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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

1.    INTRODUCERE 
 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

• Denumirea lucrării: Plan  urbanistic  zonal - Centru ecvestru (manej, adăpost cai, alei, 

spaţii parcare, împrejmuire) sat Gura Câlnăului, comuna Vadu Paşii, str. DN2 -E85, nr. 
22, jud. Buzău şi extravilan T.7, com. Vadu Paşii, jud. Buzău 

� Beneficiar: S.C. NOA TRANS CONST S.R.L. 
� Proiectantul general PUZ: S.C. ACTIV – SERVICE S.R.L.,  aut.  J10 / 2575 / 1994, 

B.dul N. Titulescu nr. 51, Buzău; 
� Data elaborării: ianuarie 2021 

 1.2. Obiectul P.U.Z. 
� Solicitări ale temei – program 

Comuna Vadu Paşii deţine posibilităţi multiple de dezvoltare socio – economică oferite 
de cadrul natural, poziţia în economia judeţului şi în reţeaua de localităţi a judeţului Buzău. 
Beneficiarul a iniţiat elaborarea planului urbanistic zonal pe terenul proprietate privată situat în 
extravilanul comunei Vadu Paşii.  

Solicitarea beneficiarului este de  a introduce in intravilanul localităţii terenul în vederea 

înfiiţării unei centru ecvestru (manej, adăpost cai, alei, spaţii parcare, împrejmuire) şi de a 

schimba zona funcţională în care se găseşte partea de teren aflată în intravilanul satul Gura 

Câlnăului, com. Vadu Paşii.  
Obiectivul lucrării este de a introduce in intravilan terenul proprietatea 

beneficiarului şi de a constitui o zonă pentru parcuri, recreere, turism - subzonă complexe 

sportive (centru ecvestru), în vederea stabilirii condiţiilor în care se va realiza centrul ecvestru. 
  Prezenta documentaţie se întocmeşte în baza certificatului de urbanism nr. 188 din 

16.12.2020, eliberat de către Primăria Comunei Vadu Paşii. 
Obiectivele investiţiei/priorităţi 
Obiectivul general urmărit este de a crea nişte spaţii adecvate adăpostării şi creşterii 

cabalinelor, precum spaţiile necesare organizării activitaţilor de agrement. Spaţiile propuse vor 

respecta toate standardele naţionale şi comunitare.  
Prioritatea principală este constituită de construirea unui manej, a unei adăpost pentru cai 

şi de organizarea incintei prin crearea de alei şi spaţii de parcare.  De asemenea o prioritate o 
constituie împrejmuirea terenului şi racordarea la utilităţile corespunzătoare (alimentare cu 

energie electrică, alimentate cu apă - puţ forat, canalizare- bazine vidanjabile). Pe raza comunei 
Vadu Paşii ca resurse importante disponibile avem: 

- Posibilitatea racordării la rețeaua de curent electric existentă ȋn zonă; 
- Apropierea comunei Vadu Paşii faţă de mun. Buzău. 

� Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată 
Nu este cazul. 

 1.3. Surse documentare 
� Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.Z. 

        -  Ridicare topo 
-   Documentaţie obţinere certificat de urbanism 

 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z. 
- Studiul geotehnic întocmit pentru zona studiată 

� Date statistice 
- Nu este cazul 



� Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei 
- Nu este cazul. 

 2.   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 2.1. Evoluţia zonei 

Zona de studiu face parte din extravilanul şi intravilanul comunei Vadu Paşii, sat Gura 
Câlnăului. Terenurile aflate în intravilan ce sunt curpinse în perimetrul studiat fac parte din zona 
destinată unităţilor industriale şi de depozitare, respectiv, terenurile aflate în extravilan au 
categoria de folosinţă teren arabil.  

Datorită amplasării zonei studiate la DN2, în apropiere de municipiul Buzău, zona va 
cunoaşte în viitor o dezvoltare rapidă. Scopul acestui P.U.Z. este de a se studia  amplasarea în 
această zonă cuprinsă în intravilanul localităţii a unei noi zone funcţională – o zonă pentru 

parcuri, recreere, turism - subzonă complexe sportive (centru ecvestru). 
� Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii 

Folosinţa actuală a terenului nu a presupus relaţii cu evoluţia localităţii, terenul 
proprietatea beneficiarului nu se prezintă construit.    
� Potenţial de dezvoltare rezidă din următoarele:; 

- Zona se dezvoltă cu prioritate având în vedere amplasamentul faţă de municipiul 

Buzău, permiţând deplasarea rapidă a populaţiei către oraş. 
Investitorul, realizând centrul ecvestru, va putea să asigure condiţiile necesare 

desfăşurării activităţilor de creştere, adăpostire şi agrement cu cabaline. 
 2.2. Încadrarea în localitate 

� Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii 
Terenul ce a generat P.U.Z.-ul este situat în intravilanul satului Gura Câlnăului, respectiv 

extravilanul com. Vadu Paşii, nr. cadastral 26683, judeţul Buzău. 
Terenul are următoarele vecinătăți : 
- la nord – proprietate privată nr. cad. 26682 – rest proprietate beneficiar; 
- la sud – proprietate privată nr. cad. 26682 – rest proprietate beneficiar; 
- la est – drum exploatare şi proprietate privată nr. cad. 26682 – rest proprietate 

beneficiar; 
- la vest – proprietate privată nr. cad. 26682 – rest proprietate beneficiar; 
Terenul generator P.U.Z., nr. cad. 26683, are o suprafaţă de 22.031,00 mp. şi este alcătuit 

după cum urmează: 
 - teren intravilan cu categoria de folosinţă curţi-construcţii aflat în zona destinată 

unităţilor industriale şi de depozitare, în suprafaţă de S= 1.329,00 mp. 
- teren intravilan cu categoria de folosinţă arabil aflat în zona destinată unităţilor 

industriale şi de depozitare, în suprafaţă de S=732,00 mp. 
- teren extravilan cu categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de S= 19.970,00 mp. 
Conform P.U.G. sat Gura Câlnăului, comuna Vadu Paşii terenul intravilan se afla 

