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BORDEROU 

A. PIESE SCRISE: 

1. Foaie de capat 

2. Borderou piese scrise si desenate 

3. Copie CUI 

4. Copie CI 

5. Extras CF 

6. Certificat Urbanism 

7. Avize conform certificat urbanism 

8. Studiu Geo 

9. Memoriu justificativ 

 

 

 

B. PIESE DESENATE 

 

1. Plan de incadrare in zona     sc 1:5000 

2. Plan de incadrare in localitate (google maps)  n.a 

3. Plan de incadrare in PUG     n.a 

4. Plan de situatie existent     sc 1:500 

5. Retele Edilitare       sc 1:500 

6. Situatia juridica a terenurilor    sc 1:500 

7. Plan propuneri urbanistice     sc 1:500 
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MEMORIU JUSTIFICATIV 
 

I. DATE GENERALE 
 

Denumirea obiectivului: CONSTRUIRE HALA PARTER 
PENTRU DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII 

 

 
 
Amplasamentul obiectivului: str. Horticulturii ,20., mun. Turda, Jud. Cluj 
 

Proiectantul lucrãrii:   SS  CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 
 str. Doinei nr.13, Cluj Napoca,jud. Cluj 

 
Beneficiarul lucrãrii:   TOP RUBBER SERVICE SRL 
                                   com. Floresti, sat. Floresti, str. Florilor, Nr. 316,ap.41 Jud. Cluj 
 

Simbol proiect:         10/2018 
 
Faza de proiect:        PUD 
 

 

II. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI 
 

OBIECTUL PROIECTULUI 
 
Prezenta documentatie a fost întocmitã la cererea beneficiarului în vederea obtinerii  aviz PUD, 

pentru lucrarea : 

CONSTRUIRE HALA PARTER 
PENTRU DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII 

ce se propune pe amplasamentulul : str. Horticulturii ,f.n., mun. Turda, Jud. Cluj  
 

SURSE DOCUMENTARE 
Documentația topografică 
Extras CF 
Tema de proiectare primită de la beneficiar 

 
INCADRAREA IN ZONA 

Concluzii din documentaţiile deja elaborate : 
- Situarea obiectivului în cadrul localităţii : 

 Amplasamentul este situat în intravilanul localitatii Turda, jud. Cluj. 
- Prescripţiile şi reglementările din documentaţiile de urbanism elaborate anterior : 

Terenul se află în intravilanul localitatii Turda. 
Conform PUG si RLU  terenul se afla UTR I3, zona unitatilor industriale, servicii si depozitare.  
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Conform P . U . G :  
 denumirea u.t.r.: I3 
  localizare: cartierul zona industrială 

delimitări: râul arieş, str. ştefan cel mare, b-dul 22 decembrie 1989, limita de proprietate a 
incintei turdeana s.a., limita de proprietate a parcelelor de locuinţe de pe str. fabricilor. 
 funcţiunea dominantă: activităţi industriale  
 funcţiuni complementare: servicii, depozitare şi  
transport, instalaţii tehnico – edilitare  
 disponibilităţi de teren: teren dens construit 
 caracteristicile fondului construit existent: regim de înălţime diferit, stare bună şi mediocră 
 elemente protejate: sit arheologic parţial, râul arieş 

reglementări propuse: 
  permisiuni: 
 se pot elibera certificate de urbanism pentru construire prin completarea, extinderea sau 
modificarea construcţiilor existente. 
 se pot autoriza construcţii de obiective noi, pe baza p.u.d.  
 se vor construi clădiri cu funcţiuni industriale şi depozitare, birouri, clădiri sociale, instalaţii 
tehnico-edilitare. 
  restricţii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

zona de sud-est a u.t.r., conform schiţei, aparţine zonei protejate cu valoare arheologică, se va 
respecta regulamentul pentru zone protejate cu valoare arheologică. 

se interzice amplasarea în zonă a construcţiilor noi de locuinţe sau funcţiuni complementare 
locuirii. 
 la amplasarea obiectivelor construite noi se va întocmi p.u.d. pentru incinta respectivă, însoţit de 
studiu de impact. 
 se va asigura o distanţă de minimum 3,0m între baza digului râului arieş şi construcţii. 
 se va respecta regulamentul pentru zonă protejată cu valoare arheologică. 
  indici de control: 
 se vor stabili prin p.u.d., pentru fiecare incintă în parte, în funcţie de necesităţile tehnologice. 

