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MEMORIU GENERAL 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCERE 
 
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

 
 - Denumirea lucrării: Elaborare PUZ – construire locuințe unifamiliale, 
împrejmuire și branșamente utilități 

                         
 - Amplasament:  Jud. Mureș, Or. Reghin, intravilan, FN 

 
- Beneficiar:   Vlasa Florin Adrian si vecinii 

          
- Proiectant general: SC URBAN PRO DESIGN SRL 

 
- Data elaborării :  08.2017 
 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
 

Necesitatea întocmirii studiului în cauză a rezultat din următoarele 
considerente: 
- terenul vizat pentru sistematizare prezintă o deosebită valoare din punctul 
de vedere a amplasării dotării solicitată de beneficiar; astfel, dorinţa 
beneficiarului este de a implementa construcţii de locuinţe într-o zonă în 
curs de dezvoltare; 

- iniţiatorii consideră o oportunitate deosebită valorificarea acestor avantaje 
prin dezvoltarea sistematizării zonei de locuinţe și servicii; 
- terenul studiat este ca folosinţă: teren arabil, situat în intravilanul 
Municipiului Reghin, urmând a primi categoria de construcţii construcții, 
respectiv zonă destinată dezvoltării zonei de locuit cu interdicție temporară 
de construire, până la elaborarea, avizarea și aprobarea unei documentații 
de urbanism PUZ; 
- proprietarii asupra terenurilor care au generat PUZ-ul sunt: Vlasa Florin 
Adrian, Vlasa Simona Claudia, Borda Iuliana, conform CF Reghin Nr.59655, 
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Cad.1121/13, Top.452/2/13, 452/1/13, 453/1/13; CF Reghin Nr.59660, 
Cad.1121/10, Top.452/2/10, 452/1/10, 453/1/10; CF Reghin Nr.59838, 
Cad.1121/16, Top. 452/2/16, 452/1/16, 453/1/16; CF Reghin Nr.59839, 
Cad.1121/15, Top.452/2/15, 452/1/15, 453/1/15; CF Reghin Nr.59840, 
Cad.1121/14, Top.452/2/14, 452/1/14, 453/1/14; CF Reghin Nr.60658, 
Cad.60658; CF Reghin Nr.60671, Cad.60671; CF Reghin Nr.60672, 
Cad.6067. 
 
- construirea unor imobile cu destinaţia locuințe unifamiliale de  cu regim 
redus de înălţime S+P+M, S+P+E, S+P+E+M, împrejmuire teren, 
branșamente utilități;  

  
1.3. SURSE DE DOCUMENTARE – BAZA TOPOGRAFICĂ 
 

În vederea elaborării PUZ - ului de faţă au fost consultate următoarele 
documentaţii: 
- ridicarea topografică a zonei, executată prin grija beneficiarului 
- documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism 
- Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al 

Orașului Reghin 
- Legislaţia specifică cu implicaţii în domeniul urbanismului (Legea 

350/2001, Legea 50/1991 republicată, cu modificările ulterioare, Legea  
453/2001, Legea 18/1991 republicată, cu modificările ulterioare, Legea 
54/1998, Legea 7/1996, Legea 137/1995 republicată, cu modificările 
ulterioare. HG 525/1996). 

- Reglementările tehnice specifice (GM-010 – 2000) aprobate prin Ordinul 
MLPTL nr.176/N/16 august 2000. 

 
2.    STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

 
2.1. EVOLUŢIA ZONEI 
 

               Zona face parte din intravilanul Orașului Reghin cu utilizare în timp ca 
teren arabil. 