amplasat în zona destinată untăţilor industrial şi de depozitare. Terenul va fi folosit în scopul 
edificării unui centru ecvestru.  
� Relaţionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziţiei, accesibilităţii, cooperării în 

domeniul utilitar, servirea cu instituţii de interes general, etc. 
Dezvoltarea zonei presupune construirea unui centru ecvestru, existând cooperare cu 

comuna Vadu Paşii la principalele dotări şi instituţii de interes general (platformă de gunoi, 
comerţ, alimentaţie publică). Investiţia va fi uşor accesibilă atât pentru locuitorii judeţului Buzău, 

cât şi pentru alte persoane interesate de activităţile ecvestre. Această accesibilitate este dată de 

amplasarea terenului în imediata apropiere a unui drum naţional, DN2 - E85, accesul în incintă 

realizându-se din drumul de exploatare aflat pe latura de sud-est a terenului. 
 2.3. Elemente ale cadrului natural 
� Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică: 

relieful, reţeaua hidrografică, clima, condiţii geotehnice, riscuri naturale 



Geomorfologic – În prezent, terenul studiat din comuna Vadu Paşii, sat Gura Cȃlnăului, 

EURO 85, nr. 22, judeţul Buzău, este orizontal şi nu prezintă caracteristici topografice 

dezavantajoase. 
Depozitele întâlnite în arealul studiat sunt de vârstă holocen inferior (depozite de terasă  

joasă –pietrişuri uniforme cu lentile de nisipuri cu grosimi de 5,0-10m) şi depozite de vârstă 

holocen superior( reprezentate de nisipuri fine, grosiere pe alocuri cu grosimea de cca 1,0-2,0m 
şi argile cu grosimea maximă de cca 2,0m); pe alocuri grosimea acestor depozite atinge şi cca 

30,0m , şi dovedeşte o activitate de subsidenţă accentuată care a avut ca efect reunirea şesurilor 

aluvionare ale cursurilor afluenţilor râului Buzău. 
Sarcini climatice 
În zona de amplasare a amplasamentului, la est de lanţul Carpaţilor, se fac resimţite 

îndeosebi efectele maselor de aer generate de maximul Azorelor în timpul verii şi de cel 

euroasiac în timpul iernii. Acest climat se regăseşte în numărul mare de zile de iarnă şi îngheţ, 

cca 120 zile, cu răciri puternice ale temperaturii, alături de numărul de zile călduroase, cca 130 

zile un regim de vară cu valori ridicate, cu temperature excesivă şi secetă prelungită. Ca 

disfuncţionalitate a regimului de temperatură sunt considerate temperaturile extreme, atât 

maxime, cât şi minime, care conduc la un număr de zile tropicale de peste 25 zile vara şi 16 zile 

cu temperaturi sub minus 10°C iarna; clima localităţii are un caracter continental.  
 Temperatura medie anuală este de 10,7° C; cea mai călduroasă lună este iulie, cea mai 

friguroasă este ianuarie; vremea este schimbătoare, se produc o serie de disfuncţionalităţi, în 

anotimpul cald ploi torenţiale, iar în anotimpul rece viscolirea şi troienirea arterelor de circulaţie. 

Consecinţele mişcărilor de aer peste municipiul Buzău le constituie vânturile caracteristice 

fiecărui sezon.     
-    precipitaţii medii multianuale: 380 mm. 
-    vânturile dominante bat din direcţiile SE(15%) şi E (23%) 
-    zăpadă (CR 1-1-3/2012) – gz=2,0KN/m2 

-    vânt - valori caracteristice ale vitezei vântului – 35m/s 
-    valori caracteristice ale presiunii de referinţă a vântului= 0,5KPa  
La proiectare se vor respecta prevederile  indicativelor: 

CR-1-1-4/2012 ” Cod de proiectare –Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”  
CR-1-1-3/2012:” Cod de proiectare –Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”   

Adâncimea de îngheţ 
Adâncimea de îngheţ în zona amplasamentului este de 0,9m. adâncime, ce rezultă din 

lucrări de specialitate - conform STAS 6054/77. 
Seismicitate 
Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, amplasamentul studiat se 

încadrează zonei macroseismice de gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei 
perioade de revenire de 50 ani (minimum).  

Conform reglementarii tehnice  „Cod de proiectare seismică - Partea I  prevederi de 
proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul  prezintă o valoare de vârf a 

acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,40g, pentru cutremure cu intervalul mediu de 
recurenţă IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani. Perioada de control (colţ) 

a spectrului de răspuns este  Tc = 1,6”- sec. 
Hidrografic 
Apa subterană a fost întâlnită în timpul executǎrii forajelor doar ȋn forajul F2 la 

adȃncimea de -7,80m de la cota terenului ȋn stratul de praf nisipos cenuşiu; sunt aşteptate variaţii 

pe verticală de cca 1,5-2,0m funcţie de regimul pluviometric.  
Din observaţii de teren şi din analiza datelor obţinute de la laborator estimăm că în zona 

forajului F1 există un aport suplimentar de apă (w=24,2-24,6%), fie din conducte apă/canal 

fisurate, fie din activităţi curente care aduc un aport de umiditate crescută pe intervalul -0,90m÷-
3,10m de la cota terenului amenajat. 

 



2.4. Circulaţia 
� Aspecte critice privind desfăşurarea în cadrul zonei a circulaţiei rutiere, feroviare 
Terenurile din zona studiată în planul urbanistic zonal, situate în intravilanul satului Gura 

Câlnăului, comuna Vadu Paşii, cât şi în extravilanul com. Vadu Paşii, sunt amplasate în imediata 
apropiere a drumului naţional DN2 – E85, conform planurilor anexate. Accesul pe terenul ce a 
generat documentaţia P.U.Z. se va realiza dintr-un drum de exploatare existent pe latura 
de sud- est. Acest drum se intersectează cu DJ203K. 