 

III. SITUAȚIA EXISTENTĂ 
III.01. Regimul juridic, economic și tehnic 

Terenul studiat este in suprafață totală de S = 2570 mp.conform acte : CF (63368 ) anexat, si se 
afla in proprietatea beneficiarului, Terenul are formă poligonala.  
III.02. Vecinătăți 
 Nord : drum acces         Vest:  proprietate privata 
 Sud : proprietate priivata    Est:  drum acces (str. Horticulturii) 
III.03. Căi de comunicație - accese 

Accesul  se realizează din partea  estica  
III.04. Echipare edilitară 

Amplasamentul nu este racordat la toate utilitati edilitare. 
III.05. Alte caracteristici 

 Ca strat de fundare va fi ales stratul 2., compus din argila brună, nisipoasă, cu pietrișuri, friabilă. 
În cazul în care şanţurile de fundare vor depăşi adâncimea de 3,00 m se vor avea în  

vedere prevederile şi recomandările din NP 120-2014, care se referă la excavaţii cu adâncimi mai mari 
de 3,00 m măsurate de la suprafaţa terenului. Va fi considerată adâncă şi acea cavitate care are numai 
parţial excavaţii de 3,00 m. 

Valorile presiunilor convenţionale de bază pconv (kPa) s-au stabilit conform Anexei C  
din NP 112-2014 pentru fundaţii continue având dimensiuni standard ale lăţimii tălpii B = 1,00 m şi 
adâncimii de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat  de Df = 2,00 m. Pentru oricare altă adâcime 
de fundare şi lăţime a tălpii acesteia se impune aplicarea corecţiilor metodologiei de calcul prescrisă de 
NP 112-2014. 
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Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului 12 în funcţie de natura terenului 

de fundare, adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane. 

   Tabelul 12 

Terenul de fundare 

Adâncimea 

de îngheţ 

Hî 

Adâncimea 
apei 

subterane 
faţă de cota 

terenului 
natural 

Adâncimea minimă 
de fundare 

Terenuri 
supuse 
acţiunii 

îngheţului 

Terenuri 

ferite de 
îngheţ*) 

(cm) (m) (cm) 

Roci stâncoase oricare oricare 30 ÷ 40 20 

Pietrişuri curate, 
nisipuri mari şi 
mijlocii curate 

oricare 
H  2,00 Hî 40 

H < 2,00 Hî + 10 40 

Pietriş sau nisip 

argilos, argilă grasă 

Hî  70 
H  2,00 80 50 

H < 2,00 90 50 

Hî > 70 
H  2,00 Hî + 10 50 

H < 2,00 Hî + 20 50 

Nisip fin prăfos, praf 
argilos, argilă 
prăfoasă şi 
nisipoasă 

Hî  70 
H  2,50 80 50 

H < 2,50 90 50 

Hî > 70 
H  2,50 Hî + 10 50 

H < 2,50 Hî + 20 50 

La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale se va lua situaţia  
încărcărilor centrice. Presiunile convenţionale pconv se determină luând în considerare valorile de bază 
pconv din tabele, la care se vor aplica apoi corecţiile necesare în cazul în care se doreşte construcţia 
unor subsoluri sau a eventualelor balcoane sau alte construcţii anexe în consolă, conform NP 112 – 
2014, Anexa D şi Anexa E, deci: pconv = 420 kPa 

 
După calculul pconv, respectiv a presiunii convenţionale efective pe baza valorii de bază 

presiunii convenţionale (pconv),  acesteia i  se vor aplica corecţiile de lăţime(CB) şi de adâncime(CD) 
corespunzătoare.  

