţă de 115333 mp.
n. Înălţimea construcţiilor– în funcţie de modul de estetizare ales, regimul de
înălţime va fi parter (P) cu Hmaxim admis de 4,50 m;
o. Aspectul exterior al construcţiilor – se admit forme şi volumetrii variate cu
excepţia construcţiilor nespecifice arhitecturii din România (construcţii cu imitaţii de
pagode sau similar).
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p. Procentul de ocupare a terenului – procentul de ocupare a terenului exprimă
raportul dintre suprafaţa construită şi suprafaţa terenului considerat.
Se va respecta P.O.T. maxim admis de 20,00%.
r. Coeficientul de utilizare a terenului - coeficientul de utilizare a terenului
exprimă raportul dintre suprafeţele adunate ale tuturor nivelelor (= suprafaţa desfăşurată)
şi suprafaţa terenului considerat.
Se va respecta C.U.T maxim admis de 0,20.
Se propune crearea unui nou UTR 28a - zona agrement.
REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI
ÎMPREJMUIRI
s. Parcaje – se vor realiza parcări în interiorul terenului.
ş. Spaţii verzi şi plantate
Spaţiile verzi din interiorul terenului vor fi în procent de 11,39%, raportat la
suprafaţa de teren studiat.
t. Împrejmuiri – conform Regulamentului General de Urbanism aferent PUG
Orasului Turceni şi a Regulilor de bază cuprinse în Regulament sunt permise realizarea
de împrejmuiri, pentru protecţia împotriva intruşilor, din plasă de sârmă pe stâlpi din
beton sau ţeavă, sau racle din plasă sudată, care nu intră în contradicţie cu aspectul
general al zonei, şi nici nu degradează în vre-un fel valorile acceptate ale arhitecturii,
urbanismului şi peisajului înconjurător. De asemenea sunt admise amenajări de tip
mobilare urbană.
Întocmit,
Ing. Jucătoru Ion
Şef de proiect,
Arh. Pasăre Viorel Dorel

