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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 
1.    INTRODUCERE 

 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
� Denumirea lucrării: Plan urbanistic zonal extravilan comuna Vadu Paşii,  

         - „Construire staţie de compostare cu capacitatea de 20.000 t/an”,  
         T. 89, P. 1066, extravilan comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău. 

� Beneficiar: S.C. TERRA COMPOST 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 : decembrie 2020 
 1.2. Obiectul P.U.Z. 
� Solicitări ale temei – program 

Prin P.U.Z. se solicită introducerea în intravilanul comunei Vadu Paşii a unei suprafeţe de 
teren de 25.000 mp, ce are în prezent categoria de folosinţă – teren agricol-arabil. 

 Prezenta documentaţie are ca obiect configurarea şi stabilirea regulamentului de 
construire pentru terenul cu numărul cadastral 25320, respectiv realizare „Staţie de compostare 
cu capacitatea de 20.000 tone/an”. 
� Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată 

În vederea respectării legislaţiei în domeniul reciclării - revalorificării, reducerii 
fluxurilor de deşeuri spre depozitare şi obţinerii unui material valorificabil în agricultură 
sau lucrări de îmbunătăţiri funciare (ameliorarea solului), se intenţionează realizarea staţiei de 
compostare deşeuri biodegradabile. 

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

        -  Ridicare topo 
 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 

- Construire staţie de compostare cu capacitatea de 20.000 t/an, comuna Vadu Paşii, 
judeţul  Buzău. 

  
2.   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 2.1. Evoluţia zonei 
 Terenul propus a fi introdus în intravilan se învecinează cu terenul pe care este realizată 
Staţia de Sortare deşeuri, deţinut de RER SUD S.A. 

RER SUD S.A. este titularul contractelor de colectare a deşeurilor pentru municipiile 
Buzău, Râmnicu Sărat, orașul Pogoanele și 14 comune arondate celor două municipii. Pentru 
diminuarea cantităţii de deşeuri trimise la depozit, RER SUD S.A. a dezvoltat, începând cu anul 
2014 un centru de tratare a deşeurilor, prin construirea unei staţii de sortare a deşeurilor.  



Pentru prelucrarea fracţiei de deșeuri biodegradabile şi reducerea volumului de refuz 
rezultat din sortarea deșeurilor în groapa ecologică de eliminare a deşeurilor nepericuloase este 
neceasară realizarea unei staţii de compostare. În urma acestei prelucrări va rezulta compost 
pentru agricultură şi material de acoperire zilnică pentru depozit..  

Scopul acestei investiţii derulată de societatea comercială TERRA COMPOST S.R.L. 
este construirea unei staţii de compostare având capacitatea de 20.000 tone/an (în faza 1 de 
dezvoltare) amplasată în vecinătatea staţiei de sortare existente.  

Pentru a putea derula în condiţii optime activitatea, terenul aferent staţiei de compostare 
este amplasat în imediata vecinătate a staţiei de sortare a deşeurilor. Terenul este în prezent liber 
de construcţii.  

Realizarea investiţiei se va face cu efectuarea prealabilă de studii geotehnice de detaliu, 
respectând normele şi normativele în vigoare, pe baza de proiecte tehnice întocmite de 
proiectanţi autorizaţi, pentru a asigura dezvoltarea coerentă şi în siguranţă a zonei.. 
 2.2. Încadrarea în localitate 
� Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii 

Terenul în suprafaţă totală de 25.000 mp. este situat în extravilanul comunei Vadu Paşii, 
jud. Buzău,  T. 89, P. 1066. Terenul aflat în proprietatea comunei Vadu Paşii a fost concesionat 
de către beneficiar, S.C. TERRA COMPOST S.R.L. în scopul realizării obiectivului de 
investiţie. Terenul are categoria de folosinţă teren agricol – arabil.  

Terenului studiat este situat la o distanţă  de circa 1,44 km. de zona de locuinţe din satul 
cel mai apropiat, satul Stănceşti şi are următoarele vecinătăți: 

- la nord – teren proprietate privată - nr. cad. 25319 (teren extravilan); 
- la est – Staţie sortare deşeuri - nr. cad. 20629 (teren intravilan); Accesul pe 

amplasament se va realiza prin intermediul căii de acces existente, aferente staţiei de 
sortare existente. 

- la sud – teren Primăria Vadu Paşii (teren extravilan); 
- la vest – teren Primăria Vadu Paşii (teren extravilan); 

� Relaţionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziţiei, accesibilităţii, cooperării în 
domeniul utilitar, servirea cu instituţii de interes general, etc. 
Prin propunerile de organizare urbanistică cuprinse în acest P.U.Z. se urmărește 

extinderea zonei de depozitare şi prelucrare a deşeurilor existente și diminuarea impactului 
negativ asupra mediului printr-o gestionare corectă a deșeurilor biodegradabile la nivelul 
județului, rezultând efecte pozitive la nivelul confortului și calitatea de trai a locuitorilor. De 
asemenea se vor crea noi locuri de muncă. 

Destinația propusă (zonă depozitare şi prelucrare deșeuri) se integrează în caracterul 
zonei, neavând un impact negativ asupra vecinătățiilor.  