- pconv   - valoarea de bază a presiunii convenţionale conform tabelelor din STAS 3300/2-85 
- CB       - corecţie de lăţime 
- CD       - corecţie de adâncime. 
Pentru eventuale subsoluri presiunile se reduc corespunzător cu adâncimea astfel: 

pconv = 340 kPa pentru Df = 0,50 m 
pconv = 380 kPa pentru Df = 1,00 m 

Pentru eventuale balcoane sau alte anexe în  consolă, pconv va fi de asemenea corectat în 
funcţie de apăsările exercitate asupra fundaţiilor: 

- balcoane construite pe un singur ax al imobilului care dau încărcări excentrice asupra 
fundaţiei pe o singură direcţie, 

- balcoane construite pe două axe ale imobilului care dau încărcări excentrice  asupra 
fundaţiei pe două direcţii. 
 

 • Turnarea betoanelor în fundaţii se va face numai în terenul natural, nederanjat. 
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Stabilirea categoriei geotehnice: 

                                                                                                        Tabelul 13 

Factorii de luat în considerare Descriere Punctaj 

Condiţii de teren Terenuri bune 2 

Apa subterană Fără epizmenete 1 

Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă Normală 3 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 

Riscul geotehnic Mimor 7 

Zona seismică ag = 0,10 - 1 

TOTAL 8 

Categoria geotehnică 1 

 
Încadrarea într-una dintre categoriile geotehnice se face în funcţie de punctajul  

total acumulat: 
                              Tabelul 14 

Nr. crt. Riscul geotehnic Categoria geotehnică 

Tip Limite de punctaj 

1 Redus 6 – 9 1 

2 Moderat 10 – 14 2 

3 Major 15 - 21 3 

 
Categorie geotehnică 1 – Risc geotehnic minor 

 
Condiţii de fundare: 

Construcţiile vor fi fundate în stratul 2., argilă brună, nisipoasă, cu pietrișuri, friabilă, iar 
adâncimea minimă de fundare va fi: 

Df = - 1,10 m de la CTA 

Recomandări: 

 
Toate săpăturile se vor excuta sprijinit. 
Săpăturile vor fi executate astfel încât să fie prevenită prăbuşirea pereţilor. În acest scop pereţii 

săpăturilor vor fi săpaţi: 
- În taluz 
- Vertical şi apoi vor fi consolidaţi cu susţineri corespunzăoare. 

 
 
III.06. Bilanț teritorial existent 
 

S.teren  = 2570,00 m2 

S.construită.existenta  = 0,00 m2  

S.desfasurată.existenta= 0,00 m2  

P.O.T.existent = 0.00% 

C.U.T.existent= 0.00 
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IV. REGLEMENTARI 
 

IV.01. Obiective propuse prin tema program  
În planşa « PROPUNERI URBANISTICE  », sunt indicate toate elementele propuse, inclusiv 

Bilanţul Teritorial şi Indicii Urbanistici . 
Pe amplasament se propune construirea unei hale de depozitare pentru materiale de constructii 

cu regim de inaltime PARTER.Hala va fi executata din structura metalica iar inchiderile vor fi din panouri 
tip “sandwich”. Acoperisul va fi executat din europrofile metalice iar invelitoare din panouri tip 
“sandwich”sau din panouri de tabla cutata.Hala  va avea  structura de rezistenţă alcătuită din fundatii 
sunt de tip izolate cu bloc de fundare si cuzinet. Perimetral se va realiza o grinda de fundare din b.a. iar 
transversal se vor prevede tiranti din beton armat. Conlucrarea cu placa pe sol  se va asigura prin 
armaturi de legatura. Suprastructura va fi realizata din stalipi metalici si grinzi metalice.Inchiderile 
exterioare ale halei se vor realiza din panouri tip sandwich.Finisajul va avea fi partea exterioara a 
panoului tip sandwich,deci culoarea tablei dispuse la exterior. Ferestrele vor fi din PVC, cu geam clar 
termopan, sticla Low-E.Acoperisul va fi de metal din europrofile in 2 ape.Invelitoarea este din tabla 
cutata/panou tip sandwich. 