 În incintă se va asigura un număr de 20 locuri de parcare. Conform prevederilor 
Regulamentului General de Urbanism pentru funcţiunea propusă, centru ecvestru este necesară 

asigurarea unei loc de parcare la 10-30 persoane.  
� Capacităţi de transport, greutăţi în fluenta circulaţiei, incomodări între tipurile de 

circulaţie, necesităţi de modernizare a traseelor existente căi de realizare a unor artere 

noi, capacităţi şi trasee ale transportului în comun, intersecţii cu probleme, priorităţi 
Nu este cazul. 
2.5. Ocuparea terenurilor 

� Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată 
           Zona studiată cuprinde :   

• terenuri intravilane cu următoarele tipuri de categorii de folosință: 
      - zonă pentru unităţi industriale şi depozite ; 

- zonă circulație rutieră; 
• terenuri extravilane  cu următoarele tipuri de categorii de folosință: 

- categoria de folosinţă teren agricol arabil; 
- zonă circulație rutieră. 

Zona nu prezintă riscuri naturale speciale de alunecări de teren sau de inundație.  
Terenul generator P.U.Z., cu nr. cadastral 26683 are o suprafaţă totală de 22.031,00 mp. În 

prezent acesta se prezintă liber de orice construcţie. 
            Relaţionări între funcţiuni 

Ȋn zona de studiu există incinte ale unor unităţi industriale şi de depozitare, conform 
Planului urbanistic general al localităţii. Terenurile aflate în extravilan sunt terenurile agricole 

arabile.  Între acestea nu există relaţionări directe. 
� Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 

În prezent pe terenul ce a general P.U.Z. nu există construcţii.  
� Aspecte calitative ale fondului construit 

Fondul construit din zona studiată se găseşte într-o stare bună şi este constituit 

preponderent din unităţi industriale şi de depozitare. 
� Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 

Zona ce se doreşte a fi reglementată în prezenta documentaţie va completa activitatea 
existentă în localitate şi în judeţ. 
� Asigurarea cu spaţii verzi 

Conform Regulamentului General de Urbanism, pentru construcțiile de turism şi 

agrement vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de protecție, dimensionate în 

funcție de amplasarea în localitate și de condițiile impuse prin regulamentul local de urbanism. 
Astfel se va respecta procentul minim de spaţii verzi de 25%, pentru categoria de 

funcţiuni propuse pentru această zonă, conform regulamentului local de urbanism. 
� Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine 

Nu este cazul. 
� Principalele disfuncţionalităţi 

- Utilizarea necorespunzătoare a terenului, terenuri nefructificate urbanistic 
- Scurgerea liberă a apelor de ploaie la suprafaţa terenului 
- Absenţa dotărilor tehnico – edilitare 
-Terenuri libere în incinte neamenajate 
 



 2.6. Echipare edilitară 
� Stadiul echipării edilitare al zonei în corelare cu infrastructura localităţii (debite şi reţele 

de distribuţie apă potabilă, reţele de canalizare, reţele de transport energie electrică, reţele 

de telecomunicaţie, surse şi retele alimentare cu căldură, posibilităţi de alimentare cu 

gaze naturale 
În zona studiată există reţea de alimentare cu energie electrică. 

� Principale disfunctionalităţi 
Amplasamentul nu dispune de reţea de canalizare, alimentare cu apă şi  alimentare cu 

gaze naturale. 
 2.7. Probleme de mediu 
� Relaţia cadru natural – cadru construit  

Terenul proprietatea beneficiarului este înnconjurat de terenuri cu destinaţie agricolă sau 

industrială. Fondul construit propus se va integra în peisajul natural, ţinându-se cont şi de 

specificul funcţiunii propuse – centru ecvestru. 
� Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice 

Nu este cazul. 
� Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile 

echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă  
Nu este cazul. 

� Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie 
Nu este cazul 

� Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic 
 Realizarea unui centru ecvestru, în imediata apropiere a mun. Buzău, constitue un 

element de noutate, această ramură a activităţii de agrement nefiind exploatată în prezent.  
 2.8. Opţiuni ale populaţiei 

Beneficiarul solicită construirea unui centru ecvestru (manej, adăpost cai), acesta fiind 
complet utilat şi echipat. Din analiza situaţiei existente, ţinând cont de tendinţele de dezvoltare a 

zonei, se propune următoarea zonă funcţională: zonă pentru parcuri, recreere, turism - 
subzonă complexe sportive (centru ecvestru). 
 3.    PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Terenul se prezintă stabil. Încadrarea în categoria geotehnică a terenului s-a fãcut 
conform Normativului 074-2014 şi este categoria 1 - risc geotehnic redus, „terenuri bune 
pentru fundare”. 

Se recomandă ca  teren de fundare  stratul de   argilă prăfoasă vârtoasă/consistentă 

cafenie cu concreţiuni calcaroase - pâmânturi cu plasticitate medie→mare, cu compresibilitate 
mare, pământuri  umede, cu tasări în timp îndelunga. 

Imobilul propus a fi construit trebuie ferit ȋn timpul execuţiei şi al utilizării de surse de 

apă (meteorică sau menajeră) şi se va ţine cont de faptul că tasările se vor consuma ȋn timp 
ȋndelungat. 

Din punct de vedere al stabilităţii, în prezent terenul se prezintă în condiţii maxime de 

stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte 
fenomene geologice care să pună în pericol stabilitatea obiectivului proiectat.  
 3.2. Prevederi ale P.U.G. 

Terenul proprietatea beneficiarului este străbătut de limita intravilanului, fiind alcătuit 

după cum urmează:   
- teren intravilan cu categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de S= 1.329,00 mp. 
- teren intravilan cu categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de S=732,00 mp. 
- teren extravilan cu categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de S= 19.970,00 mp. 

Conform Planului Urbanistic General al satului Gura Câlnăului, comuna Vadu Paşii, 
suprafaţa de teren intravilan se găseşte în zona pentru unităţi industriale şi depozitare. 

