VOLUMUL I
MEMORIU DE PREZENTARE
1 - INTRODUCERE
1.1 Date Generale
Denumirea Obiectivului de investitie: Intocmire PUZ - Reconversie functionala
din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare,
spatii administrative si functiuni complementare
Amplasamentul: jud. Bacau, mun. Onesti, zona industriala - CAROM
Titularul investitie: SC MAVGO HOLDING SRL
Beneficiarul investitiei: SC MAVGO HOLDING SRL
Elaboratorul Documentatiei: sc SAM IDEAS srl
Data elaborarii: August 2020
1.2 Obiectivul lucrarii
Prin tema de proiectare s-a solicitat proiectantului de catre beneficiar
reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului studiat in vederea PUZreconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala:
productie, depozitare, spatii administrative si functiuni complementare.
Amplasamentul studiat este proprietatea SC MAVGO HOLDING SRL
conform actului de vanzare cumparare nr. 2661/28.11.2019.
Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Onesti, avand
suprafata totala are suprafața totală din acte de 1.849.176mp, respectiv 1.847.026
mp masurat, fiind alcatuit din mai multe parcele, construite si neconstruite.
Prin certificatul de Urbanism 238 din 17.12.2020, emis de Primaria
Municipiului Onesti, s-a solicitat investitorilor elaborarea prezentului PUZ si
supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local, inainte de urmarea procedurii
pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.
Regim economic conf. CU:
Câtegoria de folosință a terenului: curți – construcții, partial ocupat de cladiri
cu functiunea constructii industrial si edilitare.
Regim economic: zona C de impozitare
Reglementari tehnice (ale PUG în vigoare):
Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism: PLATFORMA
INDUSTRIALĂ BORZESTI – UTR 26, amplasata în partea de nord-vest a
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municipiului și care grupeaza o serie de unități economice care au ca activitate
principala prelucrarea titeiului, cauciuc sintetic, produse petrochimice,
clorosodice, utilaje chimice, producerea și distribuirea energiei electrice și
termice, etc.
Conform avizului de oportunitate cu nr. 02/05.10.2021 emis de Primaria
Mun. Onesti, ca urmare a observatiilor privind conturul neregulat al zonelor
propuse spre reglementare, studiul de oportunitate a fost revizuit prin excluderea
unei suprafete de 4246mp (din zona de nord), astfel incat teritoriul reglementat
prin PUZ are o suprafata de 1.842.780mp, din suprafata totala masurata de
1.847.026mp, aflat in proprietatea initiatorului PUZ.

NOTA:
Pentru a urmări integrarea solutiei in cadrul fondului deja construit, a fost
analizat un areal mai mare. Terenurile invecinate cu amplasamentul studiat prin
prezenta documentație de urbanism, proprietatea altor persoane fizice si juridice,
nu sunt reglementate prin prezenta documentatie de urbanism.
Prin acest proiect se urmaresc urmatoarele aspecte:
- identificarea disfunctionalitatilor zonei;
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- reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului aflat in
proprietatea initiatorului acestui studiu in vederea reconversiei constructiilor
existente si construirea unor spatii noi destinate productiei si depozitarii, dar si
administrative, comert, servicii si alte functiuni complementare;
- propuneri de rezolvare a disfunctionalitatilor identificate.
- se va avea în vedere realizarea unui cadru construit adecvat zonei.
Prin Planul urbanistic Zonal se vor stabili functiunea constructiilor propuse,
conditiile tehnice privind modul de utilizare functionala, modul de ocupare a
terenului, regimul de inaltime, amplasarea constructiilor fata de limitele parcelelor
si accesele la amplasament.
Scopul PUZ-ului este reactivarea şi scoaterea din izolare a unor suprafeţe
industriale avand întinderea unui cartier orăşenesc. Zona va fi animată prin
introducerea de noi funcţiuni urbane. Activităţile noi de birouri, servicii, etc, sunt
mixate în proporţii echilibrate şi sunt susţinute de reteaua existent de circulatii din
interiorul parcelei, in vederea accesibilitatii la acestea. Structura raţională şi
flexibilă a reglementărilor aferente PUZ permite o implementare etapizată a
proiectului şi asigură capacitatea necesară de adaptare a dezvoltării pe termen
lung.
1.3 Surse de documentare
Studii elaborate anterior PUZ:
- Ridicare topografica;
- Studiu geotehnic;
Legislatie in vigoare la momentul elaborarii PUZ:
- Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Onesti;
- Legea 50/1991 republicata in 2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Legea locuintei 114/1996 republicata in 1997, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea 184/2001 republicata in 2004, cu modificarile si completarile
ulterioare privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect;
- Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind Calitatea
in constructii;
- HG 525/1996 republicata in 2002 pentru aprobarea RGU;
- ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism indicativ GM – 010 – 2000;
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2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1 Evolutia zonei: Date privind evolutia zonei; Caracteristici
semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii; Potential de
dezvoltare
Oneştiul este un oraş industrial, cu o structură economică relativ bine
dezvoltată în jurul unor ramuri industriale, în special cea prelucrătoare a
produselor petrochimice.
Zona în care este situat terenul propus spre reconversie functionala prin
aceasta documentatie, se află în intravilanul municipiului Onesti si face parte din
zona industriala – platforma industriala petrochimica – CAROM – Combinatul de
Cauciuc Sintetic si Produse Petrochimice Onesti.
Terenul este ocupat de constructii si instalatii specifice activitatii
petrochimice: constructii administrative, constructii destinate depozitarii, stocarii,
ambalarii si trierii.
Avand in vedere ca activitatea pe platforma petrochimica a fost diminuată și
chiar parțial sistata, constructiile si instalatiile nu au mai fost intretinute (în afara
celor care au continuat să facă parte din activități sporadice de depozitare),
acestea fiind in stare medie sau degradate.
Prin prezentul proiect se dorește reglementarea din punct de vedere
urbanistic a terenului studiat in vederea reconversiei si refunctionalizarii zonei,
prin pastrarea si reabilitarea constructiilor aflate in stare medie, precum si prin
realizarea de constructii noi destinate producției și depozitarii, dar și cu functiuni
administrative, comert, servicii și alte funcțiuni complementare.
De asemenea se doreste inlocuirea unor tehnologii depasite și poluante, cu
tehnologii performante, care sa corespunda reglementarilor în vigoare.
Functiunile nou propuse se inscriu in directia de dezvoltare a zonei, avand
in vedere ca pe terenurile invecinate sunt propuneri de modernizare ale
constructiilor si instalatiilor existente.
Resursele de munca, în municipiul Onesti, au înregistrat, în ansamblul
economico-social, mutatii generate de factorii specifici perioadei de tranzitie cum
ar fi: schimbari profesionale si structurale ale economiei de piata, privatizarea,
somajul.
Având în vedere ca în acest moment activitatea pe platforma petrochimica
este diminuata, prin conversia și reabilitarea construcțiilor existente, precum și
prin realizarea de construcții noi, în vederea aducerii în zona de funcțiuni noi
industriale, precum și alte funcțiuni complementare (constructii administrative,
comerciale, etc), se va revitaliza zona și vor crea noi locuri de munca.
Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra mediului social ca
Intocmire PUZ Reconversie functionala din platforma industriala
petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative
si functiuni complementare, Mun. Onesti, Jud. Bacau, SC MAVGO HOLDING
SRL

