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MEMORIU JUSTIFICATIV 

  

1. INTRODUCERE 

 1.1   Date de recunoaştere a documentaţiei 

- Denumirea lucrării : 

PLAN  URBANISTIC DE  DETALIU – CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC, CREARE 

ACCES, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE       

Municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 35, jud Cluj 

 

- Initiator -Beneficiar: 

         NAIRDA UTILCOM S.A.   ,                    

C.U.I. RO 201586,  J12/25/25.01.1991 

-  cu sediul  in PETRESTII DE JOS,  nr. 222A, judeţul CLUJ 

 

        

- Elaborator -Proiectant general: 

SC PATRU NOUA STUDIO SRL 

Arh. Ilie Bucsa 

-Proiectant de specialitate 

SC LINIE PUNCT SRL 

Arh. Urb. Corina Moldovan                                                  

             

- Data elaborării:   SEPTEMBRIE   2018 

 

 

 

1.2   Obiectul lucrării 

 - Solicitări ale temei – program : 

Detalierea condiţiilor de amplasare  şi conformare a construcţiilor şi a amenajărilor 

propuse în vederea realizării pe amplasamentul studiat a unor imobile si dotari cu destina-

tie de < CENTRU LOGISTIC > cu un regim maxim de inaltime PARTER inalt + 2 ETAJE,   pre-

cum si a acceselor auto şi pietonale  şi spaţiilor verzi aferente acestor imobile. 

Construcţia de centre logistice este oportună datorită cererii pe piaţă a spaţiilor de 

tip hypermarket, destinate comercializării de produse diversificate. Datorita dezvoltarii 

retelei nationale extinse de centre comerciale de tip magazin de materiale de constructii, 

investitorul considera necesara si dezvoltarea infrastructurii logistice a acestui tip de 

activitate, prin creearea de poli de receptie si aprovizionare a marfurilor puse in vanzare in 

reteaua de magazine de acest tip. Activitatea logistica a marfurilor puse la vanzare in 

reteaua nationala de magazine implica o organizare comerciala interna si de depozitare, 

de tranzit si transport de marfuri catre magazine si de la producatori. 

Activitatea centrului logistic este una de tip comerciala interna, nu este o activitate 

de interes public, astfel nu vor exista spatii comerciale cu vanzare. Accesul in incinta 
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centrului logistic va fi limitat si controlat, activitatea va fi  supravegheata, fiind deservita de 

personalul angajat. Complexul creat dezvolta infrastructura comerciala a zonei si in acelasi 

timp imbunatateste imaginea urbana de ansamblu. 

La elaborarea lucrarii s-a tinut cont de Legea nr.50/1991 republicata 2014 privind 

„Autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor“, act fun-

damental in reglementarea si continutul documentatiilor de urbanism si amenajarea terito-

riului, de Ordinul MLPAT – DUAT Nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de 

autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea 50/1991, precum si de 

Ordinul Nr. 176 / N / 16 august 2000 privind „Ghidul privind metodologia de elaborare si 

continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu“ – indicativ GM 009 – 2000. 

Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile 

de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiec-

tive, pe o parcelare, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate. 

Planul Urbanistic de Detaliu are caracter de reglementare specifica si se elaboreaza 

pentru aprofundarea prevederilor din Planul Urbanistic General sau din Planul Urbanistic 

Zonal, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism. 

Prevederile Programului de Dezvoltare, pentru zona studiata, sunt stipulate in Planul 

Urbanistic General al Municipiului TURDA, aprobat prin HCL 160/1999 prelungit cu HCL Turda 

nr 172/29.10.2010. 
 

Zona studiata face parte din teritoriul administrativ al Municipiului TURDA. 

Zona studiata, in conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General aprobat, se 

afla in intravilanul localitatii municipiului TURDA. 

In conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 316/24.08.2018, emis de 

catre Primaria Municipiului TURDA, si in baza strategiei de dezvoltare a Municipiului TURDA, 

terenul este o zona cu destinatia U.T.R. I3: „FUNCTIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE”, iar prin 

grija beneficiarului se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu, care va reglementa regimul 

urbanistic al zonei, conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

Elaborarea prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, studiaza o analiza complexa si in 

perspectiva a problemelor urbanistice ale zonei, avand in vedere prevederile temei de 

proiectare intocmite cu beneficiarul lucrarii si planurile de dezvoltare aferente conform 

punctelor de vedere ale autoritatii locale. 

Planul Urbanistic de Detaliu propune solutii tehnice privind dezvoltarea problemelor 

functionale, tehnice si estetice din zona. 

Planul Urbanistic de Detaliu stabileste amplasamentele viitoarelor constructii din zo-

na, urmarindu-se incadrarea acestora intr-o solutie de ansamblu pentru unitatea teritoriala 

de referinta UTR I3 “FUNCTIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE“ cuprinse in prezenta documen-

tatie de urbanism. 

Prin realizarea acestei documentatii de urbanism se urmareste: 

- aprofundarea si rezolvarea completa a problemelor functionale, tehnice si estetice 

ale zonei, avand in vedere mobilarea in perspectiva (dimensionarea, functionarea, aspec-

tul architectural, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a ter-

enurilor, echiparea cu utilitati edilitare). 

- amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic, tinand cont de conditiile 

cadrului natural si antropic existent. 

 

1.3 Surse documentare  

La intocmirea lucrarii au fost consultate documentatii intocmite anterior P.U.D.: 

    - P. U. G. pentru localitatea TURDA                                                                                                                              

.             - Regulamentul aferent P. U. G.  TURDA 

              - Certificat de Urbanism nr.  316 din 24-08-2018    
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              - Plan cadastral al municipiului TURDA 

              - Ridicarea topografica a zonei aferente P.U.D., avizata de Oficiul Judetean de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara  

              - Legislatie, normative specifice  

              - Studiu geotehnic  

2.   ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 

2.1   Concluzii din documentaţiile deja elaborate  

- Situarea obiectivului în cadrul localităţii : 

Terenul investitorului S.C. NAIRDA UTILCOM S.R.L. este situat in intravilanul 

municipiului Turda, jud. Cluj, si are o suprafata totala de 111979.00mp, avand acces 

pentru traficul greu propus din drumul pietruit adiacent incintei.  