  
2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 

 
- Zona de studiu este situată în partea de nord a localităţii; se 

învecinează cu terenuri proprietate privată şi căi de acces la vest (DJ 
154) si drumuri de exploatare la nord si est. 
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2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
           

Zona de studiu care a generat PUZ-ul  este proprietatea Vlasa Florin Adrian, 
Vlasa Simona Claudia, Borda Iuliana, conform CF Reghin Nr.59655, 
Cad.1121/13, Top.452/2/13, 452/1/13, 453/1/13; CF Reghin Nr.59660, 
Cad.1121/10, Top.452/2/10, 452/1/10, 453/1/10; CF Reghin Nr.59838, 
Cad.1121/16, Top. 452/2/16, 452/1/16, 453/1/16; CF Reghin Nr.59839, 
Cad.1121/15, Top.452/2/15, 452/1/15, 453/1/15; CF Reghin Nr.59840, 
Cad.1121/14, Top.452/2/14, 452/1/14, 453/1/14; CF Reghin Nr.60658, 
Cad.60658; CF Reghin Nr.60671, Cad.60671; CF Reghin Nr.60672, Cad.6067; 
suprafaţa terenului este de 11440mp, cu folosinţă actuală arabil. Terenul are 
formă dreptunghiulară, relativ plan, stabil, neavând elemente naturale ce 
influenţează organizarea spaţială, respectiv derularea curbelor de nivel si 
condiţiile geotehnice. 

  
2.4. CIRCULAŢIA 

Înspre latura vestica a zonei studiate există DJ 154, iar la nord si est drumuri 
de exploatare.  

       
2.5. OCUPAREA TERENURILOR 

 Funcţiunea majoritară în zona studiată este reprezentată de terenuri arabile. 
 Formarea geometrică: dreptunghiulară 
 Suprafaţa PUZ care a generat PUZ-ul: 11440mp. 

Suprafaţa PUZ reglementata: 28000mp. 
 Suprafaţa construită existentă : 1346 mp. 

POT existent =  0%. 
Nu se găsesc elemente de risc natural înregistrate. 
 

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 
Zona dispune de reţele de apă potabilă, canalizare, gaz metan şi energie 
electrică, situate spre DJ 154. 

   
2.7. PROBLEME DE MEDIU 

Relaţia între cadrul natural şi cel construit este caracteristică zonei de 
locuinţe.  

Probleme majore de mediu nu există în zonă nefiind semnalate riscuri 
naturale sau antropice. 

Nu sunt puncte sau trasee din sistemul căilor de comunicaţii şi din 
categoriile echipării edilitare care să se constituie în riscuri pentru zona studiată. 

Starea actuală a factorilor de mediu în zonă este următoarea: 
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a) factori de mediu: apă - evacuarea apelor uzate se va face prin 
conectarea la canalizarea existentă, iar cele meteorice prin reţea de 
colectare prin rigole de suprafaţă, preluate în rețeaua de canalizare 
existentă în zonă. 

b) factori de mediu: aer - nu există unităţi generatoare de fum sau gaze. 
c) factori de mediu: sol, subsol şi vegetaţie - nu sunt terenuri degradate 

natural sau antropic.     
 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
3.1 CONCLUZII DIN STUDIILE DE FUNDAMENTARE 

- studiul Topografic prezintă un teren orizontal, stabil, fără gropi de 
împrumut sau accidente structurale; 

- urmare lucrărilor din teren , a observatiilor se constata urmatoarele:  
-  la adresa mentionata exista un teren lipsit de sarcini.  
- terenul este stabil, fara gropi de imprumut sau accidente 

structurale. 
 

       3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. 
Prevederile PUG conţin valorificarea terenurilor studiate în scopul utilizării 

lor pentru construire locuinţe.  
  

 

       3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 

Cadrul natural actual al zonei este necontrolat (teren arabil), fiind vorba de 
teren intravilan. Prin amenajările propuse şi indicii urbanistici definiţi se va contura 
ca parte a zonei de locuinţe. 
 

3.4.  MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 
 
Înspre latura vestică a zonei studiate există DJ 154 dinspre care se 

realizează accesul auto si două drumuri de exploatare la nord si est care se vor 
lăți la 6,30 respectiv 13,40m, investiții realizate pe cheltuiala investitorilor, urmănd 
a fi cedate după modernizare Primăriei Reghin pentru întreținere.  