pag 4

urmare a:
- crearii de noi locuri de muncă
- crearii condiţiilor pentru dezvoltarea unor noi activităţi economice.
2.2 Incadrarea in localitate: Pozitia fata de intravilanul localitatii;
Relatia zonei cu localitatea
Amplasarea zonei industriale faţă de oraş a ţinut seama de principiile
impuse de funcţiuni, de distanţele de transport, de distanţele sanitare, de
posibilităţile oferite de relief, de condiţiile de microclimă, etc.
Amplasamentul studiat este situat in zona de nord-est de municipiul
Onești, fiind așezat la o distanță de cca 450 m de râul Trotuș.
Pe direcția NE-SV de obiectiv, trece calea ferată Onești – Adjud.
Amplasamentul studiat este accesibil din Str. Industriilor de pe latura de
sud-vest si din DJ 119 de pe latura de nord-est.
2.3 Elementele cadrului natural
2.3.1 Asezare geografica
Municipiul Onești este localizat în centrul județului Bacău, la o distanță de
51 km de municipiul Bacău - capitala de județ și la o distanță de 37 km de
municipiul Adjud.
Din punct de vedere geografic, teritoriul administrativ al municipiului Onești
se situează între următoarele coordonate geografice: 46º13’16,07‖ 46°17’50,69― latitudine nordică și 26º42’58,59’’ - 26°52’35,47‖ longitudine estică.
La nivel național, municipiul Onești este amplasat în est-ul țării, în
proximitatea municipiului Bacău, de-a lungul arterelor rutiere majore DN 11, DN
11A și DN 12A.
2.3.2 Relieful
Din punct de vedere morfologic, municipiul Onești este situat în Subcarpații
Moldovei, la limita cu Subcarpații de curbură, subunitatea Subcarpații Tazlăului în
care râul Trotuș cu afluenții săi au creat o largă zonă depresionară, denumită
Depresiunea Tazlău - Cașin.
Depresiunea Tazlau - Casin, cu o dezvoltare preponderentă pe direcția
nord - sud, este situată pe râurile Tazlau - Trotuș - Cașin ce confluează pe
teritoriul municipiului Onești. Această depresiune este mărginită spre est de
culmea Pietricica (746 m), bine evidențiată în relief și împădurită, iar spre sud de
Dealul Oușoru (753 m).
Depresiunea are aspectul unui sinclinal larg, alungit, străbătut de Tazlău.
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Între Trotuș și Oituz orientarea culmilor este de la vest la est, iar la est de
valea Cașinului sunt orientate de la sud-est la nord-vest.
Pe interfluviul Oituz — Cașin orientarea culmilor este diversă fapt care a
impus o direcție haotică a viilor.
Văile depresiunii sunt sub diverse forme de evoluție, de la foarte evoluate
cu profil transversal asimetric (Oituz, Cașin, Trotuș) la văi puțin evoluate, cu profil
transversal îngust și sub formă de V (Blidari, Gutinaș, Bogdana).
Versanții sunt frecvent rectilinii când sunt afectați de eroziunea de
suprafață și sunt concavi, când au evoluat prin procese de alunecare.
Depresiunea Tazlău Cașin se prezintă în zona Onești ca un larg amfiteatru
cu altitudini de până la 400 m la vest (dealul Perchiu - 397ș72), și cote cuprinse
între 210 - 170 m de - alungul văii Trotușului.
2.3.3. Clima
Subcarpații Moldovei au un climat influențat de relief. Temperatura medie
este de 9°C. Circulația aerului este predominantă din direcția nord-vest (datorită
canalizării aerului în lungul văilor principale: Moldova, Bistrița, Trotuș).
Dinspre nord-est, se manifestă uneori Crivățul. În nord, se resimt influențe
scandinavo - baltice.
Pe ansamblu este un climat specific dealurilor joase (în depresiuni) și
dealurilor mai înalte (pe culmile Pietricica și Pleșu).
Iarna se produc inversiuni de temperatură, iar dinspre zona montană bat
vânturi cu caracter de foen mai ales primăvara.
Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, „Acțiuni ale vântului‖, valoarea
fundamentală a vitezei de referință a vântului este de 30 m/sec.
Precipitațiile au valori în medie de 600 - 700 mm pe an.
Conform SR EN 1991-1-3/NB: 2005, „încărcări date de zăpadă”, pe harta
de zonare a valorii caracteristice, municipiul Onești se situează în zona 2 cu o
valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol de 2.0 kN/m², cu intervalul
mediu de recurență de 50 ani.
Adâncimea maximă de îngheț conform STAS 6054/77 este de 0.80 0.90m.
2.3.4. Caracteristici Morfologice, Geologice si Hidrogeologice ale
Zonei
Din punct de vedere geotectonic, teritoriul municipiului Onești aparține
zonei de orogen a Carpaților Orientali, unitatea tectonică a Moldavidelor - Pânza
Subcarpatică, situată la limita de est a zonei flișului cu Avanfosa. În alcătuirea
acestei zone iau parte depozite ce aparțin Oligocen - Miocenului.
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Evoluția tectonică a depresiunii începe cu mișcările orogenice de la
sfârșitul Paleogenului, care au provocat ridicarea Carpaților Orientali și crearea
zonei depresionare de la est (avanfosa) în care au fost depuse depozitele de tip
molasic din Miocenul inferior până în Miocenul superior.
Mișcările moldave (sfârșitul Miocenului superior) întrerup depunerea
depozitelor de tip molasă.
Mișcările valahe (Pleistocen inferior) prin ridicările accentuate ale reliefului
regiunii (Masivului Oușorul), au provocat modificarea direcției rețelei hidrografice
spre nord, către valea Trotușului.
Ritmul mișcărilor neotectonice, mai alert în zona montană și puternicul
aport aluvial al râurilor Oituz și Cașin au determinat împingerea văii Trotușului
spre nord, iar terasele acestuia sunt întâlnite predominant la sud.
Rețeaua hidrografică
Din punct de vedere hidrografic, depresiunea Onești aparține bazinului
râului Siret cu afluentul său pe partea dreaptă, râul Trotuș.
Trotușul cu un traseu de la vest la est, primește ca afluenți mai importanți
pe partea dreaptă râurile Oituz și Cașin, iar pe partea stângă râul Tazlău.
Conditii geotehnice
Conform S.R. 11100/1/93, teritoriul se încadrează în interiorul izoliniei de
gradul 81, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire
de 50 ani.
Conform Reglementării tehnice ―Cod de proiectare seismică - Partea I —
Prevederi de proiectare pentru clădiri‖ indicativ P100-1/2013 zona prezintă o
valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0.35 g, pentru cutremure având
intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani și o perioadă de control (colț) a
spectrului de răspuns Tc = 0.7 sec.
Pentru eliminarea posibilitatilor de infiltare a apelor de suprafata sunt