Terenul se invecineaza cu: 

Est – proprietati private; 

Vest – strada Armatei; 

Sud – strada asfalt; 

Nord – drum piatra; 
Din punct de vedere al echiparii edilitare, sunt prezente in zona retele publice de 

energie electrica, gaze natural, apa, canalizare si telecomunicatii. 

Terenul se afla in proprietatea S.C. NAIRDA UTILCOM S.R.L., conform extraselor 

de carte funciara pentru informare anexate la documentatie. 

Terenul are folosinta actuala de teren curti-constructii.  

Destinatia propusa este aceea de spatii de depozitare. 
Amplasamentul propus face parte din Unitatea Teritoriala de Referinta – UTR I3: 

„FUNCTIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE”, si functiuni complementare “SERVICII, DEPOZITARE 

SI TRANSPORT, INSTALATII TEHNICO-EDILITARE”, conform Planului Urbanistic General al Muni-

cipiului TURDA, precum si Regulamentul aferent acestuia. 

 
- Prescripţiile şi reglementările din documentaţiile de urbanism elaborate / aprobate ante-

rior : 

Terenul se află în intravilanul municipiului TURDA. 

            Conform P.U.G. si R.L.U.  TURDA  aprobate cu H.C.L. nr 160/1999  prelungit cu HCL  

172/29.10.2010, terenul se afla in zona de FUNCTIUNI INDUSTRIALE NEPOLUANTE   

Folosinţă actuală: teren aparent liber. 

Conform P. U. G. se pot autoriza functiuni complementare de servicii, depozitare si 

transport, instalatii tehnico-edilitare, prin completarea, extinderea sau modificarea cons-

tructiilor existente, cladiri cu functiuni industriale si de depozitare, birouri, cladiri sociale, ins-

talatii tehnico-edilitare, alte amenajari.  

Sunt interzise amplasarea in zona a constructiilor de locuinte sau functiuni comple-

mentare locuirii. Se va asigura o distanta de minimum 3.00m intre baza digului raului Aries si 

orice constructii. Se va respecta regulamentul pentru zona protejata cu valoare arheologi-

ca. 

Indici de control  prevazuti in P.U.G.: se vor stabili prin prezentul P.U.D. 

Regim maxim de inaltime: se va stabili prin prezentul P.U.D. 

Asupra terenului nu este instituit un regim urbanistic special, nu este cuprins in zona 

de risc de construire, nu este inclus pe lista monumentelor istorice si /sau ale naturii. Se insti-

tuie protectia sanitara a raului Aries prin interzicerea amplasarii constructiilor noi la o dis-

tanta mai mica de 3,00m fata de baza digului raului Aries. 
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2.2   Concluzii din documentaţiile elaborate concomitent cu P.U.D.  

In vederea intocmirii documentatiei de urbansim P.U.D – Plan Urbanistic de Detaliu, 

s-a intocmit o ridicare topografica a amplasamentului, precum si a zonelor adiacente, in 

vederea stabilirii cotei terenului sistematizat, a viitoarelor cote ±0.00 ale obiectelor de inves-

titie, precum si stabilirea in corelatie cu drumurile existente a acceselor pietonale, a ac-

ceselor carosabile, a platformelor de parcare, a zonelor verzi, precum si amplasarea obi-

ectivelor de investitie in teren, in corelatie cu cladirile existente. 

De asemenea s-a intocmit studiul geotehnic in vederea stabilirii cotelor de fundare si 

pentru a avea cat mai multe date despre natura terenului, limita apei subterane, etc. 

 

3.   SITUAŢIA EXISTENTĂ 

3.1   Accesibilitatea la căile de comunicaţie 

Accesul actual  la proprietate se realizeasa din strada drumul pietruit adiacent incintei.  

3.2   Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi 

Terenul are o suprafaţă totală de 111979mp,  proprietatea S.C. NAIRDA UTILCOM S.R.L.  

Limite si vecinatati : 

Est – proprietati private, cu cladiri; 

Vest – strada Armatei; 

Sud – DJ161B  si strada asfalt; 

Nord – drum piatra; 

 
3.3   Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere 

BILANT TERITORIAL – SITUATIA EXISTENTA  

Nr. crt. Denumire Suprafata (mp) P.O.T. % 

1. Teren intravilan, liber de constructii 111979,00 mp 0,00 % 

 

3.4   Caracterul zonei, aspectul architectural urbanistic 

         Cartierul in care se doreste a fi amplasat obiectivul de investitie este preponderent 

zona industriala nepoluanta dotata si cu unitati de prestari servicii si spatii de productie, 

majoritatea in regim de inaltime parter, respectiv P + 2. 

       Terenul investitorului este liber de constructii.  In zona imediat adiacenta, cladirile ex-

istente sunt de tip constructii industriale si unitati de prestari servicii, care din punct de ve-

dere architectural, reprezinta functiunile pe care le adapostesc. Aceste cladiri, edificate in 

perioade diferite, au fost implementate ca si necesitate la functiunea industrial initiala a 

zonei. Cladirile existente in zona sunt amplasate pavilional in interiorul parcelelor, fara un 

regulament urbanistic studiat. 

3.5    Destinatia cladirilor 

          Terenul investitorului este liber de constructii. 

Cladiri din terenurile invecinate sunt de tip industrial si edilitare. 

3.6    Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafeţelor ocupate  

         In zona studiata exista urmatoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor: 

- teren liber neconstruit – proprietate privata a unor persoane juridice 
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3.7   Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare  

Terenul cercetat face parte din podişul Transilvaniei şi este în municipiul TURDA. 

 Morfologia perimetrului: Din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se 

încadrează în zona central – vestică a depresiunii Transilvaniei.  