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  
Din punct de vedere geomorfologic, terenul porspectat se încadrează în Câmpia Buzăului 

şi Câmpia Râmnicului, pe zona de terasă inferioară a Râului Buzău. Caracteristicele acestei zone 
sunt depozitele terasei aparţinând Cuaternarului, cu grosimi de circa 5-25 m., constituite 
predominant din pietrişuri cu nisip. Straturile cu pietriş din cadrul acestui complex de terasă 
cantonează acviferul freatic zonal al cărui nivel este în zonă undeva sub 6 m. adâncime. 

Geologic  
Din punct de vedere geologic, zona oraşului Buzău este situată pe un bazin de subsidenţă 

cu sedimente puternic dezvoltate de vârstă miocenă, pliocenă şi cuaternară, dispuse discordant 
peste fundamentul cretacic.  

Suita sedimentară se încheie cu depozite, foarte variate din punct de vedere litologic, 
reprezentate prin alternanţe de argile, prafuri şi diverse tipuri de nisipuri şi pietrişuri. Peste aceste 



depozite de tip lacustru şi fluviatil, în zonele de terasă au fost depuse depozite loessoide de tip 
eolian, ce ating pe alocuri grosimi de până la 20 m. 

Local, pe amplasamentul studiat, se identifică un orizont sedimentar cuaternar – holocen 
superior (alcătuit din nisipuri cu pietriş şi bolovăniş) constituind zona de luncă a râului Buzău. 

Hidrologia  
 Reţeaua hidrografică este tributară râului Buzău, care străbate toată zona studiată. 

    Tipul climatic 
Teritoriul municipiului Buzău se încadrează în perimetrul sectorului cu climă 

continentală. În ceea ce priveşte precipitaţiile atmosferice cantităţile medii anuale sunt cuprinse 
între 400 - 500 mm.            
 Conform STAS 6054/77 adâncima de îngheţ a terenului natural este de 80-90 cm. 
 Conform hărţii cu repartizarea după indicele de umiditate zona studiată se situază în tipul 
climatic I, ‘’zona caldă’’. 

Date seismice 
Conform normativului P100/1-2013 (valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru 

proiectare este ag = 0,40 g. pentru cutremure având interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani 
cu 20% probabilitate de depăşire. 

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de răspuns se poate estima: Tc = 1,6 s 
2.4. Circulaţia 
Terenul studiat este situat în extravilanul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău.   
În prezent accesul la terenul studiat se face liber.  
Accesul la terenul Staţiei de Sortare aflate in vecinătatea terenului beneficiarului este 

existent şi se face prin intermediul unei căi de acces de pe terenul cu numărul cadastral 24663.  
2.5. Ocuparea terenurilor 
� Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată 
Zona studiată cuprinde terenuri aflate în extravilan, cu categoria de folosință de teren 

agricol – arabil şi drum şi terenuri aflate în intravilan, cu categoria de folosință curţi-construcții.  
� Relaţionări între funcţiuni 
Terenul ce se doreşte a fi introdus in intravilan nu a presupus relaţionarea cu funcţiunile 

din zonă, acesta având în prezent categoria de folosinţă teren agricol – arabil.  
� Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 
Terenul nu este şi nu a fost niciodată construit. 
În zona studiată, clădirile existente sunt destinate sortării, depozitării şi prelucrării 

deşeurilor, între ele existând o relaţionare directă. 
� Aspecte calitative ale fondului construit 
Clădirile existente în zonă, aferente staţiei de sortare, au fost realizate pe baza 

documentaţiilor de specialitate, cu respectarea standardelor şi normativelor în vigoare. Acestea 
au fost construite în concordanţă cu funcţiunile existente. 

� Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 
Funcțiunea propusă pentru terenul studiat se integrează în caracterul predominant al 

zonei: - zonă depozitare şi prelucrare deşeuri.  
� Asigurarea cu spaţii verzi 
Nu este cazul. În prezent terenul este liber de construcții și fără spații verzi amenajate. 
� Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine 
În zona studiată nu există fenomene de risc natural.  
� Principalele disfuncţionalităţi 
Nu se constată disfuncționalități generate de corelarea funcțiunilor existente - propuse; 

- Utilizarea necorespunzătoare a terenului 
- Terenul este nefructificat urbanistic. 
- Multiple cerinţe pentru construirea de staţii de compostare în zonă 
- Lipsa rețelelor centralizate de utilităţi în zonă  
- Lipsa acceselor pe terenul propus a fi introdus în intravilan la căi de circulaţie principală; 



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 

Zona studiată nu dispune de sisteme centralizate de utilităţi.  
Pentru asigurarea funcţionării staţiei de compostare se vor asigura utilităţile necesare prin 

racord la dotările tehnico-edilitare ale staţiei de sortare deşeuri existente în vecinătatea 
amplasamentului: energie electrică - din postul de transformare existent; alimentare cu apă – din 
puţul forat existent  
� Principale disfunctionalităţi 

Terenul studiat nu dispune de dotări tehnico-edilitare. 
2.7. Probleme de mediu 

� Relaţia cadru natural – cadru construit 
Nu este cazul. Terenul studiat nu este şi nu a fost niciodată construit, iar situația existentă 

în zona învecinată nu afectează cadrul natural. 
Se va asigura un balans optim între suprafețele ocupate de construcții şi amenajările 

necesare realizării investiţiei și cele rezervate spațiilor verzi. 
� Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice 

Nu este cazul. În zona studiată prin PUZ nu sunt semnalate zone de riscuri naturale, 
respectiv zone supuse periodic inundaţiilor şi alunecărilor de teren, conform studiului geotehnic 
terenul este stabil. 
� Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile 

echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă 
Nu este cazul. Prin lucrările proiectate şi tehnologiile de execuţie adoptate, zona agricolă 

de pe terenurile învecinate nu va fi afectată. 
� Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie 

Nu este cazul. 
� Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic 

Nu este cazul. 
 2.8. Opţiuni ale populaţiei 

Beneficiarul solicită introducerea în intravilan a terenului cu numărul cadastral 25320 şi 
schimbarea funcţiunei din teren agricol-arabil în teren pentru depozitare şi prelucrare a deşeurilor 
în vederea înfiinţării unei staţii de compostare. 