necesare urmatoarele masuri obligatorii:
- sistematizarea verticala si in plan a amplasamentului pentru
colectarea si evacuarea rapida a apelor din precipitatii sau alte surse de
suprafata, prin realizarea unor pante din pamant argilos compactat de minim 5%;
- prin masuri adecvate (pante corespunzatoare, rigole) se va evita
stagnarea apei in jurul constructie, atat pe perioada executiei cat si pe perioada
exploatarii. O atentie deosebita se va acorda rostului trotuar-cladire, care se va
etansa cu mastic de bitum si se va urmari mentinearea acestei etansietati pe toata
durata de exploatare a constructiei;
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- evacuarea apei pluviale de pe terase-acoperis, trebuie facuta prin
burlane, racordate la rigole impermeabile, cu debusari asigurate in reteaua de
canalizare;
- evitarea stagnarii apelor superficiale la distante mai mici de 10 m in
jurul constructiei;
- evitarera plantarii sau mentinerii de arbori ornamentali, pomi
fructiferi, arbusti sau plante perene in jurul constructiilor.
- realizarea trotuarelor cu o latime minima de 1,0 m asezate pe un
pamint stabilizat, cu panta de 5% spre exterior cu executia etansietatii cu bitum a
rostului trotuar-cladire.
In conditiile enuntate anterior terenul prezinta stabilitate generala si
locala, nefiind afectat de degradari erozive sau alunecari si nu prezinta
probleme de stabilitate. In acelasi timp, constructiile din jurul
amplasamentului nu prezinta fisuri sau degradari vizibile. Nu este supus
inundatiilor sau viiturilor de apa si nu prezinta accidente subterane. Nu se
semnaleaza pe amplasament accidente subterane materializate prin beciuri,
hrube sau umpluturi de grosimi mari.
2.4 Circulatia
Amplasamentul studiat este accesibil auto si pietonal din:
- Str. Industriilor de pe latura de sud-vest a amplasamentului. Pe aceasta
latura exista mai multe accese auto si pietonale. Strada Industriilor este o strada
cu imbracaminte definitiva asfalt, in stare buna, necesitand lucrari periodice de
intretinere. Strada are cate o banda de circulatie pe sens, cu profil transversal a
circulatiei auto de 7,00m. Strada Industriilor are circulatii pietonale pe anumite
segmente de drum, pe o parte a acesteia, fie direct langa calea de rulare, fie
despartite de spatiu verde.
- DJ 119 de pe latura de nord-est a amplasamentului. Drumul judetean
DJ119 este un drum cu imbracaminte definitiva asfalt, aflat in curs de
modernizare. DJ 119 are cate o banda de circulatie pe sens, cu profil transversal
a circulatiei auto de 7,00m, fara circulatii pietonale.
In interiorul amplasamentul studiat exista mai multe circulatii auto, destinate
unei bune functionare ale platformei industriale.
Pentru asigurarea circulatiilor tehnologice, accesul la amplasament se face
si prin intermediul cailor ferate, accesibile din zona nordica (nord-est, nord-vest)
a amplasamentului. Pentru continuarea și completarea fluxurilor tehnologice se
vor moderniza și extinde căile ferate interioare.
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2.5 Ocuparea terenurilor
Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata.
Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Onesti, avand
suprafata totala are suprafața totală din acte de 1.849.176mp, respectiv 1.847.026
mp masurat, fiind alcatuit din mai multe parcele, construite si neconstruite.
Functiunea dominanta a zonei este cea de industrie, dezvoltata pe ramura
prelucratoare a produselor petro-chimice.
Relationari intre functiuni. In momentul actual, amplasamentul ce face
obiectul P.U.Z.-lui se invecineaza cu terenuri construite si neconstruite,
apartinand domeniului privat.
In vecinatate se afla constructii si instalatii tehnologice SC RAFO SA Onesti,
care au ca activitate principala prelucrarea titeiului si a gazelor – prelucrare,
manipulare, stocare/depozitare. In zona se afla si alte firme avand profil industrial:
fabricanti produse chimice, centrala termoelectrica.
Vecinatatile imediate ale amplasamentului sunt terenuri proprietate publica
și privata a persoanelor fizice și juridice, după cum urmeaza:
Nord:
- DJ 119 - teren proprietate publica
- nr. cad. 67241 - Judetul Bacău cu drept de administrare în favoarea Serviciului
Public Judetean – DJ 119
Nord-est:
- nr. cad. 63135, nr. cad. 67786 - Statul Roman în Administrarea Administratiei
Nationala a Apelor Romane
- nr. cad. 63428 – SC EDIL CONSTRUCT SA
Sud-est:
- nr. cad. 63987, nr. cad. 60508, nr. cad. 604496 – SC ROSERV OIL SRL
- nr. cad. 605535 - SC ROSERV GREEN ENERGY
Sud – vest:
- Str. Industriilor, teren proprietate publica
- nr. cad. 67667, nr. cad. 67666 – SC ANDU IMOBILIARE & MANAGEMENT
SRL
- nr. cad. 61403, nr. cad. 66785 - SC OLDPLAST SRL
- nr. cad. 66784 – Dascalu Vasile
- nr. cad. 61296 - SC. REMATINVEST SRL - Cluj Napoca
- nr. cad. 67923 - Municipiul Onești
- nr. cad. 63039, nr. cad. 63040 - SC METALRUS SERV SRL Onești
- nr. cad. 67132, Municipiul Onești
Nord – vest – terenuri construite si neconstruite:
- nr. cad. 62057 - Chiochina Dorin
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- nr. cad. 61911 - Paslaru Vasile
- nr. cad. 64202 - SC AROMA RISE SA Onești
- nr. cad. 60840, nr. cad. 63054 - SC ALBRAU PROD SA
- nr. cad. 61446 - Vrincianu Doru
- nr. cad. 61445 - Gramatic Iulian
- nr. cad. 66447 - Sandor Mihai
- nr. cad. 61904 - Marcut Ionel
- nr. cad. 61072 - Ghinita Verona
Cea mai apropiata locuinta se afla la cca. 30,00m fata de limita de
proprietate sud-estica.
Gradul de ocupare a zonei cu fond construit.
Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Onesti, avand
suprafata totala are suprafața totală din acte de 1.849.176mp, respectiv 1.847.026
mp masurat, fiind alcatuit din mai multe parcele, avand mai multe constructii, dupa
cum urmeaza dupa cum urmeaza:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Teren CF Suprafață masurata Suprafață acte S. totala construcții
63958
101.999
101.999
226
63959
3.203
3.462
44
63960
105.001
105.001
412
63961
139.430
140.178
13.997
63962
5.072
5.191
0
60420
173.889
172.471
20.142
60433
570.422
570.593
25.515
60446
20.000
20.000
808
60447
82.226
82.361
368
60451
622
622
0
60454
341.775
341.763
26.623
60456
303.387
303.535
69.138
Total
1.847.026
1.849.176
88.135