 



 3.3. Valorificarea cadrului natural 
 Destinaţia propusă respectă configuraţia terenului şi păstrează distanţa de siguranţă faţă 
de zonele locuiţe. Incinta centrului ecvestru se gaşeşte la o distanţă de 191,05 ml. faţă de cea 
mai apropiată locuinţă. Distanţa minimă de protecţie sanitară ce trebuie asigurată între 

teritoriile protejate şi perimetrul unităţii (fermă creştere cabiline cu peste 20 de capete) este de 

minim 100m.. 
Profilul terenului favorizează implementarea unor funcţiuni, cum ar fi cele cerute prin 

temă, acestea având posibilitatea unei bune funcţionalizări.  
În aceste condiţii, propunerile de urbanism pot asigura organizarea eficientă a teritoriului 

cu prevederea unui procent minim de 25% spaţii verzi, prevăzut ȋn regulamentul local de 
urbanism, pentru categoria de funcţiuni prevăzute pentru această zonă.  
 3.4. Modernizarea circulaţiei 

� Organizarea circulaţiei şi a transportului în comun 
Circulația auto în zona studiată prin P.U.Z. se va desfăşura prin arterele de circulație 

existente care se mențin. Accesul la terenul ce a generat P.U.Z. se va face dintr-un drum de 
exploatare existent. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei 

speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. 
� Organizarea circulaţiei feroviare 
Nu este cazul 
� Organizarea circulaţiei pietonale (trasee pietonale, piste pentru biciclişti, condiţii 

speciale pentru handicapaţi) 
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai 

dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu 

handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.  
 3.5. Zonificare functională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 

Planul urbanistic zonal s-a elaborat în vederea introducerii suprafeţei de teren, proprietatea 
beneficiarului, în intravilanul comunei şi schimbarea destinaţiei terenului, în zonă pentru parcuri, 

recreere, turism - subzonă complexe sportive (centru ecvestru). Acest demers are ca scop 
creşterea eficienţei prin folosirea intensivă a terenului.  

Astfel se doreşte construire următoarelor clădiri: 
Adăpost pentru cai permanent va cuprinde spaţii specifice activităţii, dimensionate 

conform numărului de capete de cabaline. Se vor asigura în cadrul acesteia următoarele spaţiile: 
boxe cai, vestiar şi grup sanitar personal deservire. Adăpostul va fi avea formă rectangulară în 
plan şi o suprafaţă de aproximativ 1600 mp.. Regimul de înălţime al adăpostului va fi parter.  

Adăpost pentru cai temporar acesta va fi alcătuit din boxe pentru adăpositrea cailor şi 

va avea o suprafaţă aproximativă de 800 mp. Acest adăpost se va amplasa pe teren în perioadele 

în care se organizează concursuri, iar capacitatea adăpostului permanent este depăsită. 
Manejul va avea regim de înălţime P+1E. În acesta se vor desfăşura activitatile sportive 

(inclusiv concursuri cu mai puţin de 200 spectatori) şi de agreement. Clădirea va avea o suprafaţă 

construită de aproximativ 1900 mp. si o suprafaţă desfăşurată de Sd ~ 2200 m. Aceasta va cuprinde pe 

lângă spaţiul destinat concursurilor şi grupuri sanitare pentru vizitatori şi personal, precum şi vestiare. 
Platforme de gunoi –  Ȋn cadrul incintei se va realiza o platformă gospodărească dotată cu 

europubele, evacuarea acestora realizându-se la rampa de gunoi a localităţii. De asemenea se va 
realiza o platformă pentru depozitarea gunoiului de grajd. 

Alei pietonale şi spaţii de parcare 
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai 

dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Accesele  

pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care 

folosesc mijloace specifice de deplasare.  



În incintă se va asigura un număr de 20 locuri de parcare. Conform prevederilor 
Regulamentului General de Urbanism pentru funcţiunea propusă - centru ecvestru, este necesară 

asigurarea unei loc de parcare la 10-30 persoane.  
Indicatori urbanistici maximali: 
P.O.T.max. = 50,00% 
C.U.T.max. = 1,50 
Regimul de ȋnălţime maxim P+2. 

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT 
SIMBOL 
         

TERITORIUL CONSIDERAT 
                             

TOTAL  TEREN 
MP. % 

T TOTAL TERITORIUL ZONEI STUDIATE P.U.Z. DIN 
CARE: 45.000 100,0 

TSR 
TEREN CĂI DE COMUNICAȚIE AUTO ŞI PIETONALĂ - 
DRUMURI, TROTUARE, ALEI, AMENAJĂRI AFERENTE 
DRUMURILOR 

1.485,97 3,302 

TCI-1 

ZONĂ 

UNITĂŢI 

INDUSTRIALE 
ŞI DE 

DEPOZITARE 

TIP TEREN MP % 

10.253,50 22,785 
TEREN 
REGLEMENTAT 
PUZ  

2.061,00 4,58 

ALTE 
TERENURI 8.192,20 18,205 

TAA 

ZONĂ 

TERENURI 
AGRICOLE 
ARABILE 

TEREN 
REGLEMENTAT 
PUZ 

19.970,0 44,378 
33.260,83 73,913 

ALTE 
TERENURI 13.290,83 29,535 

 
BILANȚ TERITORIAL PROPUS 
 
 SIMBOL 
         

TERITORIUL CONSIDERAT 
                             

TOTAL  TEREN 
MP. % 

T TOTAL TERITORIUL ZONEI STUDIATE P.U.Z. DIN 
CARE: 45.000 100,00 

TSR 
TEREN CĂI DE COMUNICAȚIE AUTO ŞI PIETONALĂ - 
DRUMURI, TROTUARE, ALEI, AMENAJĂRI 

AFERENTE DRUMURILOR 
1.485,97 3,302 

TCI-1 ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE DEPOZITARE 8.192,20 18,205 
TAA ZONĂ TERENURI AGRICOLE ARABILE 13.290,83 29,535 
T ZONĂ DE PARCURI, RECREERE, TURISM 22.031,00 48,958 

 
BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTĂ – ETAPA 1 
 

TERITORIUL CONSIDERAT TOTAL  TEREN 
MP. % 

SUPRAFAȚA DE TEREN AFERENTĂ INVESTIȚIEI DIN CARE:    22.031,0 100,00 

SUPRAFATA DE TEREN DESTINATA CONSTRUIRII 5.298,43 24,05 
CIRCULATII CAROSABILE 
(DRUMURI, ALEI, PARCARE, PLATFORME) 7.910,05 35,90 