 Amplasamentul: Obiectivul se află în intravilanul municipiul Turda, fiind situat în 

partea de S al localităţii. 

 Geologia si tectonica perimetrului: 

         Amplasamentul studiat este situat in zona central-sudica a municipiului Turda, oras 

situat din punct de vedere geomorfologic in Depresiunea Campia Turzii, parte 

componenta a Depresiunii Alba Iulia-Turda, la randul sau subunitate a Podisului Tarnavelor 

din cadrul Depresiunii Transilvaniei. Relieful este colinar-deluros, ce scade in inaltime odata 

cu apropierea de raul Aries,  cu altitudini ce nu depasesc in mod obisnuit 200m. 

        Amplasamentul are un aspect stabil, fiind plan si orizontal, nefiind remarcate 

fenomene morfodinamice active.  

Din punct de vedere topografic obiectivul studiat a fost raportat in sistem STEREO 70, 

sistem de referinta Marea Neagra. 

        Din punct de vedere geologic municipiul Turda face parte din unitatea Depresiunea 

Transilvaniei, depresiune intramuntoasa caracterizata de depozite palegene si neogene. 

Depozitele paleogene se depun pe selful subsident al apusenilor nordici sau in Depresiunea 

Turda situata la marginea de est a Muntilor Metaliferi, iar formatiunile neogene care, in 

general, ocupa o zona mai estica, se dispun in special pe fundamentul Masivului Transilvan.  

Amplasamentul studiat este caracterizat de depozite tributare raului Ariesului, de 

varsta Holocen superior-qh2- reprezentate de pietrisuri si nisipuri, strate cu o grosime de 13-

14m. Aceste strate tinere, necoezive au in baza depozite de varsta Volhinian-Bessarabian 

reprezentate de marne cenusii –albastrui (strate ce se observa in albia Ariesului, amonte de 

amplasamentul studiat). La partea superioara a pietrisurilor se intalneste un strat superficial 

de depozite slab coezive de praf argilos. 

Pentru caracterizarea geotehnica a amplasamentului intereseaza ultimele orizonturi, 

cel al depozitelor de suprafata, prafuri argiloase si pietrisuri. 

 Clima : 

        Clima este temperat-continentala. Temperatura medie multianuala depaseste 9°C, 

minimul temperaturilor inregistrându-se in luna ianuarie (cu o temperatura medie de 

aproximativ-5,1°) iar maximul in lunile iulie si august. 

Data medie a primului inghet este 2 octombrie, iar a ultimului inghet este 8 mai, iar 

durata medie a zilelor fara inghet estede 227 zile. 

Cantitatea medie anuala de precipitatii este deaproximativ 520 mm, cu o medie 

maxima atinsa in luna iunie - 98 mm, minimul inregistrându-se in luna februarie - 19 mm. 

Adancimea de inghet : 

    In zona municipiului Turda, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este 

considerata 80÷90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector. 

           Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minuteqref = 0.4 kPa, conform NP 

082-04 “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea van-

tului.” 

           Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s0,k = 1,5 kN-mp, conform CR 

1-1-3-2005 „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.”  

          Hidrologia –hidrogeologia : 

         Cursul principal de apa, ce dreneaza apele din zona, este raul Aries, afluent al 

Muresului. 

         In toate forajele geotehnice executate pe amplasament a fost interceptat nivelul 

hidrostatic la adancimi cuprinse intre – 5.00  – 6.00 m (functie de cota sondajului) de la CTN 
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din amplasament. Apa subterana apare sub forma de panza cu nivel liber, si este dictata 

de debitul raului Aries. 

         Geotehnica : 

Prezentarea generala a stratificatiei: 

Litologia interceptata in foraje prezinta uniformitate Astfel in urma sondajelor 

geotehnice executate pe amplasament se poate distinge, in linii mari, urmatoarea 

stratificatia litologica (redata in detaliu, per fiecare foraj, in fisele de stratificatie anexate):  

- platforme betonate sub care se intalneste un  strat de umplutura (sub pardoseala halelor 

existente umplutura este din pietris cu bolovani in baza si este compactata; sub 

platformele de beton din incinta se intalneste un strat de praf nisipos argilos in amestec cu 

pietris si/sau moloz rezultat in urma amenajarii incintei fabricii Eelectroceramica. Stratul are 

grosimi ce variaza intre 0.90m si -2.00m. 

- pamanturi prafoase (prafuri nisipos argiloase sau prafuri nisipoase), cafenii, umede, plastic 

consistente (depinzand direct de apa din precipitatii sau din pierderile retelelor). 

- pamanturi necoezive, strat interceptat la adancimi de cca 2.8 – 3.0 m fata de CTN actual 

din amplasament, reprezentate de pietris neuniform cu nisip, strat neepuizat pana la cota 

finala de investigare. Stratul necoeziv este continuu in zona, este tributar raului Aries si 

spijina pe strate de marna argiloasa cenusie, strate antecuaternare ce apar la zi in albia 

paraului Aries, amonte de amplasamentul studiat. 

CONCLUZII SI RECOMANDARI : 

In urma lucrarilor de prospectiune efectuate si a observatiilor „in situ” se considera 

ca pe amplasamentul propus exista conditii optime de fundare pentru obiectele ce 

compun investitia propusa.  

 Incadrarea geotehnica 

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP074/2014: 

“Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de 

fundare”.  

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii. 

Incadrarea preliminara a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca 

in mod uzual inainte de cercetarea terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi 

ulterior schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie. Riscul 

geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre 

care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte 

factorii legati de structura si de vecinatatile acestora. Punctajul acordat in aceasta faza 

de proiectare este urmatorul: 

o teren de fundare bun –2 puncte; 

o apa subterana – fara epuizmente   – 1 punct; 

o constructii de importanta normala – 3 puncte; 

o cu risc moderat de degradare a constructiilor invecinate –  1punct;  

o zona ag=0.10g – 1 punct; 

TOTAL = 8 puncte;  

Lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus. 