Populația din zonă nu este afectată negativ de realizarea investiției. 
 3.    PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Terenul destinat realizării staţiei de compostare se prezintă cvasiplan pe o suprafaţă de 
cca 70% din suprafaţa acestuia, iar pe restul de cca 30%, terenul prezintă denivelări, umpluturi 
neomogene şi local, s-a constatat existenţa unor gropi (excavaţii) cu adâncimi de cca 2 m., ce 
provin ca ermare a exploatării materialului din zonă (foste gropi de împrumut). 

Din punct de vedere geologic sunt întâlnite depozite cuaternare alcătuite în general din 
nisipuri cu pietrişuri şi pietrişuri cu nisipuri. 

Conform hărţii cu repartizarea după indicele de umiditate zona investigate se încadrează 
la “tip climatic I” cu indicele de umiditate Im= -20…0. 

Conform STAS 1709/1-90, amplasamentul studiat se caracterizează prin indicele de 
înghet, exprimat în °C x zile, astfel: Imax ³º = 490. 

Conform normativului P100/1-2013 valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru 
proiectare este ag = 0,40g, iar valoarea perioadei de control (colt) Tc = 1,6 s. 

Adâncimea maximă de îngheţ este 0,80-0,90 m. 
Apa subterană a fost întâlnită, în sondajele executate, sub formă de nivel hydrostatic cu 

nivel liber la adâncimi cuprinse între 2,20 şi 2,70 m. 



Din punct de vedere al riscului geotehic, respective al categoriei geotehnice, 
amplasamentul studiat se încadrează în categoria geotehnică 1-2, respective risc geotehnic redus-
moderat. 

3.2. Prevederi ale P.U.G. 
Nu este cazul, terenul ce a generat P.U.Z., nu este inclus în zona de studiu a 

documentaţiei  P.U.G. Vadu Paşii. 
 3.3. Valorificarea cadrului natural 

Destinaţia propusă respectă configuraţia terenului şi păstrează distanţa de siguranţă faţă 
zonele locuite. 
 3.4. Modernizarea circulaţiei 

Circulația auto în zona studiată prin P.U.Z. se va desfăşura prin calea de acces existentă, 
care se menține. 

Accesul pe terenul studiat se va realiza din calea de acces şi circulaţie existentă din cadrul 
staţiei de sortare cu care se învecinează pe latura de est. Accesul se va realiza corespunzător 
circulaţiei auto, pietonale şi pentru interveţii în caz de urgenţă. 

Staţionarea vehiculelor va fi asigurată în incinta proprietăţii. 
 3.5. Zonificare functională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 

Terenul ce a genrat P.U.Z. are o suprafaţă de 25.000 mp., va avea destinația de zonă 
depozitare şi prelucrare deşeuri.   

Obiectivul principal al investiţiei este cel de a construi o staţie de compostare cu 
capacitatea de 20 000 tone / an (în primă etapă). 

Planul urbanistic zonal s-a elaborat având în vedere zonificarea funcţională terenului şi 
având ca scop creşterea eficienţei prin folosirea intensivă a terenului. 

Pentru terenurile celorlalţi proprietari ce intră sub incidenţa zonei studiate, se vor menține 
prevederile planului urbanistic general şi a documentaţiilor urbanistice aprobate sau ce se vor 
elabora ulterior.  

Descrierea investiţiei 
În conformitate cu cerintele proiectului tehnologic, pentru realizarea staţiei de 

compostare propusă, în faza 1 se vor realiza următoarele unităţi şi zone:  
- Unitate de compostare şi biostabilizare în celule betonate pentru o capacitatea de  

20.000 tone / an,  
- Unitate de maturare direct pe o pardoseală betonată, pentru produsele compostate sau 

stabilizate în unitatea de compostare,  
Unitatea de compostare şi biostabilizare va fi alcătuită din 2 module de 5 celule din beton 

ale căror caracteristici vor fi: lungimea totală 30,25 m; lungimea interioară 30,00 m; lăţimea 
totală 6,25 m; laţimea interioară 6,00 m între pereţi; înălţimea pereţilor 3,80 m la intrare în 
celulă; panta 1%; nr. linii de aerare 6; înălţimea de încărcare 2,55 m medie; înăltimea max de 
încărcare 3,00 m. Această unitate va avea un sistem propriu de colectare a apelor reziduale 
(levigat) prin rigole şi bazin de colectare vidanjabil.  

Unitatea de maturare va fi o pardoselă de beton unde se vor aşeza brazdele de maturare.  
Dimensiunile brazdelor vor fi : lungimea totală 50,00 m; lăţimea totală 5,00 m; înălţimea 

medie 2,35 m (operare normal); înălţimea max. 2,50 m; cant. a brazdelor 2 x 10 brazde (2 zone); 
volum medie de compost aprox. 297 mc / brazdă; spaţiu între brazde 0,70 m.  