SPAȚII VERZI 8.822,52 40,05 
 
 
 
 



BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTĂ – ETAPĂ ULTERIOARĂ 
 

TERITORIUL CONSIDERAT TOTAL  TEREN 
MP. % 

SUPRAFAȚA DE TEREN AFERENTĂ INVESTIȚIEI DIN CARE:    22.031,0 100,00 
SUPRAFATA DE TEREN DESTINATA CONSTRUIRII 11.015,50 50,00 

CIRCULATII CAROSABILE 
(DRUMURI, ALEI, PARCARE, PLATFORME) 5.507,75 25,00 

SPAȚII VERZI 5.507,75 25,00 
 

Existent:                             Propus  etapa 1:  
P.O.T. = 0,00 %                            P.O.T. = 24,05 %   
C.U.T. = 0,00                                         C.U.T.= 0,254  
    
Indicatori maximali: 
P.O.T.  MAX  = 50,00 %   
C.U.T. MAX  = 1,50   
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

� Alimentare cu apă şi canalizare 
  Zona studiată nu dispune de reţele centralizate de alimentare cu apă şi canalizare. 
Alimentarea cu apă se va realiza prin racord la puţul forat existent pe terenul cu nr. cadastral 

26683 proprietatea beneficiarului, conform legislaţiei în vigoare. Apele pluviale căzute de pe 

acoperişuri şi suprafața amenajată a incintei vor fi colectate prin sistemul de jgheaburi şi burlane 

şi drenate pe spaţiul verde propus în incintă. Apele uzate menajere se vor dirija către un bazin 

vidanjabil propus, iar pentru apele uzate provenite de la grajduri se va realiza un bazin separat. 
Alimentare cu energie electrică 
Racordarea de noi consumatori la reţeaua de alimentare cu energie electrică se va face 

prin branşament la reţeaua existentă în proximitate, pe terenul cu nr. cad. 26682, aflat în 
proprietatea beneficiarului S.C. NOA TRANS CONST S.R.L..  
� Telecomunicaţii 

 Obiectivul va fi racordat la reţelele de telefonie, mai ales cele de tip GSM. 
� Alimentare cu căldură 

Încălzirea vestiarelor şi a băilor se va efectua local cu aeroterme. 
� Alimentare cu gaze  

Nu este cazul.  
� Gospodarie comunală 

Pentru evacuarea deşeurilor, se vor încheia contracte cu unităţi specializate. În incintă vor 

exista 2 platforme de gunoi, una dedicată gunoiului de grajd, iar cea de-a doua pentru  
reziduurile menajere. 

3.7. Protecţia mediului 
� Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare 

            Prevenirea producerii riscurilor naturale - Prin sistematizarea verticală a terenului, prin 

executarea sistemului de jgheaburi şi burlane în vederea scurgerii apelor pluviale şi prin ridicarea 

cotei zero a construcţiilor se va evita stagnarea apelor pluviale pe amplasament prevenindu-se 
astfel inundarea zonei. 
� Epurarea şi preepurarea apelor uzate 

Conform legislaţiei ȋn vigoare. 
� Depozitarea controlată a deşeurilor 

Deşeurile menajere rezultate vor fi depozitate în pubele şi apoi evacuate la rampa de 

gunoi a localităţii. Pentru amplasarea pubelelor s-a prevăzut în incintă o platformă 

gospodărească. 



Gunoiul de grajd va fi depozitat pe o platformă distinctă şi va fi evacuat periodic, 

conform legislaţiei în vigoare. 
� Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi 

După terminarea lucrărilor de construire se va realiza o sistematizare verticală a zonei, se 

vor recupera terenurile degradate prin înlăturarea resturilor materialelor de construcţii, refacerea 

stratului vegetal şi se va amenaja zona verde.Zona verde va avea o pondere de minim 25% din 
suprafaţa totală a terenului.  
� Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejat  

Nu este cazul. 
� Refacere peisagistică si reabilitare urbană 

Executarea zonelor şi a spaţiilor verzi va conduce la îmbunătăţirea aspectului zonei şi la 

crearea unui ansamblu modern. 
� Valorificarea potenţialului turistic şi balnear  

Unicitatea proiectului îi conferă acestuia toate premise de valorificare a 

potenţialului turismului ecvestru al zonei. 
� Eliminarea disfunctionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor edilitare 

majore  
Nu este cazul. 

 3.8. Obiective de utilitate publică 
� Listarea obiectivelor de utilitate publică 

Nu este cazul. 
� Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă 

- terenuri proprietate publică 
 Terenul aferent drumurilor şi străzilor este domeniu public. 
- terenuri proprietate privată (de interes naţional, judeţean şi local)  
Nu este cazul. 
- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 

            Terenul ce a generat elaborarea documentaţiei P.U.Z. şi terenurile învecinate (excepţie 

făcând circulaţiile auto şi pietonale existente) sunt proprietatea privată a persoanelor fizice sau 
juridice. 
� Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători în vederea realizării obiectivelor 

propuse  
- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ –
teritoriale  - Nu este cazul. 
- terenuri aflate în proprietate privată destinate concesionării  

Nu este cazul. 
- terenuri aflate în proprietate privată destinate schimbului  - Nu este cazul. 
 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
� Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G. 