Stabilitate si inundabilitate 

Amplasamentul are un aspect stabil si nu exista in apropiere si  nu s-au inregistrat in 

zona fenomene morfo-dinamice active.  

Accidente subterane 

Atat pe amplasamentul studiat cat si in subteranul acestuia sunt prezente umpluturi 

eterogene (pamant, resturi de beton, placi beton, caramida, lemn – umpluturi ce acopera 

intreaga suprafata a amplasamentului) in grosimi variabile, cat si canale tehnologice, 

conducte, cabluri retele, fundatii (dispunerea in plan si adancime a tuturor constructiilor 

subterane nu este cunoscuta dar este de asemenea pe toata zona amplasamentului). 

Grosimea umpluturilor interceptata in foraje executate variaza intre - 0.9 si – 2.0m. Datorita 

prezentei sub amplasamet a fundatiilor vechilor cladiri, a canalelor si retelelor si a unor 
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eventuale rezervoare sau bazine este posibil ca adancimea maxima a umpluturilor (local) 

sa fie mai mare. Se recomanda eliminarea prin sapatura a tuturor umpluturilor pentru 

eliminarea riscului aparitiei tasarilor de sub constructii si de sub pardoseala acestora. 

Nivelul hidrostatic: in toate lucrarile de propsectiune geotehnica executate pe 

amplasament a fost interceptat nivelul hidrostatic, panza cu nivel liber, la cote ce variaza 

intre – 5.00 si – 6.00 m (functie de cota sondajului).  

Astfel nivelul hidrostatic nu va interveni in executarea fundatiilor.  

Conditiile de fundare – obiecte propuse - cladire depozit logistic: 

Fata de stratificatia interceptata constând din : 

- pâna la adâncime de cca. -0,90 ÷ -2,00 m – platforme betonate, umpluturi  

- sub stratul de umpluturi pana la adâncimea de cca. -2,80 ÷ -3,00 m straturi 

prafoase, plastic consistente, cu compresibilitate mare, umede 

-  dupa adancimea de - 2,80 ÷ -3,00 m apar stratele de pietris neuniform cu nisip cu 

indesare medie 

solutia de fundare este : 

 fundarea directa  

- pe teren in stare naturala,  

 adancimea de fundare de: minim 2.50m de la CTN actual din amplasament . 

 terenul de fundare este reprezentat de pietris neuniform cu nisip argilos, cu 

indesare medie, umed;  

 fundatiile se vor dimensiona dupa o presiunea conventionala de baza de: 

pconv=350 kPa, la care se vor aduce corectiile functie de adancimea de fundare. 

La executarea sapaturii peretii vor fi in mod obligatoriu sprijiniti avandu-se in vedere 

caracterul slab coeziv/necoeziv al terenului.  

Alei pietonale, parcaje, drumuri acces trafic greu 

Avand in vedere variatia grosimii umpluturilor eterogene cat si prezenta in subteran 

a fundatiilor constructiilor demolate si a conductelor, proiectantul de specialitate va stabili 

tehnologia de executie in functie de parametrii ceruti in exploatare. 

Seismicitatea  

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se 

incadreaza astfel: 

 perioada de colt  TC  = 0.7 sec; 

 acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.10g; 

 In conformitate cu prevederile IND Ts / 81 Indicatorul de norme de deviz 

pentru terasamente, terenul care va fi excavat in cadrul lucrarilor de 

modernizare se incadreaza in urmatoarele categorii : 

Prezentul studiu este valabil numai pentru amplasamentul studiat si este valabil 

pentru faza de proiectare PUD. 

 

3.8   Analiza fondului construit existent  

Terenul studiat este aparent liber de constructii. 

 Există edificate în vecinătăţi constructii industriale si edilitare si dotari pentru prestari 

servicii. 

 

3.9   Echiparea existentă  

Zona poate fi dotată cu toate infrastructurile edilitare necesare unei astfel de inves-

tiţii (vezi planşa U3 : REGLEMENTARI EDILITARE  şi avize acorduri Regii). 
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4.   REGLEMENTĂRI  

4.1   Obiective noi solicitate prin tema program 

        În planşa nr. U2 – « REGLEMENTARI URBANISTICE  »  si planşa nr U4 « REGLEMENTĂRI EDILI-

TARE », sunt indicate toate elementele propuse, inclusiv Bilanţul Teritorial şi Indicii Urbanistici. 

        Terenul in suprafata de 111989 mp este proprietatea beneficiarului S.C. NAIRDA 

UTILCOM S.R.L. 

        Amplasamentul pe care urmeaza a fi realizata noua investitie, 

MAGAZIN MATERIALE DE CONSTRUCTII, DRUMURI SI PLATFORME, PARCAJE, BRANSAMENTE LA 

UTILITATI, RETELE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE IN INCINTA, PILON PUBLICITAR, PANOURI DE 

DIRECTIONARE SI RECLAMA, RECLAME FATADA, CABINA POARTA, COPERTINE CARUCIOARE, 

AMENAJARE RAFTURI EXTERIOARE ACOPERITE, IMPREJMUIRE, SPATII VERZI, AMENAJARE 

ACCESE, POST TRAFO, PUNCT DE CONEXIUNE, ORGANIZARE DE SANTIER, REAMENAJARE 

CONSTRUCTII EXISTENTE, 

se afla situat in intravilanul localitatii TURDA, pe teritoriul administrativ al municipiului TURDA, 

in cartierul ZONA INDUSTRIALA. 

Zona in care se amplaseaza noua investitie este o dezvoltare fireasca a municipiului pentru 

astfel de dotari: CLADIRI CU FUNCTIUNEA DOMINANTA: ACTIVITATI INDUSTRIALE, si FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE: SERVICII, DEPOZITARE SI TRANSPORT, INSTALATII TEHNICO-EDILITARE. 