Aspecte calitative ale fondului construit.
In prezent o mare parte din industria platformei petrochimice nu mai
funcționează, având un impact negativ asupra imaginii urbane, prin construcțiile
masive. Constructiile si instalatiile nu au mai fost intretinute (în afara celor care
au continuat să facă parte din activități sporadice de depozitare), acestea fiind in
stare medie sau degradate.
Regimul de inaltime a constructiilor existente este de P+3E (constructii
administrative) sau inaltime de 20,00-25,00m (P+5E) pentru constructiile
destinate productiei. Inaltimea acestora este depasita de echipamentele si
instalatiile de productie, conform cerintelor tehnologice de productie.
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Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine.
Echipamentele publice ale zonei invecinate sunt reprezentate de servicii si
trasee de transport în comun.
Asigurarea cu spatii verzi.
In prezent pe terenul studiat nu exista spatii verzi amenajate.
Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine.
Conform studiului geotehnic anexat zona studiata nu este supusa unor
riscuri naturale.
Din datele ISU Bacău, în zona exista 5 operatori economici de tip SEVESO,
aflati sub incidenta Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident
major și minor în care sunt implicâte substante periculoase, amplasate la nivelul
superior: SC Rafo SA, SC Energy Bio Chemicals SRL (in prezent toate sectiile
sunt oprite), SC Chimcomplex SA, SC Termoelectrica SA – Sucursala
Electrocentrale Borzesti, SC Crimbo SAV GAS SRL.
NR.
CRT.

CRITERII DE EVALUARE

NIVEL DE DISFUNCTIONALITATE

Starea strazilor

Accesul se face din:
- DJ 119 (latura nordica) - drum cu
imbracaminte definitiva asfalt, aflat in curs de
modernizare.
- Str. Industriilor - drum cu imbracaminte
definitiva asfalt aflat in stare buna, necesitant
lucrari periodice de intretinere
- DJ 119 - drum cu cate o banda de circulatie
auto pe sens.
- Str. Industriilor - drum cu cate o banda de
circulatie auto pe sens, cu latime de 7.00m.
Circulatiile pietonale sunt amenajate pe
segmente de drum, in dreptul acceselor la
terenurile invecinate.
Nu este cazul.

1.

Profile
necorespunzatoare
traficului
2.

3.
4.

5.

Intersectii conflictuale
Stanjeniri intre functiuni

Nu este cazul, avand in vedere caracterul
industrial al zonei.
Starea fondului construit Atat constructiile de pe amplasament, cat si de
pe parcelele invecinate, sunt construite in etape
diferite: constructii aflate in stare medie sau in
stare proasta.
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Ocuparea terenurilor
6.