Unităţile staţiei de compostare vor fi dotate cu echipamente şi utilaje specifice, pentru o 
mai bună şi facilă funcţionare. 

Având în vedere specificul lucrărilor şi tehnologia necesară compostării vor fi necesare 
dotări suplimentare specifice dupa cum urmează:  

1. Bazin centralizare levigat - pentru a recupera apele tehnologice reziduale (levigatele) din 
celulele de biostabilizare, este cu un volum neceesar de 150 mc. şi este îngroapat. Golirea 
bazinului de colectare levigat se va face prin vidanjare.  

Levigatul din proces este colectat prin conductele de aerare incluse în placa de beton. Liniile 
de aerare (6 bucăţi pe fiecare celulă) sunt conectate la intrare celulei pentru a evacua levigatul din 



proces într-un cămin comun la cele 2 celule ale unităţii de compostare. Apele pluviale provenite de 
pe membrana semipermeabilă poziţionată pe compost în timpul ciclului, sunt colectate într-o rigolă şi 
evcuate în căminul comun la cele 2 celule. Fiecare cămin de colectare va fi conectat cu conducte 
pentru a evacua levigatul într-un bazin specific. 

2. Container control-comandă şi depozitare echipamente - amplasat în vecinătatea unităţii 
de compostare. 

Căile de circulaţie din incintă trebuie să poată accepta camioane cu semireporcă de până 
la 40 de tone. 

Principiul de compostare şi biostabilizare:   
Compostarea sau biostabilizarea este o reacţie de oxidare a materiei organice produsă de 

bacterii şi fungi (ciuperci). Această descompunere aerobă şi termofilă a deşeurilor organice 
conduce la producerea unei modificări organice stabile în prezenţa humusului.  

Compostarea este un tratament biologic complet care duce la: igienizarea produselor, 
formarea unei modificări organice bogate în materii de humificare şi minerale indispensabile 
întreţinerii solurilor, reducerea în masă şi a volumului produselor, deshidratarea produselor 
(creşterea conţinutului de materie uscată).  

- Parametrii fermentării aerobe  
Parametrii care influenţează compostarea sunt interconectaţi şi interdependenţi. Aceştia 

trebuie sa fie controlaţi pentru plasarea lor în condiţiile optime de degradare a materiei organice.  
- Ventilaţia controlată  
Procesul de compostare prin ventilaţie controlată a fost dezvoltat cu scopul de a optimiza 

şi de a controla factorul limitativ. Măsurarea şi controlul conţinutului de oxigen, dar şi al 
temperaturii, asigură o mai bună gestionare a procesului de compostare. Optimizarea ventilaţiei 
controlate reduce timpul de fermentaţie şi îmbunătăţeşte produsele fabricate. 

- Preluarea materiei  
Transferul compostului în curs de compostare consolidează rolul ventilaţiei controlate. 

Transferul cu încărcătorul serveşte drept retur mecanic al materiei. 
Platforma de maturare  
Stabilizarea materialului trebuie să se încheie întotdeauna cu o fază de maturare. Scopul 

în faza de maturare este de a scădea progresiv temperatura în compost, pentru a ajunge la 
stabilizarea completă.  

� Regimul de aliniere al construcţiilor: 
Aliniamentul minim obligatoriu al limitei edificabile pentru construcţiile şi amenajările 

pentru depozitarea şi procesarea deşeurilor vor fi de minim 2 m. faţă de limitele de proprietate 
nord, vest şi sud. Acest aliniament se va crea din raţiuni funcţionale, estetice sau ecologice 
(protecţia contra zgomotelor şi nocivităţilor).  

Aliniamentele faţă de limitele de proprietate ale terenului studiat nu includ împrejmuirile 
şi drumurile şi căile de acces din incintă. 

� Regimul de înălţime:  
Construcţiile vor avea un regim de înălţime P. 
� Modul de ocupare şi utilizare al terenului: 

Indicatori urbanistici maximali: 
P.O.T.max. = 70,00% 
C.U.T.max. = 1,00 
 

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT 
SIMBOL        TERITORIUL CONSIDERAT TOTAL  TEREN 

HA % 
T TOTAL TERITORIUL ZONEI STUDIATE P.U.Z. DIN CARE: 13,8274 100,00 

 
TAA 

ZONĂ TEREN 
AGRICOL-ARABIL 

CALE DE ACCES  0,7855 
9,8274 71,07 PROPR. BENEFICIAR 2,50 

ALŢI PROPRIETARI 6,5419 
TGC-2 ZONĂ DEPOZITARE ŞI PRELUCRARE DEŞEURI 4,00 28,93 



BILANȚ TERITORIAL PROPUS  
SIMBOL 
         

TERITORIUL CONSIDERAT 
                             

TOTAL  TEREN 
HA % 

T TOTAL TERITORIUL ZONEI STUDIATE P.U.Z. DIN CARE: 13,8274 100,00 

TAA ZONĂ TEREN 
AGRICOL-ARABIL 

CALE DE ACCES 0,7855 7,3274 52,99 ALŢI PROPRIETARI 6,5419 

TGC-2 
ZONĂ DEPOZITARE 
ŞI PRELUCRARE 
DEŞEURI 

PROPRIETATE 
BENEFICIAR 2,50 

6,50 47,01 
ALŢI PROPRIETARI 4,00 

   
        BILANȚ TERITORIAL ÎN INCINTĂ 

TERITORIUL CONSIDERAT TOTAL  TEREN 
MP % 

SUPRAFAȚA DE TEREN AFERENTĂ INVESTIȚIEI DIN CARE: 25.000 100,00 
SUPRAFATA DE TEREN 
DESTINATA CONSTRUIRII / 
AMENAJĂRI TEHNOLOGICE  

ETAPA INIŢALA 10.758 
17.500 70,00 ETAPE ULTERIOARE 6.742 

CIRCULAŢII AUTO/ PIETONALE 
(CĂI DE ACCES, PLATF., ETC.)  