 

Prezentarea activitatii 

 Profilul de activitate al centrului logistic 
 Activitatea desfasurata in cadrul centrului logistic este de receptie, inventa-
riere, depozitare provizorie si livrare de produse pentru constructii si gradinarit catre 
reteaua nationala de magazine Dedeman. In plus, exista spatii anexa necesare 
desfasurarii activitatii, destinate birourilor de conducere si personal, vestiare perso-
nal, magazii si anexe tehnice 

 Activitatea de baza 
           Activitatea de baza implica urmatoarele: 

1. Receptia marfurilor 
Este impartita, in functie de tipul marfurilor, in receptie produse 

grele/voluminoase (agabaritice) si produse generale, depozitarea facandu-se in 
spatii separate.    
La receptie se verifica, in plus fata de datele specifice sistemului intern (de 
inventariere si clasificare) si declaratia de conformitate, si urmatoarele date: 
traducere in limba romana (pentru produsele de import), etichetare (se verifica sa 
fie respectate normele de etichetare prevazute conform legislatiei). 

Dupa receptie au loc pregatiri si depozitari intermediare de scurta sau lunga 
durata a produselor. 

Mentionam ca in centrul logistic se vor aplica si se va urmari indeplinirea 
tuturor standardelor romanesti in vigoare. 

2. Depozitarea marfurilor 
Se realizeaza paletizat pe rafturi sau pe pardoseala, in sectoare definite 

tipului de marfa (marfa agabaritica, marfa generala si marfa cu amanuntu), 
putand fi ambalata sau nu.  

3. Livrarea marfurilor 
Dupa inventariere si sortarea marfii, urmeaza procesul de livrare, in spatii 

special amenajate, functie de incarcatura marfii pe tir.  
Manipularea marfurilor, în toate situatiile specifice activitatii centrului logistic, 

se face, in general, mecanizat, folosind echipamente tehnice autorizate. 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU  nr …….. din septembrie 2018 

Ambalarea, respectiv preambalarea produselor, acolo unde este cazul, se 
face, deasemenea mecanizat, folosind utilaje specializate, local. 
Deseurile reciclabile si menajere se depoziteaza separat in incinta 
amplasamentului. Cartonul si hartia provenite din dezambalari, se baloteaza în 
instalatii speciale amplasate in exterior pe platforma betonata a curtii de serviciu. 

Descrierea functionala a obiectului “CENTRU LOGISTIC DEDEMAN” propus: 
Centrul logistic se doreste sa functioneze ca o incinta securizata si 

supravegheata, cu accesele controlate (nefiind destinata accesului public), bine 
delimitata (imprejmuita), in vederea desfasurarii optime a procesului de activitate. 

Hala principala centru logistic (receptie, inventariere, depozitare provizorie si livrare 
marfa) 
 Cladirea este o constructie independenta structural, de tip monovolum, de 
forma dreptunghiulara in plan, cu regim de inaltime parter inalt, inaltime la atic de 
h max.=12,00m. 

 Cladirea va cuprinde un spatiu major de depozitare format dintr-o zona de 
depozitare marfa pe rafturi si zone de depozitare marfa agabaritica fara rafturi, cat 
si zone de pregatire expeditie marfa, respectiv receptie marfa la burdufuri 
prevazute cu rampe exterioare de descarcare/incarcare pentru tir-uri.  

Zona de birouri va fi concentrata separat fata de zona de depozitare, fiind 
organizata in sectoare, respectiv personal administrativ si personal comercial. 
Personalul comercial va fi dezvoltat pe sectoarele de livrari respectiv receptie 
marfa, cat si manipulare. Receptia va fi dotata cu un birou operatori si un birou 
receptioneri, expeditia cu birou operatori si birou livratori, iar adiacent acestora va 
functiona si biroul sefilor de raion. 

Spatiile anexa, tehnice, cum ar fi tabloul electric general, camera serverelor, 
postul de transformare, camera ACS, camera reincarcare acumulatori, centrala 
termica, vor fi deasemeni dipsuse in spatii special amenajate in hala, separate de 
aceasta si cu accese distincte. 

Accesul personalului comercial in hala principala a centrului logistic se 
realizeaza controlat prin intermediul unor turnicheti de control acces, prin pontaj, 
din holul principal de acces al corpului de vestiare personal. 

Complexul va fi astfel structurat incat sa ofere un parcurs fluid al marfii in 
spatiului interior, avand accese pentru personal angajat diferite de cele pentru 
aprovizionare marfa. 

Incaperile proiectate vor beneficia de iluminat natural direct, prin ferestrele 
cu ochiuri mobile si geam termoizolant prevazute in peretii exteriori. Hala va fi 
prevazuta cu luminatoare, trape de fum pentru desfumare si cu rol de ventilatie. 

Sunt prevazute usi de evacuare dotate cu maner antipanica astfel incat sa 
asigure evacuarea persoanelor in caz de incendiu. 

Fluxul personalului administrativ si comercial:  
Personalul administrativ va avea acces distinct in corpul administrativ cat si in 

zona de birouri administrativ din corpul de vestiare personal, beneficiind de spatii  
de tip oficiu si grupuri sociale proprii. 

Personalul comercial va avea acces separat in corpul de vestiare personal, 
va dispune de vestiare si grupuri sanitare organizate pe sexe, sala de mese si oficiu 
si fumoar. 

Din holul de distribuitie acces personal angajat, se va efectua accesul 
controlat, pontat la turnichet, in hala principala a centrului logistic. 
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Dat fiind regimul de functionare al centrului logistic, numarul de dulapuri 
asigura depozitarea imbracamintii pentru 1 schimb. Mobilierul pentru vestiare va fi 
tip fiset metalic. 

Grupurile sanitare aferente sunt organizate in spatii sanitare legate direct cu 
vestiarele si respectiv spatii sanitare accesibile direct din hale. 

Grupuri sanitare accesibile direct din hala: femei : 2Wc-uri, 2 lavoare, barbati 
: 2 Wc, 3 pisoare si 3 lavoare. 