7.
8.
9.

10.

Amplasamentul este ocupat de constructii si
platforme destinate instalatiilor si utilajelor, dar si
de constructii cu functiuni administrative,
depozitari.
Conditii grele de fundare Conform studiului geotehnic.
Nivel ridicat al apelor
freatice
Riscuri
naturale
si
antropice
Surse de poluare

Conform studiului geotehnic.
Riscurile antropice sunt legate de activitatile
industriale existente in zona.
Sursele de poluare sunt reprezentate de
industriile existente in zona. Prin reconversia
platformei industriale petrochimice se reduc
efectele poluarii sau a accidentelor tehnologice.

2.6 Echiparea edilitara
Zona este complet echipata edilitar, constructiile existente fiind racordate la
retelele publice:
- alimentare cu energie electrică din reţeaua publica existentă în zonă
(dinspre strada Industriilor).
- alimentarea cu apa din reţeaua publica existentă în zonă (dinspre strada
Industriilor).
- canalizarea apelor menajere la reţeaua publica existentă în zonă(dinspre
strada Industriilor).
- alimentarea gaze naturale din reţeaua publica existentă în zonă (dinspre
strada Industriilor).
2.7 Probleme de mediu
Relatia cadrul natural – cadrul construit.
Terenul studiat cat si cele aflate in imediata vecinatate a zonei de studiu
au in prezent categoria de folosinta de curti - constructii. Avand in vedere
functiunea industriala a zonei, la limita acesteia se afla plantatii cu rol de protectie.
Evidentierea riscurilor naturale si antropice.
Amplasamentul aferent PUZ are stabilitate generala si locala asigurata.
Avand in vedere cotele amplasamentului, riscul de inundabilitate este exclus. Pe
amplasamentul aferent implementarii proiectului nu au fost identificate riscuri
naturale.
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Platforma industriala reprezinta principala sursa de poluare a zonei, avand
efecte negative atat asupra aerului, a vegetatiei spontane sau cultivate aflate in
zona limitrofa a acesteia.
Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din
categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.
Caile de comunicatii si retelele edilitare existente nu prezinta riscuri pentru
amplasamentul studiat.
Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie.
In imediata vecinatate a zonei studiate nu exista bunuri de patrimoniu care
necesita protectie.
Evidentierea potentialului balnear și turistic.
Nu este cazul.
2.8 Optiuni ale populatiei
Avand in vedere ca activitatea pe platforma petrochimica a fost diminuată și
chiar parțial sistata, constructiile si instalatiile nu au mai fost intretinute (în afara
celor care au continual să facă parte din activități sporadice de depozitare),
beneficiarul doreste reconversia
platfomei industriale petrochimice,
refunctionalizarea unor constructii si instalatii existente, construirea de spatii noi
destinate productiei si depozitarii, dar si administrative, comert, servicii si alte
functiuni complementare. De asemenea se doreste inlocuirea unor tehnologii
depasite si poluante, cu tehnologii performante, care sa corespunda
reglementarilor in vigoare.
Avand in vedere ca amplasamentul studiat este incadrat, conform PUG
mun. Onesti, in Platforma Industriala Borzesti, UTR 26, se propune realizarea
unui PUZ prin care sa se reglementeze toti indicii teritoriali pentru amplasamentul
studiat.
Se va urmări integrarea zonei studiate şi a construcţiilor propuse în
caracterul general al unităţii teritoriale de referinţă. Se va avea în vedere
realizarea unui cadru construit adecvat zonei.
Avantajele creării de zone industriale adaptate noilor cerințe, beneficiind
totodată de infrastructura de transport și de utilități existentă, sunt luate în calcul
atât de autorităţi (fie centrale, fie la nivel local), cât şi de mediul privat reprezentat
de investitori – dezvoltatorii de asemenea parcuri, de companiile care sunt
găzduite într-un asemenea parc şi, nu în ultimul rând, de forţa de muncă angajată
local.
Astfel:
–
Administrația publică este cointeresată în dezvoltarea unor zone
industriale, întrucât acestea constituie adevărate pârghii pentru ieşirea dintr-o
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situaţie marcată de condiţii economice dificile, precum şi pentru reducerea
disparităţilor economice între diferite regiuni. De asemenea, se pot îmbina
obiectivele pe termen lung de amenajarea teritoriului cu cele ale unei politici de
industrializare eficientă pe termen scurt.
–
Dezvoltatorii îşi asigură o afacere de lungă durată, având în vedere
că se ocupă atât de crearea parcului industrial, cât şi de gestionarea lui pe
întreaga durată de funcţionare, care este de minim 15 ani, potrivit OG 65/2001.
–
Companiile cu afaceri având impact asupra mediului şi care îşi văd
ameninţată afacerea prin extinderea zonelor rezidenţiale şi a regulilor aferente
privind calitatea ambientului (vezi reducerea poluării, calitatea apei, calitatea
aerului, limitările de zgomot), pot găsi în zone industriale spaţiul potrivit pentru
continuarea nestânjenită a activităţii.
–
Forţa de muncă locală poate fi angajată de companiile găzduite de
parcul industrial, ceea ce contribuie la reducerea şomajului.
Având în vedere ca funcțiunile propuse de beneficiar nu se incadreaza în
totalitate în prevederile documentatiilor de urbanism aprobat pentru UTR26, cu