Investiţia propusă îndeplineşte şi condiţia existenţei locurilor de parcare 
(situate la suprateran).  
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3.5 . ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ, REGLEMENTĂRI, BILANŢ 
TERITORIAL INDICI URBANISTICI 

 

Prezentul PUZ tratează mobilarea si reglementările urbanistice ale unor 
suprafeţe ce îndeplinesc condiţii generale de construibilitate. În conformitate cu 
elementele de temă stabilite cu beneficiarul astfel încât acestea să se înscrie în 
tipologia zonei prefigurate şi să se utilizeze în mod echilibrat particularităţiile 
configuraţiei terenului (formă planimetrică şi de nivel). 

Întreaga suprafaţă de teren cuprinsă în PUZ constituie o unitate destinată 
ca parte componentă a unei zone de locuinţe individuale, cu regim de 
înălțime de maxim P+E. 

Bilanţul teritorial de zonă cuprinde comparativ situaţia existentă şi propusă, 
proporţia dintre funcţiuni si mutaţiile intervenite cu privire la utilizarea terenurilor. 

Steren   =  28000 mp 
Sc_ex   =  1346 mp 
Sc_propus  =  3600 mp 
P.O.T.existent  =   0 % 
P.O.T. maxim propus  =   30,0 % 
CUTmaxim  = 0,6 

 

 
 
 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
  

Zona dispune de reţele de apă potabilă, canalizare, gaz metan şi energie 
electrică.  

Astfel, funcţiunile nou create vor fi branşate la reţelele de edilităţi existente, 
prin prelungirea acestora, conform plansei A03, pe cheltuiala beneficiarului. 
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3.7.  PROTECŢIA MEDIULUI 
 Prin tipul poluării se înţelege orice modificare adusă cadrului natural 
comparativ cu alternativa zero (situaţie în care nu s-ar realiza obiectivul analizat), 
respectiv poluare fonică (zgomot), radiaţii electromagnetice, radiaţii ionizante – 
acestea ca poluări fizice sau poluări biologice (bacteriologice, parazitologice, 
virusologice) produse factorilor de mediu (aer atmosferic, sol, subsol, ape freatice, 
ape de suprafaţă). 
 Apele meteorice vor fi colectate prin canale de conducere a apelor pluviale 
la rigole de suprafaţă. 

Colectarea deşeurilor menajere se va face controlat, pe bază de contract cu 
societatea comercială specializată, prin dotarea cu pubele de capacitati 80-120l. 
 

3.8.     OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Obiectivele de utilitate publică sunt reprezentate de: 

 Extinderea reţelelor de utilităţi 

 Extinderea și modernizarea drumurilor existente 

 Iluminat public pe calea de acces 
Tipul de proprietate asupra terenului: 

 Terenuri proprietate publică de interes local: străzi, drumuri. 

 Teren proprietate a persoanelor fizice sau juridice: nu influenţează asupra 
soluţiei de organizare urbanistică, subordonându-se concepţiei acesteia. 

 
4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

PLANUL  URBANISTIC ZONAL  contine propunerile de organizare şi 
dezvoltare a subzonei dotărilor publice aferente terenului studiat. Categoria 
principală de intervenţie care susţine materializarea programului de dezvoltare 
urbanistică este mobilarea si reglementările urbanistice în scopul facilităţii 
accesului la zona studiată si pentru realizarea de construcţii în conformitate cu 
tema emisă de catre beneficiar. 

  Priorităţi de intervenţie 
 Ordinea operaţiunilor de materializare a parcelării / împărţirii: 

1. Documentaţia P.U.Z. finalizată urmează să fie supusă avizării organismelor 
naţionale şi teritoriale interesate; 

2. Aprobarea documentaţiei P.U.Z. conform prevederilor Legii 350/9001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismului după avizarea documentaţiei; 

3. Elaborarea proiectelor pentru autorizarea construcţiilor de către beneficiar. 
                                                                 Întocmit, 

                                                                               Arh. Neamţu Viorel