Sala de mese si oficiu (spatiu amenajat cu servire sandwich-uri, bauturi 
racoritoare) 

In conformitate cu HG 37 / 2006, nu este necesara realizarea unui adapost 
de protectie civila, constructia nefiind prevazuta cu subsol. 

 
4.2   Capacitatea, suprafaţa desfăşurată a constructiei nou propuse  

 Indici de ocupare a terenului 

 

POT maxim propus : 70% 

CUT maxim propus : 2 

 

 

4.3   Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi  
 

Pe terenul identificat mai sus urmeaza a se realiza un centru logistic cuprinzand: 
 

a.) o constructie principala reprezentand un depozit logistic pentru materiale 
de constructii si zona birouri, cladire cu regim de inaltime parter si doua etaje, cu 
inaltime maxima de 17m; 
 

Structura constructiva corp magazin principal: 
Structura de rezistenta va fi din beton armat si se va compune din cadre 

transversale (incastrate la nivelul fundatiilor), pane de acoperis din beton armat, 
contravantuiri orizontale la nivelul acoperisului din tiranti din otel. 
 Pe panele de acoperis se amplaseaza tabla cutata cu cuta inalta. 
Invelitoarea de la nivelul acoperisului se realizeaza din membrana hidroizolanta, cu 
vata minerala. 
 Fundatiile stalpiilor de structura ai halei sunt de tip bloc de beton armat si 
pahar de beton armat. 
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 Pentru inchideri s-a prevazut un sistem de grinzi de fundatii, din care pornesc 
articulat stalpi metalici de inchidere. Grinzile de fundatie vor fi rezemate pe 
fundatiile izolate ale stalpilor de structura. 
 Pardoseala halei si anexelor se va realiza din  beton cu armare dispersa 
(Q=5to/mp) finisat cu praf de cuart light-grey, cu grosimea de 20 cm si 5 cm 
termoizolatie polistiren extrudat trafic cu densitate mare, pe un strat de nisip de 5 
cm grosime si o fundatie de piatra sparta de aprox 30cm grosime. 

Inchideri exterioare si compartimentari: 

inchideri exterioare pereti – panouri sandwich cu grosimea de 100mm cu 

imbinare acunsa; 

inchideri acoperis – tabla cutata cu cuta inalta peste care se aseaza saltele 

de vata minerala bazaltica 20mm grosime si hidroizolatie membrane PVC tip SIKA; 

tamplarie din PVC cu geam termoizolant; 

usi acces marfa tip garaj; 

compartimentarile interioare pentru spatiul administrativ se vor realiza din 

pereti usori din panouri de rigips pe structura metalica. 

Finisaje interioare hala: 

pardoseala ciment sclivisit şi tratat la suprafaţă 

vopsitorii pe pereţii tip sandwich cu grund. 

Finisaje exterioare hala: 

inchideri perimetrale cu panouri termoizolante tip sandwich; 

usi metalice de acces culoare gri;  

invelitoare din panouri termoizolante; 

tamplarie din aluminiu. 
 
b. obiecte aferente depozitului logistic: 

- anexa vizitatori (grupuri sanitare, etc.); 
- cabina poarta– tip container prefabricat; 
- punct de conexiune, generator si post de transformare; 
- rafturi exterioare acoperite; 
- un parcaj neacoperit pentru autoturisme si tir-uri marfa; 
- drumuri, platforme, spatii verzi, imprejmuiri, indicatoare de circulatie, stalpi 

de iluminat,  
- panouri de reclama; 
- retele si lucrari tehnico-edilitare in incinta aferente; 
- organizare de santier; 
- zona de agrement – teren sport. 

 

CONSTRUCTII CU CARACTER PROMOTIONAL, PUBLICITAR SI DE PREZENTARE: este situata la 

limita nord-vestica a amplasamentului, fiind destinata amplasarii a unui numar de cinci 

panouri publicitare. 

 

CIRCULATII INTERIOARE, PLATFORME, PARCAJE  
Parcari in incinta 

Profilul de activitate prestat de beneficiar nu este unul public, este de tip 
comercial intern, nu este destinat publicului, astfel accesul in incinta se face numai 
de catre personalul angajat. 

Se propun locuri de parcare amenajate pentru stationarea autovehiculelor 
angajatilor si a vizitatorilor; precum si locuri de parcare pentru tir-uri de marfa 
(parcare pentru tiruri aflate in asteptare). 

Se propune un acces din drumul pietruit, in sistem intrare si iesire, pentru 
accesul comun al aprovizionarii cat si personalului angajat, cu venire din sensul 
giratoriu aflat in curs de implementare la intersectia strazilor 22Decembrie1989 si 
Armatei. 
 

Platforme betonate in incinta 
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Se propun platforme in incinta cu finisaj din asfalt rutier trafic greu, acestea 
asigurand fluxul auto intern cat si cel de aprovizionare. Platformele propuse vor 
asigura si preluarea apelor pluviale. 

Aceasta zona dispune si de elemente de semnalizare.  

 

ZONE VERZI  

- zone verzi si plantate amenajate, cu rol de protectie si ambientale, dispuse perimetral 

incintei. 
Necesarul de spatii verzi si plantate se va asigura conform prevederilor 

regulamentului de urbanism si anume 2-5% din totalul suprafetei terenului detinut 
de beneficar, pentru functiunea aprobata de comert (institutii publice si servicii). 

DISTANTE FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE: 

Cladirea principala DEPOZIT LOGISTIC MATERIALE DE CONSTRUCTII se propune a se am-

plasa la distanta de: 

- 33m - fata de limita proprietatii spre nord  

- 119m - fata de limita proprietatii dinspre vest 

- 12m - fata de limita proprietatii dinspre est 

 

4.4 Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute 

Noile constructii se vor integra armonios in cadrul existent, dand un plus de valoare zonei.  

 

4.5 Principii de interventie asupra constructiilor existente 

Nu este cazul. 