functiunea zonei industrie petrochimica, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal
prin care se vor reglementa: regimul de construire, functiunea zonei, înălțimea
maxima admisa, indicatorii urbanistici POT și CUT, retragerea cladirilor față de
aliniament și distantele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei,
echiparea cu utilități, accese auto și pietonale.
Se va urmari integrarea zonei studiate si a constructiilor propuse in
caracterul general al unitatii teritoriale de referinta. Se va avea in vedere
realizarea unui cadru construit adecvat zonei. Avand in vedere ca proiectul
studiaza o suprafata mare de teren, autorizarea si realizarea lucrarilor se va putea
face etapizat, cu conditia asigurarii idicilor urbanistici avizati in acest studiu, a
acceselor, a utilitatilor si a locurilor de parcare.
3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare
In planurile urbanistice elaborate anterior (P.U.G. Municipiul Onesti) au fost
generate o serie de obiective de dezvoltare urbanistica care au fost preluate in
prezenta documentatie.
Unul dintre aceste obiective se refera la AMELIORAREA CADRULUI
CONSTRUIT EXISTENT.
Aceasta implica:
- dezvoltarea zonelor dedicate productiei, depozitarii, serviciilor si comertului;
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- innoirea fondului de constructii destinate acestor tip de servicii;
- valorificarea la maxim a potentialului terenurilor pe care sunt amplasate
astfel de constructii.
3.2. Prevederi ale PUG aprobat
Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Onesti, amplasamentul
studiat este incadrat in Platforma Industriala Borzesti, UTR 26.
PLATFORMA INDUSTRIALA BORZESTI, amplasata in partea de nordvest a municipiului si care grupeaza o serie de unitati economice care au ca
activitate principala prelucrarea titeiului, cauciuc sintetic, produse petrochimice,
clorosodice, uitlaje chimice, producerea si distribuirea energieie electrice si
termice, etc.
Pentru amplasamentul studiat, reglementarile urbanistice existente, stabilite
prin PUG, sunt urmatoarele:
1. Generalitati
1.1 – Functiunea dominanta
productie de tip industrie petrochimica, prelucrarea petrolului, producerea energiei
termice si electrice;
1.2 – Functiuni complementare admise in zona
constructii destinate depozitarii, ambalarii.
căi de comunicatie rutiere, feroviare și construcții aferente;
Constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare de deservire;
Servicii compatibile
Zona verde amenajari
Perdele de protectie
2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei
2.1 Utilizari permise
Cele cu caracter de productie pe profil;
Amenajari specifice unitatilor industriale din platforma;
Orice fel de constructii si amenajari care au ca scop diminuarea sau eliminarea
riscurilor tehnologice;
Perdele de protectie
Zona verde amenajata.
2.2 Utilizari permise cu conditii
Constructiile si amenajarile care indeplinesc conditiile de realizare si functionare conform
acordului de mediu si sunt compatibile cu functiunea stabilita pentru zona respectiva prin PUG.
Pentru dezvoltarea unitatilor economice in limitele actuale ale incintelor se vor obtine
avize de la Agentia de Protectia Mediului si Supraveghere a Mediului si Politia Sanitara.
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2.3 Utilizari interzise
Constructiile si amenajarile incompatibile cu functiunea dominanta stabilita prin PUG.
3. Conditii de amplasare si conformare si conformare a constructiilor
Toate unitatile economice din aceste UTR-uri se vor dezvolta in limitele actuale ale
incintelor.
Nu se vor autoriza constructii cu caracter productiv decat in limitele acestor unitati
teritoriale.
Nu se vor extinde zonele de productie in detrimentul zonelor verzi plantate pentru
protectie reglementate prin PUG si regulament.
Se impune amenajarea unei plantatii cu scop de protectie intre zona industriala UTR26
si tabara constructii rafinarie UTR 21.
Nu se vor mai extinde obiective in cadrul incintelor fara o analiza in prealabil, in scopul
eliminarii amplasarii dezordonate ce conduce la o desfasurare anevoioasa a activitatii si o
incomodare intre unitati in cadrul platformei.
Integrarea in zona a constructiilor noi se face cu respectarea si corelarea cu procentul
de ocupare a terenului, amplasarea si conformarea constructiilor in acord cu destinatia lor
avnad in vedere si documentatiile intocmite ca urmare a HG 834/1991.
Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileste prin studiu de fezabilitate.
Pentru toate constructiile se vor asigura accese carosabile si pietonale, accese pentru
interventii in caz de incendiu dimensionate conform normelor.
Vor fi prevazute parcaje.
Integrarea în zona a construcțiilor noi se face cu respectarea și corelarea cu procentul
de ocupare a terenului, amplasarea și conformarea construcțiilor în acord cu destinatia lor
având în vedere și documentatiile intocmite ca urmare a HG 834/1991.
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Intre zonele de locuit si interprinderile industriale care polueaza atmosfera sau produce
zgomot se asigura zone de protectie sanitara.
Retragerea constructiilor fata de aliniament se face conform art. 23, cap. 1, pg.9 din
RLU PUG Onesti.
Amplasarea fata de drumurile publice se face conform art. 18, cap. 1, pg. 8 din RLU PUG
Onesti.