Zona studiată face parte din intravilanul satului Gura Câlnăului, com. Vadu Paşii, 

respectiv extravilanul comunei Vadu Paşii. Terenurile aflate în intravilan se găsesc, conform  
Planului Urbanistic General al localităţii în zona pentru unităţi industriale şi depozitare sau zonă 

circulaţii carosabile– drumuri naţionale şi zonă amnajări aferente circulaţiilor carosabile. 
� Categorii principale de intervenţie care să susţină materializarea programului de 

dezvoltare 
   - Introducerea suprafeţei de teren destinate construirii în intravilanul localităţii şi schimbarea 

zonei funcţional în zonă pentru parcuri, recreere, turism - subzonă complexe sportive (centru 

ecvestru).  
   - Obţinerea acordurilor şi avizelor legale precum şi aprobarea P.U.Z. 
� Priorităţi de intervenţie 

- aprobarea P.U.Z. 
- schimbarea folosinţei terenului pentru realizarea obiectivelor de investiţii 



- obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire 
- realizarea împrejmuirii terenului 
- executarea acceselor auto, pietonale, precum şi a parcajelor aferente corelate cu capacitatea 
obiectivului şi cu importanţa amplasamentului 
- echiparea cu utilităţile necesare bunei funcţionări 
� Aprecierea elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii 

      Propunerile avansate vor conduce la dezvoltarea economică şi turistică a zonei prin 
realizarea investiţiei. 
� Lucrări de elaborat în perioada următoare 

- adâncirea propunerilor pentru unele amplasamente (prin P.U.D.-uri) 
      Nu este cazul 
- proiecte prioritare de investiţii care să asigure realizarea obiectivelor în special în 
domeniul interesului general 

• Realizarea plantaţiilor şi spaţiile verzi cu respectarea procentului minim de spaţii verzi de 25%, 
prevăzut ȋn regulamentul local de urbanism, pentru categoria de funcţiuni propuse; 
• Realizarea unui număr de 20 locuri de parcare în incintă, conform Regulamentului General de 

Urbanism 
- montaje ale etapelor viitoare (actori implicaţi, atragerea de fonduri, etape de realizare, 

programe de investiţii) 
     Prioritară este construirii manejului şi a adăpostului pentru cai, cât şi echiparea 

acestora astfel încât activitatea  Centrului ecvestru să se poată desfăşură în condiţii optime. 
Suprafaţa totală studiată este de 45.000,00 mp.  
Surafaţa de teren ce se introduce in intravilan este de 19.970 mp.. 
Suprafaţa totală a terenului ce a generat P.U.Z. este de 22.031,00 mp. şi este 

proprietatea privată a S.C. NOA TRANS CONST S.R.L.. 
 5. ANEXE 

    Nu este cazul 
 
 

         Întocmit, 
        arh. Militaru Monica 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
AFERENT P.U.Z. 

 
 
 I. Dispozitii generale 
 1. Rolul regulamentului local de urbanism 
            Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice 
care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi 
a regulamentelor locale de urbanism. Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea 
legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente 
acestora. 

Regulamentul local de urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării 
construcţiilor. Regulile de urbanism cuprinse în prezentul regulament constituie un ansamblu de 
principii urbanistice, prin care se stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile, precum şi 
amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor, în acord cu prevederile legale. 

Prin aplicarea regulilor de urbanism trebuie să se asigure concilierea interesului 
cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea 
interesului public. 
 2. Baza legala a elaborării 
 În temeiul H.G. nr. 456/1994 republicată, privind organizarea şi funcţionarea MLPAT şi 
în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 57/21.12.1999 şi a Decretului nr. 433/22.12.1999, 
MLPAT a aprobat “Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism” 
indicativ GM – 007 – 2000, care stă la baza elaborării prezentului regulament local de urbanism. 

Reglementarea tehnică a fost aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000. 
 3. Domeniul de aplicare 

Regulamentul de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea construcţiilor şi 
amenajărilor şi stabileşte condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, prin aplicarea directă 
şi corelată a regulilor generale de urbanism de către autorităţile abilitate, în condiţiile legii. 
 II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 
 1. Reguli cu privire la păstrarea integritaţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 
construit 
 Se interzice depozitarea gunoiului menajer în afara incintelor sau în interiorul acestora 
fără a fi introduse în europubele. Evacuarea acestora la platforma de gunoi se va face săptămânal 
sau de câte ori este nevoie. Se interzice lăsarea animalelor în afara incintelor.  

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, volumetrie 
şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport gol – plin, materiale utilizate, 
învelitoare, paleta cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.  

Ţinându-se cont de aspectul unitar ce se va crea prin realizarea cu aceleaşi materiale de 
finisaj a clădirilor propuse, se va obţine un ansamblu coerent, unitar şi cu aspect corespunzător 
destinaţiei şi exigenţelor moderne privind calitatea construcţiilor. 
            Construcţiile vor avea structura de rezistenţă corespunzătoare zonei seismice şi clasei de 
importanţă a construcţiilor, vor fi din materiale durabile şi cu finisaje superioare. 
 2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 
 Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire eliberate în 
conformitate cu Legea 50/1991 – modificată, privind autorizarea executării construcţiilor.  

Clădirile vor avea regim de înălţime maxim P+2.  



Construcţiile se vor executa din materiale durabile, cu respectarea legislaţiei în vigoare, 
potrivit zonei seismice şi clasei de importanţă a construcţiilor. Clădirile vor avea acoperişuri  cu 
pante corespunzătoare pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii.   
            Pentru punerea în aplicare a acestui plan urbanistic zonal, beneficiarul va trebui să 
realizeze următoarele etape :  

- trasarea parcelei,  
- sistematizarea verticală a zonei,  
- realizarea împrejmuirii,  
- realizarea construcţiilor propuse 
- plantarea zonelor verzi. 
Încăperile principale trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber – uşi, ferestre 

– care să permită o ventilaţie naturală suficientă.      
 P.O.T.max.  = 50,00%       C.U.T. max. = 1,50 
 3. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

Analiza condiţiilor de amplasare a construcţiilor în cadrul terenului va ţine seama şi de 
prevederi ale Codului Civil cum ar fi: servitutea privind picătura streşinilor (obligaţia 
proprietarului de a împiedeca scurgerea apei de ploaie de pe acoperişul său pe terenul vecinului, 
poate conduce la retragerea construcţiei faţă de limita proprietăţii în cazul unor anumite 
conformări ale acoperişului).  

La drumul de exploatare se va respecta retragerea minimă de 5,00 metri de la limita de 
proprietate la drum, astfel încât, pe viitor, să fie posibilă o eventuală modernizare a străzii.  