 

4.6   Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale  

Organizarea circulaţiei in interiorul terenului 

Accesul şi ieşirea autospecialelor de trafic greu pentru acces marfa,  precum si circulatia 

pietonala  clienti / acces utilaje de stingere a incendiilor / salvare   se va realiza pe latura 

de nord a amplasamentului, din drumul actualmente din piatra, si prin  intermediul sensului 

giratoriu aflat la intersectia dintre Strada 22 Decembrie 1989 si Strada Armatei. In incinta, 

circulatia auto se va desfasura prin alei carosabile amenajate in interiorul parcelei studiate.  

Prin lucrări de sistematizare verticală se vor urmări realizarea unor condiţii bune de racor-

dare a aleilor de intrare – ieşire  la cotele străzii cu care se racordează (drum piatra, res-

pectiv strada 22Decembrie1989 si strada Armatei), precum şi preluarea diferenţiată a ape-

lor provenite din precipitaţii. 

4.7   Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a 

solutiilor de organizare la relieful zonei  

Avand in vedere cadrul construit existent precum si faptul ca terenul este aproximativ plan, 

nu sunt probleme in amplasarea noilor obiective de investitie vis-a-vis de relieful zonei . 

4.8   Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta   

 Nu este cazul de instituire a regimului de zona protejata. 

Prin P.U.G. se instituie protectia sanitara a raului Aries prin interzicerea amplasarii construc-

tiilor noi la o distanta mai mica de 3,00 m fata de baza digului raului Aries.  

Amplasamentul studiat se afla la distanta de cca 1170m fata de digul raului ARIES. 

 

4.9   Soluţii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii 

Conform OBLIGATIUNILOR DE MEDIU anexate – nu este cazul. 

Functiunea nou propusa este nepoluanta. 
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4.10   Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului 

In vecinatatea amplasamentul se afla urmatoarele obiective: 

Magazin PENNYMarket, Depozit logistic REWE, LAPP Insulators, Paluci Service Doctor Auto – 

spatii comerciale, de prestari servicii, si industrial nepoluante. 

 

4.11   Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi  

In cadrul terenului cu functiunea CURTI-CONSTRUCTII:  

in totalitatea lor, spaţiile neconstruite şi neocupate de constructii si alei vor fi înierbate şi 

plantate cu plante autohtone. În spaţiile verzi rezultate se vor planta copaci şi arbuşti, care 

vor crea o perdea de protecţie faţă de vecinătăţi. 

  Procent minim de spatii verzi, conform HGR: 5% 

 

4.12   Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a 

terenurilor) 

În planşa nr. U2 «Reglementări urbanistice» sunt prezentate condiţiile de amplasare a 

construcţiilor, de aliniere şi conformare a acestora.  

         Înălţimea maximă a construcţiei propuse este de  H max= 17.00 m  de la cota +0,00 a 

parterului. 

         Regimul maxim de inaltime va fii : parter + 2 etaj  

         Procentul de ocupare a terenului va fii   de P.O.T. = maxim 70%  

 

4.13   Coeficientul de utilizare a terenurilor  

         Coeficientul de utilizare al terenului: C.U.T. =  maxim 2. 

 

4.14   Asigurarea utilităţilor  

Alimentare cu apă 

Conform cerintelor  temei de proiectare se propune proiectarea retelei de 

alimentare cu apa din incinta, a retelei de alimentare hidranti exteriori, a rezervoarelor de 

apa pentru incendiu si statia de pompare antiincendiu din incinta centrului logistic. 

Cladirea se va dota cu instalatii de protectie la incendiu si anume: 

- Instalatii automate de sprinklere. 

- Instalatii de hidranti interiori. 

Se precizeaza ca lucrarile ce urmeaza a se executa pentru alimentarea cu apa a 

consumatorilor si a rezervorului de incendiu  si a instalatiilor antiincendiu sunt: 

a. Reteaua de alimentare cu apa a rezervoarelor de incendiu si a 

consumatorilor de apa rece 

b. Inelul de hidranti exteriori de incendiu si racordurile de alimentare a instalatiei 

de hidranti interiori. 

c. Reteaua de alimentare a instalatiilor interioare de sprinklere (de la statia de 

pompare antiincendiu pina la statia de ACS-uri) 

 Alimentarea cu apa se va face prin racordul constructiilor noi propuse, la retele 

existente in zona. 

 Alimentarea cu apă potabilă (branşamentul de apă) va fi realizat de către 

compania care furnizează apă în municipiul Turda, în cadrul unui contract separat, punctul 

de delimitare fiind în căminul de apometrul general de la limita de proprietate. 

 

Canalizarea menajera si pluviala : 

Sistemul de canalizare în incinta este separativ, fiind prevazute retele separate 

pentru colectarea apelor uzate menajere si pluviale. 

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-un sistem de canale colectoare şi în 

corelare cu pantele terenului amenajat vor fi descărcate la retelele existente in zona. 
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Apele pluviale sunt colectate de doua retele independente de ape pure si ape 

impure care vor fi descarcate printr-un separator de hidrocarburi. 

Staţiile şi instalaţiile pentru epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute: 

Apele menajere incarcate cu grasimi se vor preepura local in separatoare de 

grasimi din inox supraterane montate sub spalatoare (in zona deservire alimentatie 

publica). 

Apele uzate menajere colectate vor indeplini conditiile de calitate pentru 

deversarea in sistemul de canalizare oraseneasca, in conformitate cu prevederile 

“Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a 

localitatilor”-NTPA-002/1997. 

Apele pluviale preluate de pe spatiile de parcare clienti si parcare masini proprii si 

aprovizionare sunt preluate de guri de scurgere tip A carosabile si sunt transportate la un 

separator de hidrocarburi cu camera de separare namol si hidrocarburi si by-pass care 

realizează şi decantarea nisipului şi nămolului. Apele pluviale vor indeplini conditiile impuse 

de  normele NTPA-001/97(“Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a 

apelor evacuate in resursele de apa”). 