3.3 Valorificarea cadrului natural
In zona nu se afla elemente ale cadrului natural care pot fi valorificate: forme
de relief, oglinzi de apa, spatii plantate, terenuri cu potential balnear.
Propunerea facuta se inscrie in dezvoltarea urbanistica a intregii zone,
avand in vedere ca, in vecinatatea zonei studiate se afla un terenuri cu functiuni
similare.
3.4 Modernizarea circulatiei
Accese auto si pietonale
Amplasamentul studiat este accesibil auto si pietonal din:
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- Str. Industriilor de pe latura de sud-est a amplasamentului. Pe aceasta
latura exista mai multe accese auto si pietonale.
- DJ 119 de pe latura de nord-est a amplasat pe latura nord-estica a
amplasamentului.
Caracteristicile investitiei propuse nu influenteaza capacitatea de
transport a infrastructurii rutiere din zona si nu justifica executarea unor
lucrari aferente circulatiilor carosabile in zona studiata in sarcina
investitorului, deoarece functiunea propusa nu presupune atragerea unui
trafic suplimentar semnificativ pentru strada Industriilor.[Ai1]
Pentru asigurarea circulatiilor tehnologice, accesul la amplasament se
poate face si prin intermediul cailor ferate, accesibile din zona nordica (nord-est,
nord-vest) a amplasamentului. Pentru continuarea și completarea fluxurilor
tehnologice se vor moderniza și extinde căile ferate interioare.
Modernizarea circulatiei
Tinandu-se cont de faptul ca terenul va deservi functiunile de spatii de
productie, depozitare, servicii, se va considera o circulatie principala cu cate o
banda de circulatie pe sens, cu latimea de 7,00m si trotuar de 1,00m pe o parte a
carosabilului.
In interiorul amplasamentul studiat exista mai multe circulatii auto, destinate
unei bune functionari a platformei industriale. In functie de necesitatile functiunilor
propuse, acestea circulatii se vor moderniza si se vor realiza circulatii auto noi
aferente fluxurilor tehnologice, precum si zone de parcare pentru autovehicole si
vehicolele de transport de mare tonaj. Toate aceste circulatii vor avea latimea
minima de 3,50 m pentru circulatii cu o singura banda de circulatie pe sens si
latimea minim 7,00m pentru circulatii auto cu cate o banda de circulatie pe fiecare
sens.
In interiorul parcelei, circulatiilor tehnologice sunt asigurate si prin
intermediul cailor ferate, care se vor reabilita. Pentru intregirea fluxului tehnologic,
se pot realiza trasee noi de cai ferate. Aceste trasee de cai ferate de pe
amplasamentul studiat nu fac parte din infrastructura feroviara publica.
Locuri de parcare
Asigurarea parcajelor se va realiza doar in incinta studiata, in afara
domeniului public.
Conform HG 525/1996, pentru constructiile industriale vor fi prevazute
parcaje, dupa cum urmeaza:
- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 mp, un loc de parcare la
25 mp;
- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1.000 mp, un loc de parcare
la 150 mp;
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- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 mp, un loc de
parcare la o suprafaţă de 100 mp.
Pentru constructiile administrative vor fi prevazute cate un loc de parcare
pentru 10-30 angajati, plus un spor de 20%pentru invitati.
Pentru constructiile comerciale, vor fi prevazute locuri de parcare pentru
clienti dupa cum urmeaza:
- un loc de parcare la 200 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
unităţi de până la 400mp;
- un loc de parcare la 100 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
unităţi de 400 - 600mp;
- un loc de parcare la 50mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
complexuri comerciale de 600 - 2.000 mp;
- un loc de parcare la 40mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
complexuri comerciale de peste 2.000 mp.
Calculul numarului de locuri de parcare se va face la faza DTAC,
respectand prevederile HG 525/1996, in functie de rezolvarea functionala
adoptata, care poate fi diferita de prezentul PUZ.
Organizarea circulatiei in interiorul perimetrului aferent P.U.Z.-ului
Caile de acces si circulatiile in interiorul incintei se vor realiza astfel incat sa
respecte prevederile legislatiei in vigoare, respectiv ale art. 25, alin. (1) si anexa 4
din HG 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
republicata.
Se va urmari:
•
asigurarea unui acces carosabil la amplasament si a unor circulatii
auto in interiorul perimetrului studiat cu o latime minima de 3,50 m pentru circulatii
cu o singura banda de circulatie pe sens si latimea minim 7,00m pentru circulatii
auto cu cate o banda de circulatie pe fiecare sens, cu respectarea legislatiei in
vigoare, a relatiilor si a gabaritelor functionale care sa permita accesul facil al
autovehiculelor de interventie: pompieri, salvare, politie;
•
amenajarea de locuri de parcare. Dimensionarea parcarilor se face
in conformitate cu normele in vigoare, prin asigurarea unui grad de acoperire
corespunzator. Parcarea autoturismelor se va face numai in locuri special
amenajate in incinta proprietatii.
Organizarea circulatiei si a parcarilor se va face in conformitate cu
legislatia in vigoare: HG 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea
normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane,
Normativul P132 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile
urbane, HGR 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele
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de prevenire si stingere a incendiilor, STAS 10009 referitor la acustica urbana,
limitele admisibile ale nivelului zgomotului si OMS 119/2014.
3.5 Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici
urbanistici
La momentul elaborării acestui PUZ, documentaţia de urbanism ce există
este Planul Urbanistic General al Municipiului Onesti si este incadrat in zona de
reglementari urbanistice: Platforma Industriala Borzesti, UTR26 - Unitatea
CAROM, care au ca activitate principala prelucrarea titeiului, cauciuc sintetic,
produse petrochimice, clorosodice, uitlaje chimice, producerea si distribuirea
energieie electrice si termice, etc.
În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism,
aprobat prin HG nr. 525/1996 (r1), pentru zone industriale – pentru cele existente
nu este prevăzut un procent de ocupare a terenului, iar pentru cele propuse,
procentul maxim de ocupare a terenului s-a stabilit prin studiu de fezabilitate.
Avand in vedere ca Planul Urbanistic General al municipiului Onesti a fost
realizat in 1997, reactualizarea acestuia fiind in prezent in curs de elaborare, se
propune realizarea unei documentatii de tip PUZ, prin care sa se reglementeze
zona studiata.
Se va detalia modul specific de construire in raport cu functionarea zonei si
cu identitatea arhitecturala a acesteia, se vor reglementa retragerile fata de
limitele frontale, laterale si posterioare ale parcelei, procentul de ocupare si
coeficientul de utilizare a terenului (asa cum prevede legislatia in vigoare - Legea
nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 32,
punctul (7)), accesuri auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica,
modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice necesare dezvoltarii zonei
intr-un mod unitar.
Reglementarile urbanistice propuse
Conform avizului de oportunitate cu nr. 02/05.10.2021 emis de Primaria
Mun. Onesti, ca urmare a observatiilor privind conturul neregulat al zonelor
propuse spre reglementare, studiul de oportunitate a fost revizuit prin excluderea
unei suprafete de 4246mp din zona nordica a amplasamentului studiat, astfel
incat teritoriul reglementat prin prezentul PUZ are o suprafata de 1.842.780mp,
din suprafata totala masurata de 1.847.026mp, aflat in proprietatea initiatorului
PUZ.
Având în vedere suprafață terenului și dorințele beneficiarului, se propune
impartirea acestuia în 2 zone:
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BILANT
TERITORIAL