Construcţiile nou propuse, se vor amplasa la distanţe corespunzătoare, potrivit normelor 
P.S.I şi a Ordinului 119/ 2014. Autorizarea construcţiilor se va face în urma examinării tuturor 
acestor probleme 

La amplasarea construcţiilor se va ţine cont şi de distanţele şi retragerile obligatorii faţă 
de construcţiile învecinate  astfel încât să fie asigurată însorirea acestora, conform legislaţiei în 
vigoare. 

4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Accesul în incintă se face din drumul de exploatare cu care se învecinează amplasamentul 

studiat pe latura sud-estică. Accesul în incintă se va asigura cu respectarea condiţiilor impuse de 
administratorul drumului şi de legislaţia în vigoare. În incintă este obligatorie esigurarea unui 
număr minim de 20 de locuri de parcare, conform destinaţiei zonei. 

 5. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
 Alimentarea cu apă 
Zona nu dispune de reţea de alimentare cu apă. Alimentarea cu apă se va face prin racord 

la un puţ forat existent pe terenul cu nr. cad. 26682, aflat tot în proprietatea beneficiarului S.C. 
NOA TRANS CONSTS.R.L.. Apa, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă 
calitativ standardului naţional nr. 1.342/1991 (tabel) şi să asigure cantitatea minimă necesară 
zilnic pentru obiectivele deservite.  

Canalizare 
În prezent, pe teritoriul considerat nu există reţele de canalizare. Evacuarea apelor uzate 

menajere se va realiza la bazine vidanjabile propuse în incintă, conform planşei de echipare 
tehnico-edilitară. 

Alimentarea cu căldură 
Spaţiile vestiarelor şi grupurilor sanitare se vor încălzii utilizând surse locale, aeroterme. 
Alimentare cu gaze 
 Nu este cazul. În zonă nu există reţea de alimentare cu gaze naturale. 
Alimentarea cu energie electrică 
Alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori se va face prin racord la reţelele 

existente în proximitate, pe terenul cu nr. cad. 26682, aflat în proprietatea beneficiarului. 
Alimentarea cu energie electrică se va face conform soluţiei de alimentare ce va fi elaborată de 
către ELECTRICA Buzău. 



Telecomunicații 
Sistemele de comunicaţii se vor dezvolta în primul rând pe structură GSM şi internet. 

Obiectivele din zona studiată PUZ vor putea fi racordate la sistemele de telecomunicații, 
existente în zonă. 

Gospodărie comunală 
Deşeurile menajere ce vor rezulta din incintele din zona studiată P.U.Z., vor fi preluate şi 

evacuate de firme autorizate, pe bază de contract.   
Prescripţii generale 
Se va urmări diminuarea până la eliminare a surselor de poluare a solului şi aerului, 

specifice perioadei de execuţie, în care accidental, sunt posibile scurgeri de carburant de la utilaje 
(sau pe parcursul exploatării de la maşinile de intervenţie) şi limitarea extinderii prafului prin 
montarea panourilor perimetrale şantierului. Această poluare este nesemnificativă şi poate fi 
înlăturată fără urmări. După terminarea lucrărilor de infrastructură şi de construire se va realiza o 
sistematizare verticală a zonei, se vor recupera terenurile degradate prin înlăturarea resturilor 
materialelor de construcţii, refacerea stratului vegetal şi se va amenaja zona verde. 
 6. Reguli cu privire la dimensiunea terenurilor pentru construcţii 
 Suprafaţa terenului proprietatea S.C. NOA TRANS CONST S.R.L. este de 22.031,00 mp. 
şi se propune introducerea în intravilan a suprafeţei de teren extravilan S= 19.970 mp. şi 
modificarea funcţiunii din zonă pentru unităţi industriale şi de depozitare în zona pentru parcuri, 
recreere şi turism.  

7. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Organizarea teritoriului va fi una 
eficientă cu prevederea unui procent de minim 25% de spaţii verzi, conform prezentului 
regulament local de urbanism. 

Se vor amenaja spaţii înierbate. Executarea zonelor şi a spaţiilor verzi va conduce la 
îmbunătăţirea aspectului zonei şi la crearea unui ansamblu modern. 

Se va realiza, pe perimetrul incintei, împrejmuirea acesteia în vederea protejării şi 
delimitării ei. Împrejmuirile se vor executa din materiale durabile şi vor putea fi transparente sau 
opace, având înălţimi corespunzătoare. 

Împrejmuirile sunt realizate din raţiuni de delimitare şi de protecţie a proprietăţii private 
pentru evitarea intruziunilor precum şi relaţiile de vecinătate sunt reglementate de prevederile 
Codului Civil. Împrejmuirile vor avea un caracter arhitectural şi trebuie să participe la 
ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialului de construcţie cât şi a esenţelor 
vegetale cât şi calitatea execuţiei. 
 III. Zonificarea funcţională 
 1. Unităţi şi subunităţi funcţionale 
 Destinaţiile suprafeţelor de teren sunt conform datelor evidenţiate în planşa reglementări 
urbanistice anexată. 
 IV. Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale 

1. Accesul pe amplasament se va face din drumul de exploatare adiacent incintei  pe 
latura sud- estică. 

2. În jurul clădirilor se vor prevedea şi executa trotuare etanşe cu lăţimea de minim 
1,00m. 

3.  La executarea fundaţiei se va ţine cont de adâncimea de îngheţ şi de studiul geotehnic. 
4.  Pereţii vor avea un indice corespunzător de izolaţie termică.  
5.  Distanţa dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel putin egală cu înălţimea clădirii 

celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc. 
6.  Construcţiile se vor realiza din materiale durabile şi vor avea acoperiş şarpantă, acoperiş 

care să confere o perfectă izolaţie termică şi hidroizolaţie.  
7.  Regimul de înălţime maxim va fi P+2.  



8.  Se recomandă ca împrejmuirile spre aliniament să fie de preferinţă transparente, iar cele 
pe limitele laterale şi posterioare să fie opace. 

9. Alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua electrică din zonă(racord la 
reţeaua existentă pe nr. cad. 26682, proprietatea beneficiarului), cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 

10.  Alimentare cu apă se va face prin racord la puţului forat existent pe nr. cad. 26682, 
proprietatea beneficiarului. 

11.  Se vor lua măsuri speciale pentru scurgerea şi dirijarea apelor pluviale care constau în 
realizarea unui sistem de jgheaburi şi burlane care va permite drenarea apelor rezultate din ploi 
pe spaţiul verde din incintă.  

   12.  Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire şi a avizelor şi 
acordurile prealabile. 

   13.  Amplasarea construcţiilor se va face în baza unor lucrări de sistematizare verticală a 
terenului.    

   14. Construcţiile se vor realiza cu respectarea prevederilor din proiectul de execuţie.  
   15. Construcţiile vor avea structura de rezistenţă şi finisajele prevăzute în proiectul tehnic 

şi aprobate prin autorizaţia de construire. 
   16. P.O.T. max = 50,00 %;  C.U.T. max.= 1,50; 
   17. Terenul rămas liber se va înierba şi planta. 
   18. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru 

intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.  
   19. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi 

trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.  
20. Măsuri pentru protecția factorilor de mediu:  

- Funcţiunea preconizată este de zonă pentru parcuri, recreere şi turism. Activitatea 
desfăşurată este de creştere şi organizare de concursuri în cadrul unui centru ecvestru. Acestă 
activitate nu reprezintă o sursă de poluare. Se acceptă în zonă activităţi nepoluante compatibile 
cu zona pentru unităţi industriale şi de depozitare, existentă în apropiere.  

- Se va urmări diminuarea până la eliminare a surselor de poluare a solului şi aerului, 
specifice perioadei de execuţie. 

- Se vor recupera terenurile degradate prin înlăturarea resturilor materialelor de 
construcţii şi se va refacere stratul vegetal şi se va amenaja zona verde prin înierbare. 

- Amenajarea unor drumuri de acces, alei şi platforme între construcţii. 
- Organizarea eficientă a teritoriului cu prevederea unui procent de minim 25% spaţii 

verzi. 
- Vor realizate împrejmuiri, din raţiuni de delimitare şi de protecţie a proprietăţii private. 
- Incinta se va echipa cu utilităţi necesare bunei funcţionări 
- Colectarea selectivă a deşeurilor proprii reciclabile şi depozitarea acestora în pubele şi 

apoi valorificarea prin operatori autorizaţi. 
- Colectarea separată a gunoiului de grajd şi evacuarea acestuia, conform prevederilor 

legale. 
21. Interdicţii 
Intervenţiile nu sunt permise decât pe baza unor documentaţii de specialitate de detaliu 

privind amplasamentele, traseele şi necesarul de utilităţi, profilele transversale, amenajări de 
racordări la drumurile de acces. 

- nu se va autoriza construirea de altfel de clădiri în afara celor prevăzute prin zonificare; 
- se interzice amplasarea şi realizarea de construcţii provizorii; 
-efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca surpări sau ar afecta stabilitatea 

solului sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane sunt interzise; 
- construcţiile şi amenajările incompatibile cu funcţiunea dominantă stabilită pentru zona 

respectivă pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate sunt interzise. 
 



22. Condiţionări şi restricţii 
La stabilirea amplasamentelor clădirilor 
Nu se vor autoriza lucrări în zonă ce pot avea grad ridicat de nocivitate sau prezintă  

pericol de accidente tehnologice. Construcţiilor li se vor preciza şi amplasamentele aferente 
următoarelor dotari tehnico-edilitare:  

- reţele interioare şi exterioare de canalizare, bazinele colectoare vidanjabile şi distanţa 
reglementată faţă de sursele subterane de apă; 

- platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare pentru deşeul menajer; 
- platforma pentru colectarea selectivă a deşeurilor proprii (hârtie, material plastic, sticlă 

etc., în funcţie de materialele şi mărfurile depozitate şi utilizate ; 
- platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd; 
- zone verzi de folosinţă generală  în incintă şi în jurul amplasamentului, într-un procent de 

25% din suprafaţa totală a terenului; 
- un număr minim de 20 de locuri de parcare; numărul minim a fost calculat conform 

Regulamentului General de Urbanism; 
- distanţa minimă de protecţie sanitară ce trebuie asigurată între teritoriile protejate şi 

perimetrul unităţii (fermă creştere cabiline cu peste 20 de capete) este de minim 100m.; 
La faza de realizare a investiţiei 
- decopertarea stratului fertil de pământ înaintea amplasării construcţiilor şi a căilor de  

circulaţie interioare; 
- utilizarea pământului decopertat la sistematizarea verticală de pe amplasament; 
- evacuarea deşeurilor de construcţie inerte chimic la rampa de deşeuri a localităţii. 
Ȋn timpul funcţionării investiţiei 
- colectarea selectivă a deşeurilor proprii, reciclarea materialelor refolosibile prin 

operatori specializaţi şi autorizaţi; 
- colectarea şi eliminarea ritmică a deşeurilor menajere la rampa de deşeuri menajere a 

localităţii; 
- colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere rezultate în condiţiile reglementărilor în 

vigoare; 
- suprafaţa spaţiilor verzi din incintă va fi de 25% din suprafaţa totală de teren proprietatea 

beneficiarilor 
23.  Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire şi a avizelor şi 

acordurile prealabile obţinute. 
V. Restricţii pentru toate investiţiile : 
a. La eventuala modificare a profilului de activitate se va solicita şi punctul de vedere al 

Primăriei Comunei Vadu Paşii. 
b.Pentru prevenirea deteriorării rețelelor subterane existente (apă, electrice, canalizare 

etc.) săpătura se va executa numai manual în prezența beneficiarilor de rețele. 
c. Se vor efectua în prealabil unele sondaje executate manual pentru depistarea poziției 

exacte a rețelelor, în vedera respectării distanțelor normate şi impuse prin avizele obținute. 
 VI. Unităţi teritoriale de referinţă 
Nu este cazul. 

 

         Întocmit, 
                         arh. Militaru Monica 
 
 
 

 
 
 
 