ETAPA INIŢALA 1.663 2.500 10,00 ETAPE ULTERIOARE 837 
SPAȚII VERZI – PROCENT MINIMAL 5.000 20,00 

Existent:  Propus - etapa iniţială: 
P.O.T. = 0,00 % P.O.T. = 43,03 %   
C.U.T. = 0,00   C.U.T.= 0,43          
 
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 
Terenul cu numărul cadastral 25320 nu dispune de utilităţi. 
Staţia de compostare va fi echipată cu utilităţile necesare bunei funcţionări tehnologice. 
Staţia de compostare propusă va funcţiona ca o extindere a staţiei de sortare deşeuri  

existentă. Personalul staţiei de compostare va utiliza spaţiile utilitare (vestiare, grupuri sanitare, 
loc de luat masa, etc.) existente în incinta staţiei de sortare din vecinătatea amplasamentului. 
� Alimentare cu apă: 

Alimentarea cu apă a staţiei de compostare propuse se va face din puţul forat al staţiei de  
sortare existente în vecinătatea amplasamentului.  
� Canalizare  

Staţia de sortare deşeuri existentă este dotată cu bazine vidanjabile la care este posiblă 
racordarea staţiei de compostare. 
� Canalizare pluvială 

Apele pluviale colectate de pe suprafeţele betonate se vor canaliza utilizând un sistem de  
pante şi rigole către un bazin deschis cu evaporare liberă amplasat în incintă. 
� Alimentare cu energie electrică 

Energia electrică necesară funcţionării obiectivului de investiţie va fi preluată prin racord 
la postul de transformare existent ce alimentează staţia de sortare existentă în vecinătatea 
amplasamentului. 
� Telecomunicaţii 

Nu este cazul. 
� Alimentare cu căldură 

Nu este cazul. 
� Alimentare cu gaze 

Obiectivul nu necesită racordarea / dotarea la/ cu această utilitate.  
� Gospodarie comunală 

Pentru deşeurile menajere, se va utiliza platforma de gunoi existentă în incinta staţiei de 
sortare. 
 
 



 3.7. Protecţia mediului 
Staţia de compostare, va cuprinde, în primă etapă, instalaţiile necesare pentru unitatea de 

compostare şi biostabilizare, pentru unitatea de maturare şi pentru zona de compostare pentru 
deşeurile verzi şi deşeurile biodegradabile colectate selectiv. Realizarea construcţiilor şi 
amenajărilor tehnologice se va face ţnând cont de luarea de măsuri necesare protejării surselor de 
apă, a solului, aerului împotriva poluării. 

Unitatea de compostare şi biostabilizare va fi realizată în celule betonate pentru o 
capacitatea de 20.000 t/an.  

Unitate de maturare pentru produsele compostate sau stabilizate în unitatea de 
compostare va fi realizată direct pe o pardoseală betonată.  

� Măsuri de prevenire, diminuare până la epuizare și compensare a efectelor 
semnificative asupra mediului - 

Măsuri pentru protecția aerului 
- Pentru reducerea concentrației de poluanți atmosferici (emisii), se vor realiza  perdele vegetale 
de protecție pe anumite porţiuni din perimetrul amplasamentului. 
- Închiderea și recultivarea sectoarelor în care celulele au ajuns la capacitate. 
- Însămânțarea cu iarbă și regenerarea naturală a zonelor libere de construcţii sau instalații. 
- Respectarea prevederilor HG 332/2007 pentru utilajele tehnologice folosite în timpul operării. 
- Aplicarea de sisteme conform cerințelor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor nr. 
757/2005. 

Măsuri pentru protecția apelor 
- Apele pluviale provenite de pe suprafeţele betonate, unde nu există posibilitatea infestării cu 
hidrocarburi şi produse petroliere sunt considerate ape convențional curate și se vor colecta şi vor 
fi canalizate utilizând un sistem de pante şi rigole către un bazin deschis cu evaporare liberă 
amplasat în incintă. 
- Apele pluviale provenite de pe platformele tehnologice sunt considerate ape potenţial infestate 
cu hidrocarburi și se vor colecta printr-o reţea de cămine şi conducte. Preluarea apelor pluviale 
de pe platformele propuse se va realiza prin guri de scurgere, trecute printr-un separator de 
hidrocarburi, după care vor fi deversate în bazinulul de ape pluviale. 
- Apele pluviale provenite de pe suprafaţa celulelor tehnologice deschise se vor evacua în bazinul 
de levigat propus pe amplasament 

Măsuri pentru protecția solului 
- Executarea lucrărilor de terasamente pentru sectoarele de depozitare și asigurarea pantelor 
necesare scurgerii levigatului; 
- Realizarea sistemelor de etanșare pentru impermeabilizarea bazei construcţiilor şi amenajărilor 
tehnologice; 

Măsuri pentru protecția zgomotului 
Sursele de zgomot sunt reprezentate cu precădere de traficul utilajelor care lucrează în 

incintă. Pentru aceste surse se prevede oprirea motoarelor în timpul staționării și verificări 
tehnice periodice ale acestora 

Măsuri pentru gestiunea deșeurilor 
Toate deșeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate și gestionate astfel încât să 

fie evitată împrăștierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deșeurilor 
Prevenirea producerii riscurilor naturale 

Zona – prin poziția ei – nu are surse de risc naturale: terenul are stabilitatea asigurată (nu 
există riscul unor alunecări de teren). 