 

IV.02. Capacitatea, suprafaţa desfăşurată a constructiei  
Beneficiarul  doreste demararea intocmirii documentatiei tehnice pentru construirea unei cladiri cu 

destinatia de : depozitarea si comercializarea materialelor de constructii cu regim de inaltime Parter 
Obiectivul propus va avea cuprinde doua faze si suprafetele : 

a) Suprafata construita Hala CORP 1 – FAZA 1 -  PARTER = 306,25  mp 
b) Suprafata construita Hala CORP 2  - FAZA 2- PARTER = 306,25  mp 

 Suprafata construita totala propusa  = 612.50  mp  
 

IV.03. Organizarea circulației, parcaje, accese 
 Accesul se va face din partea estica  a terenului.  
IV.03. Regimul de aliniere față de proprietățile vecine 
 Retragerile si aliniamentul vor respecta legislatia in vigoare. 
IV.05. Regimul de înălțime 

Cladirea va avea regim de inaltime: PARTER 
IV.06. Utilitățile edilitare 
 Imobilul va fi racordat la retelele din zona. 
IV.07. Plantațiile 
 Se vor amenaja spatii verzi pe o suprafata de minim 15% din suprafata terenului; 
IV.08. Depozitarea și evacuarea deșeurilor 
 Deșeurile vor fi depozitate în spații special amenajate în interiorul parcelei, și vor fi evacuate cu 
ajutorul firmelor de specialitate. 
IV.09.  Circulatii pietonale, spatii verzi 

Circulatiile pietonale vor fi prezente sub forma trotuarelor din jurul cladirilor . 
Se vor amenaja spatii verzi si se vor planta arbori si arbusti decorativi. 

IV.10  Regimul de construire ( alinierea şi înălţimea construcţiilor ,procentul de ocupare a terenurilor ) 
  În planşa  » Propuneri urbanistice «  sunt prezentate condiţiile de amplasare a construcţiilor , de 
aliniere şi conformare a acestora .  
Regimul maxim de inaltime va fi : H propus 4,5 m , H maxim admis 12 m 
S.teren  = 2570,00 m2 

S.construită CORP 1  - faza 1 - = 306.25  m2 

S.construită CORP 2 – faza 2 -  = 306.25  m2 

S.desfasurata CORP 1 – faza 1-  = 306.25  m2 

S.desfasurata CORP 2  - faza 2-  = 306.25  m2 

S.construită TOTALA  = 612.50  m2 

S.desfasurata TOTALA  = 612.50  m2 

P.O.T.propus= 23,82 %   // POT MAXIM <= 40% 
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IV.11 Coeficientul de utilizare a terenurilor  
Coeficientul de utilizare al terenului –C.U.T. max  <= 1  ///   C.U.T.propus= 0,23 
 

IV.12 Asigurarea utilităţilor  -  Cladirea se va racorda la toate utilitatile existente in zona pe  cheltuiala 

beneficiarului in baza unor proiecte de specilitate respectandu-se si avizele de amplasament obtinute 

 
IV.13  Bilanţ teritorial , în limita amplasamentului studiat  

 
V. CONCLUZII 
V.1 Consecintele realizarii obiectivelor propuse 
 Realizarea investitiei propuse va duce la dezvoltarea zonei si integrarea din punct de vedere 
functional in specificul zonei si al strazii. 

V.2 Masurile ce decurg in continuarea PUD-ului 
       Materializarea propunerilor prezentului proiect vor contribui la definitivarea caracterului zonei – 
aceea de zona de activitati economice cu caracter industrial. 

 
  INTOCMIT 
  arh. Chisu Cosmin       arh. Claudiu Piper 