 

Instalaţii electrice 
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din cadrul unui post trafo propus 630kVA, 

400V,50Hz, ce va fi amplasat in hala principala a centrului logistic. 
Din postul trafo se  alimenteaza  tabloul general  propus TG care este de tip inchis si 

echipat cu intrerupatoare automate pentru protectia la suprasarcina si scurtcircuit. 
Selectivitatea protectiilor este totala. 

Tabloul electric TG va avea doua zone: consumatori normali si consumatori vitali (prin 
grup electrogen). 

Receptorii vitali au realizata o a doua alimentare, de la un grup electrogen diesel 
propus, cu pornire automata la lipsa tensiune, avand capacitatea de 250KVA, grup 
electrogen ce este montat in exterior in vecinatatea postului de transformare si a tabloului 
electric general TG. 

Din TG consumatori vitali este alimentat  si un UPS care va alimenta fara intrerupere 
(autonomie 20 minute) unele circuite considerate foarte securizate in momentul comutarii AAR 
intre sursa de baza si cea de rezerva (grup electrogen). 

Instalatia de iluminat interior este realizată cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu 
led, după mediul ambiant al încăperii în care se instaleaza și respectându-se nivelele de 
iluminare impuse de către normativele în vigoare, coroborate cu cerintele caietului de sarcini. 

Iluminatul de siguranta este de tip 2 si consta din: 
- iluminat de siguranta pentru evacuare; 
- iluminat de siguranta pentru evitarea panicii; 
- iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului; 
- iluminat de siguranta pentru interventii. 
Prize 230/400V, forta. 
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt amplasate in conformitate 

cu planurile de arhitectura. Cablurile vor fi de tip CYYF . 
Instalatia paratrasnet consta in montarea a patru dispozitive de captare tip IONIFLASH 

MACH 60 montat la o inaltime de 8m fata de cota cea mai inalta a acoperisului. Raza de 
protectie a acestui dispozitiv de protectie este de 70m. 

Instalaţii termice şi de ventilare 

Debitul de gaz metan solicitat se asigura prin  bransament si post de reglare-

masurare, racordat la reteaua de gaz metan din zona amplasamentului.  

Natura consumatorilor solicitati este : 

- instalatie interioara de incalzire in birouri cu radiatoare; 

- instalatie de ventilare si aer conditionat; 

- incalzire cu aer cald in hala; 

- instalatie de preparare apa calda de consum. 
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Energia termica (apa calda menajera si incalzire) se produce in centrale termice 

murale  proprii pe combustibil gaz metan. 

Agentul de incalzire utilizat este apa calda de 80/60 grade C, preparata in 

centralele termice amplasate la parter si la etajul 1 al constructiei.  

Instalaţia de climatizare prevazuta pentru spatiile de la parter se va face prin 

montarea unor rooftop-uri care asigura transferul aerului prin canale de ventilatie. Pentru 

partea de oficii (sala de mese) amenajata la nivelul etajului se vor monta ventilatoare care 

asigura evacuarea si recircularea aerului. In grupurile sanitare propuse care nu au aerisirea 

asigurata prin contactul direct cu exteriorul se vor monta ventilatoare de baie cu timmer. 

Instalaţia interioară de încălzire 

Premize de calcul 

- te = -18oC – temperatura exterioară de calcul; 

- ti = – temperaturile interioare de calcul, trecute pe fiecare încăpere în parte, 

conform STAS 1907/1 – 2/97, coroborate cu doleanţele beneficiarului; 

- agentul termic – apa caldă 80o / 70oC; 

- situaţia clădirii în raport cu acţiunea vântului: clădirea este amplasată în zona 

extra urbană, în zona eoliană IV, liber expusă faţă de vânt, viteza de calcul a vântului fiind 

de 6.35 m/s. 

- sursa de energie – centrale termice proprii murale cu tiraj fortat  cu function-

are pe gaze naturale  si cazane  de pardoseala cu aer insuflat, 

 

 

4.15  Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat  

 

BILANT TERITORIAL – REGLEMENTARI URBANISTICE 

POT maxim propus: 70% 

Zona spatii verzi: 5% 

Zona platforme auto si carosabile: 25% 

CUT maxim propus: 2 
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5.   CONCLUZII 

Ansamblul de constructii propuse va fi tratat ca o compozitie de volume cu aspect 

modern, reprezentative pentru Societatea Comerciala. Propunerile prezentului P.U.D. se 

inscriu in prevederile P.U.G. al Municipiului TURDA, precum si in propunerile de utilizare func-

tionala a prevederilor Regulamentului P.U.G. 
Obiectivele nou propuse amenajeaza incinta cu functiuni solicitate de beneficiar 

pentru o buna organizare a activitatii, cu utilitati si servicii specifice, iar din punct de vedere 
arhitectural va rezulta un ansamblu integrat, modern, care va deservi populatia din zona 
dar si de la distante mai mari. 

Elaboratorul prezentului P.U.D apreciaza ca realizarea acestei investitii va duce la 

dezvoltarea Municipiului TURDA, atat economic cat si urbanistic, si va elimina o serie de 

disfunctionalitati existente in zona. 

 

6.   ANEXE 

- Certificatul de Urbanism   nr. 316  din  24.08.2018    

- Extras    C.F. nr. 63566, TURDA   

- C.U.I.   S.C. NAIRDA UTILCOM S.R.L.  
- Documentaţie Topografica  

- Aviz MEDIU 

- Aviz APA-CANAL  

- Aviz GAZE NATURALE  

- Aviz ENERGIE ELECTRICA   

- Notificare SANATATE PUBLICA  

- …………. 

- …………. 

- …………. 

- TAXA R.U.R. : O.P. : __________________in valoare de ….. euro 

 

 

 

ÎNTOCMIT:    

Arh. Ilie Bucsa 

 

 

 

Coordonator urbanism si amenajarea teritoriului: Corina Moldovan 

 