 Prin sistematizarea verticală a terenului, prin executarea rigolelor de scurgere pentru 
apele pluviale se va evita stagnarea apelor pluviale pe amplasament prevenindu-se astfel 
inundarea zonei. 

Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate 
Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu face parte din nici o arie protejată. 
 



Valorificarea potenţialului turistic şi balnear 
Nu este cazul. În zona studiată nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear și 

turistic. 
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 prin înierbare.  

Refacere peisagistică si reabilitare urbană 
Lucrările pentru refacerea mediului în zona amplasamentului constau în: 

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie; 
- demolarea şi evacuarea dotărilor temporare ale construcţiilor (baracamente, depozite ale 
organizării de şantier sau amenajate la fronturile de lucru); 
- nivelarea terenului, înierbarea şi amenajarea peisagistică a suprafeţelor de teren ocupate 
temporar în perioada de execuţie. Executarea zonelor şi a spaţiilor verzi va conduce la 
îmbunătăţirea aspectului zonei. 

Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor 
edilitare majore 

- măsuri de sistematizare verticală a terenului pentru scurgerea rapidă şi dirijarea apelor 
meteorice de pe parcelă, alei carosabile şi pietonale, 
- măsuri de etanşeizare a instalaţiilor, branşamentelor şi a reţelelor, pentru eliminarea pierderilor 
de apă şi ape uzate din conducte; 
- măsuri pentru infiltrarea levigatului la sol; 
- măsuri pentru depozitarea controlată a deșeurilor; 
- măsuri pentru organizarea de spații verzi. 

Se vor respecta normativele de proiectare referitoare la zonele destinate pentru accese, 
zone verzi, parcaje. 

Monitorizarea factorilor de mediu 
Monitorizarea calităţii apei freatice se va realiza conform legislaţiei în vigoare.  

 3.8. Obiective de utilitate publică 
Funcțiunea solicitată de investitor este de depozitare și procesare deșeuri. 
� Listarea obiectivelor de utilitate publică 
    Nu este cazul 
� Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din 
zonă 

- terenuri proprietate publică 
Zona studiată nu cuprinde terenuri aparţinând domeniului public al statului sau al 

unităţilor administrativ- teritoriale. 
- terenuri proprietate privată (de interes naţional, judeţean şi local) 
Terenul ce a generat P.U.Z. şi terenurile aflate partea de vest, nord şi sud a zonei studiate 

sunt terenuri proprietate privată a unităţilor administrativ- teritoriale, respectiv proprietate 
comuna Vadu Paşii.  

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 
Terenul aflat în zona de est a zonei studiate, aşa cum sunt sunt specificate pe planşă, este 

proprietate 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 

Terenul cu numărul cadastral 25320, terenul ce se doreşte a fi introdus în intravilan este 
teren prorietate privată şi a fost concesionat de către beneficiar, conform legislaţiei în vigoare 



- 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.  
Terenul studiat se află în extravilanul comunei Vadu Paşii. Prevederile documentaţiilor de 

urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare 
autorizării construirii.  

� Categorii principale de intervenţie care să susţină materializarea programului de 
dezvoltare 

- Introducerea în intravilan a suprafeţei de terenului studiat în vederea construirii; 
- Obţinerea acordurilor şi avizelor legale şi aprobarea P.U.Z. 

� Priorităţi de intervenţie 
- introducerea în intravilan a suprafeţei de teren cu numărul cadastral 25320; 
- schimbarea folosinţei terenului pentru realizarea obiectivului de investiţii 
- obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire; 
- împrejmuirea incintei; 
- echiparea cu utilităţile necesare bunei funcţionări 

� Aprecierea elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii 
Propunerile avansate vor conduce la dezvoltarea economică a zonei prin realizarea staţiei 

de compostare.  Prin propunerile de organizare urbanistică cuprinse în acest P.U.Z. se urmărește 
extinderea zonei depozitare şi prelucrare de deșeuri existent și diminuarea impactului negativ 
asupra mediului printr-o gestionare corectă a deșeurilor nepericuloase la nivelul județului, 
rezultând efecte pozitive la nivelul confortului și calitatea de trai a locuitorilor. Destinația 
propusă se integrează în caracterul zonei, neavând un impact negativ asupra vecinătăților. 

� 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 de spaţii verzi, într-un procent minim obligatoriu de 20% din suprafaţa 

terenului. 
- montaje ale etapelor viitoare (actori implicaţi, atragerea de fonduri, etape de realizare, 
programe de investiţii) 
Prioritară este realizarea într-o primă etapă unei staţii de compostare cu capacitatea de 

20.000 tone / an, urmând ca în etape ulterioare să se realizeze o extensie la capacitatea de 40.000 
tone / an. Acest lucru va conduce la crearea de noi locuri de muncă şi la extinderea zonei 
destinate gestionării deşeurilor în judeţul Buzău. 

Intervenția se va realizeaza din fondurile alocate de beneficiar. 
Suprafaţa terenului ce se propune a fi introdus în intravilan este de 25.000 mp. şi 

este teren concesionat de S.C. TERRA COMPOST S.R.L. 
Suprafaţa edificabilă este de 24.129 mp. respectându-se retragerea construcţiilor şi  

amenajărilor tehnologice la 2 ml. faţă de limitele de proprietate de nord, vest şi sud. 
Suprafaţa totală studiată P.U.Z.  este de 138.274  mp. 

 
 5. ANEXE 

    Nu este cazul 
 

         Întocmit 
        arh. Militaru Monica 
 
 



S.C. ACTIV – SERVICE S.R.L.                                                                      PR. NR. 1546 / 2020 
AUT. J10/2575/1994                                              P.U.Z. extravilan comuna Vadu Paşii  

      „Construire staţie de compostare cu capacitatea de 20.000 t/an” 
                                                                    T. 89, P. 1066, extravilan com. Vadu Paşii, jud. Buzău 
 
 
 

 
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 
 Sistematizarea terenului va fi rezolvată astfel încât să nu afecteze vecinătățiile. 
Se vor respecta toate normele de proiectare și execuție în vigoare privind construcțiile propuse pe 
teren. Construcţiile vor avea structura de rezistenţă corespunzătoare zonei seismice şi clasei de 
importanţă a construcţiilor, vor fi din materiale durabile. 

Nu s-au identificat construcții existente cu valoare istorică, arhitecturală și memorială de 
importanță locală. 
 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.  

În eventualitatea realizării de clădiri in etape ulterioare,  
 Pentru eventualele construcţii de clădiri necesare în etape ulterioare, acestea se vor 
executa din materiale durabile, cu respectarea legislaţiei în vigoare, potrivit zonei seismice şi 



clasei de importanţă a construcţiilor. Constructiile nou propuse, se vor amplasa la distanţe 
corespunzătoare, potrivit normelor P.S.I.   

Clădirile vor avea acoperiş tip şarpantă sau terasă, cu învelitoare din materiale omologate, 
cu pante corespunzătoare pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii.   

Ȋn cadrul proiectului se vor achiziţiona şi monta echipamente moderne, specifice 
tehnologiei de depozitare şi prelucrare a deşeurilor             

Pentru punerea în aplicare a acestui plan urbanistic zonal, benefiaciar va trebui să 
realizeze următoarele etape:  

� trasarea parcelei,  
� sistematizarea verticală a zonei,  
� realizarea împrejmuirii,  
� realizarea construcţiilor şi amenajărilor propuse,  
� plantarea zonelor verzi. 

 P.O.T.max.  = 70,00%       C.U.T. max. = 1,00 
 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) 
şi a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014.  

4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Accesul în incintă se face prin intermediul căii de acces existente pe terenul staţiei de 

sortare deşeuri cu care se învecinează terenul în partea de est, cu respectarea condiţiilor impuse 
de legislaţia în vigoare.  

 5. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
   Alimentarea cu apă 
Alimentarea cu apă se va face din forajul existent ce alimentează staţia de sortare 

existentă în vecinătate. 
Canalizări pluviale  
Apele pluviale colectate de pe suprafeţele betonate se vor canaliza utilizând un sistem de 

pante şi rigole către un bazin deschis cu evaporare liberă amplasat în incintă. 
Alimentarea cu căldură 
Obiectivul ce se va realiza nu necesită asigurarea agentului termic. 
Alimentare cu gaze 
 Nu este cazul.  
Alimentarea cu energie electrică 
Obiectivul va fi racordat la din postul de transformare existent ce alimentează staţia de 

sortare existentă în vecinătatea amplasamentului.. 
Prescripţii generale 

� Cetăţenii sunt obligaţi să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru  
asigurarea igienei publice şi salubrităţii localităţii, precum şi regulile elementare de igienă în 
incinta proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor şi să nu constituie pericol pentru 
sănătatea publică a comunităţii.  
� Este interzisă depozitarea reziduurilor, după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul  

public sau privat.  
 6. Reguli cu privire la dimensiunea terenurilor pentru construcţii 

Suprafaţa terenului concesionat de S.C. TERRA COMPOST S.R.L. este de 25.000 mp., 
din care, suprafaţa edificabilului este stabilită în funcţie de aliniamente şi de retragerile minime 
obligatorii, minim 2 m. faţă de limitele de proprietate. 

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

plantate. Organizarea teritoriului va fi una eficientă cu prevederea unui procent de minim 20 % 



de spaţii verzi. Se vor amenaja spaţii înierbate. Executarea zonelor şi a spaţiilor verzi va conduce 
la îmbunătăţirea aspectului zonei. 

Se va realiza împrejmuirea incintei în vederea protejării şi delimitării ei. Împrejmuirile se 
vor executa din materiale durabile şi vor putea fi opace sau transparente, 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 
 Destinaţia suprafeţelor sunt conform celor evidenţiate în planşa de reglementări anexată. 
  

IV. Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale 
1. Se va asigura accesul pe amplasament  respectând legislaţia în vigoare. 
2.  La executarea fundaţiilor se va ţine cont de adâncimea de îngheţ şi de studiul geotehnic. 
3. Construcţiile şi platformele tehnologice vor fi hidroizolate corespunzător.  
4.  Regimul de înălţime maxim va fi P;  
5.  Racorduri la utilitaţi se vor face cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
6.  Se vor lua măsuri speciale pentru scurgerea şi dirijarea apelor pluviale care constau în 

amenajarea de rigole de colectare şi evacuare a apelor pluviale; 
   7.  Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire şi a avizelor şi 

acordurile prealabile. 
   8.  Amplasarea construcţiilor se va face în baza unor lucrări de sistematizare verticală a 

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

şi aprobate prin autorizaţia de construire. 
   11. P.O.T. max = 70,00 %; C.U.T. max. 1,00 
   13. Terenul rămas liber se va înierba şi planta. 
   14. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru 

intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.  
   15. Accesele şi pasajele carosabile trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.  

V. Măsuri pentru protecția factorilor de mediu:  
În unitate se vor respecta procesele tehnologice specifice staţiei de compostare deşeuri, ce 

vor asigura depozitarea şi procesarea deşeurilor în condiţii corespunzătoare, în conformitate cu 
normele şi standardele în vigoare. 

a. Nu vor fi afectate apele de suprafaţă şi subterane, atât în perioada de construcţie cât şi 
după punerea în exploatare, nu vor exista surse dirijate de poluanţi pentru apele subterane şi de 
suprafaţă. 

b. La realizarea investiţiei propuse de beneficiar: 
- 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; 
- După terminarea lucrărilor de infrastructură şi de construire se va realiza o sistematizare 
verticală a zonei; 
- Se va refacere stratul vegetal şi se va amenaja zona verde; 

c. Toate apele uzate vor fi colectate prin reţeaua de canalizare interioară, astfel că solul 
sau subsolul nu va fi afectat. Apele uzate tehnologice vor fi colectate într-un bazin levigat 
dimensionat corespunzător. 



d. Emisiile rezultate de la motoarele utilajelor implicate în lucrările de realizare a 
obiectivelor nu vor implica depăşirea concentraţiilor maxime admisibile. 

e. Concentraţiile de poluanţi vor trebui să se încadreze în valorile limită admisibile  
prevăzute în normativele în vigoare, respectiv STAS 12574/1997 şi Legea nr. 104/2011. 

f. Platformele betonate specifice tehnologiei vor fi impermeabile care protejează atât 
solul cât şi subsolul de posibilele poluării provenite de la deşeurile depozitate sau procesate.  

g. Instalaţia fiind amplasată, la o distanţa de cca. 1.444 m de zonele locuite, nu va afecta 
calitatea vieţii sau starea de sănătate a populaţiei. 

h. Impactul acestei investiţii în ceea ce priveşte mediul social şi economic va fi pozitiv, 
se vor crea noi locuri de muncă. 

i. Construcţiile şi amenajările propuse (unităţi tehologice specifice staţiei de  
compostare, căi interioare de circulaţie betonate, platforme), vor fi obligatoriu racordate separat 
potrivit funcţiilor la reţeaua de canalizare propusă în incintă. 

j. Colectarea apelor tehnologice se va face într-un bazin levigat dimensionat  şi realizat  
în conformitate cu normativele în vigoare. 

k. Se prevede amenajarea de rigole colectoare şi evacuarea apelor pluviale într-un bazin 
deschis, cu evapoarare liberă. 

l. Toate deșeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate și gestionate astfel încât 
să fie evitată împrăștierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau prelucrare; 

m. Zonele de teren rămase libere se vor înierba. 
n. Pentru reducerea concentrației de poluanți atmosferici (emisii), se va crea o perdea 

vegetală de protecție de 2 m. pe laturile de nord, vest şi sud ale incintei. 
o. Organizarea eficientă a incintei cu prevederea unui procent de spaţii verzi de 20%; 

VI. Interdicţii 
a. Intervenţiile nu sunt permise decât pe baza unor documentaţii de specialitate de detaliu 

privind amplasamentele, traseele şi necesarul de utilităţi, profilele transversale. 
b. Nu se va autoriza realizarea de altfel de construcţii în afara celor prevăzute prin 

zonificare; 
c. Efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca surpări sau ar afecta 

stabilitatea solului sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane sunt interzise; 
d. Construcţiile şi amenajările incompatibile cu funcţiunea dominantă stabilită pentru zona 

respectivă pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate sunt interzise. 
VII. Condiţionări şi restricţii 
Se vor respecta condiţionările şi restricţiile prevăzute în avizele şi acordurile eliberate de 

unităţile abilitate, anexate prezentei documentaţii. 
La faza  de proiect pentru autorizarea construirii: 

- se vor preciza amplasamentele dotărilor tehnico-edilitare necesare bunei funcţionări  
- se vor respecta distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
conform Cod Civil; 
- se vor respecta distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza 
avizului unităţii teritoriale de pompieri; 
- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitude de trecere; 
- accesul în incintă trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor; 
- se vor respecta indicatorii urbanistici maximali propuşi pentru această zonă: P.O.T., C.U.T., 
regim de înălţime; 
- se vor prevedea zone verzi în incinta complexului; 
- se vor menţine sau crea spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de destinaţia şi 
de capacitatea contrucţiilor, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa terenului. 

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 de către o firmă specializată. 
Ȋn timpul funcţionării investiţiei 
- automonitorizarea factorilor de mediu 
- colectarea selectivă a deşeurilor proprii; 
- colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere şi a apelor uzate tehnologice rezultate în 

condiţiile reglementărilor în vigoare; 
Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire şi a avizelor şi 

acordurile prealabile obţinute. 
 

 VIII. Unităţi teritoriale de referinţă 
      Nu este cazul. 
 
 
 

         Întocmit 
                         arh. Militaru Monica 
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