din care

Suprafață totala teren
Suprafață intravilan
Suprafață
construita/construibila
Suprafață alei,
carosabil
Suprafață teren
neamenajat/ spații
plantate

TEREN
NEREGLEME
NTAT

Zona industriala CAROM 1 – Spatii administrative, productie,
depozitare, servicii, comert
Zona industriala CAROM 2 – Spatii administrative, productie,
depozitare, functiuni complementare
Suprafata teren din acte = 1.849.176mp
Suprafata teren masurata – studiata prin PUZ – 1.847.026mp
Suprafata
Suprafata reglementata prin PUZ
nereglementata prin PUZ
4.246mp
1.842.780mp
Zona industriala
Zona industriala
CAROM 1
CAROM 2
273.272,00mp
1.569.508,00mp
EXISTENT
STUDIAT PRIN
PUZ

SUPRAFATA REGLEMENTATA PRIN
PUZ
Zona industriala
Zona industriala
CAROM 1
CAROM 2

4.246,00
4.246,00
-

mp
273.272,00
273.272,00
163.936,20

%
100,00%
100,00%
60,00%

mp
1.569.508,00
1.569.508,00
941.704,80

%
100,00%
100,00%
60,00%

4,65%

-

54.654,40

20,00%

313.901,60

20,00%

90,58%

-

54.654,40

20,00%

313.901,60

20,00%

mp
1.847.026,00
1.847.026,00
88.135,00

%
100,00%
100,00%
4.77%

85.961,00
1.672.930,00

Zona industriala CAROM 1 – Spatii administrative, productie,
depozitare, servicii, comert va cuprinde obiective de tipul:
 activități industriale productive;
 IMM ce își desfășoară activitatea în construcții industriale mari și
mijlocii, care necesită suprafețe mari de teren, distribuție și depozitare
de bunuri și materiale.
 spațiilor administrative (cercetare, birouri, sali de conferinte, protocol,
training, cabinet medical angajati),
 unități prestări servicii, spații comerciale, unități de alimentatie publica
(cantina), alte dotări aferente activității industriale (cercetare, birouri,
conferințe, instruire, cabinete medicale)
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Zona industriala CAROM 2 – Spatii administrative, productie,
depozitare, functiuni complementare va cuprinde obiective de tipul:
 activități industriale productive;
 servicii, depozitare și comerț materii prime și produse industriale
 IMM ce își desfășoară activitatea în construcții industriale mari şi
mijlocii, care necesită suprafeţe mari de teren,
 servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială,
servicii comerciale legate de transporturi și depozitare, terminale
feroviare destinate aprovizionării şi preluării produselor brute şi finite
ale activităţilor productive specifice,
 stații de alimentare cu carburanţi, cercetare industrială, unități prestari
servicii.
Se admit construcții/hale pentru depozitare comercială și activități productive
cu activități care se pot regăsi în lista activităților supuse procedurii de emitere a
autorizației de mediu, conform Anexei 1 a Ordinului nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu conditia parcurgerii
procedurilor specifice.
De asemenea, se mai pot organiza spații conexe: obiective tehnico-edilitare,
construcții aferente echiparii tehnico edilitare, amenajări aferente: căi de acces
carosabile şi pietonale private, spații plantate, perdele de protectie, etc.
In funcție de planul de investiție al dezvoltatorului la momentul demarării
lucrărilor, numărul de construcții, precum și amplasarea acestora pe teren poate
fi diferita de propunerea de mobilare urbana. Construcțiile se vor amplasa
respectând regimul de aliniere principal și lateral propus, putând fi amplasate
independent sau cuplate pe una sau doua laturi.
REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
REGIMUL DE ÎNĂLŢIME
P+5E
P+2E;
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ LA CORNISA/STREASINA
25,00m măsurată de la CTN;
15,00m măsurată de la CTN;
NOTA: Înălțimea maxima poate fi depasita de echipamentele și instalațiile
industriale, în functie de caracteristicile tehnologice.

-

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE LIMITELE DE
PROPRIETATE
Retrageri fata de aliniament
- Retrageri fata de aliniament
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spre str. Industriilor: minim 10,00 spre DJ 119: minim 10,00 metri de
metri de la limita de proprietate;
la limita de proprietate;
- Retrageri fata de limitele
- Retrageri fata de limitele
laterale: minim 10,00 metri de la laterale: minim 10,00 metri de la
limita de proprietate, respectiv minim limita de proprietate, respectiv minim
9,50m din axul drumurilor de incinta 9,50m din axul drumurilor de incinta
in cazul in care spre limita proprietatii in cazul in care spre limita proprietatii
exista drumuri de incinta;
exista drumuri de incinta;
Retrageri fata de limita
Retrageri fata de limita
posterioara a parcelei: minim 9,50 posterioara a parcelei: minim 9,50
metri din axul drumurilor care separa metri din axul drumurilor care separa
cele 2 zone.
cele 2 zone.
Constructiile amplasate în vecinatatea căilor ferate industriale din
incinta nu intra sub incidenta OUG nr.12/1998, Cap. IV – Siguranta și
protectia infrastructurii feroviare, nefiind căi ferate publice.
In cadrul incintei, construcțiile se vor retrage la minim 9,50m din axul
drumurilor.
Distanța dintre cladirile aflate pe aceasi parcela va fi de minim 6,00m.
Distanţa aceasta se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire
şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperile în care se desfăşoară
activităţi permanente.
Excepție de la regimul de aliniere fac construcțiile existente care se
păstrează.
ACCESE
- Accesul pietonal și auto la Accesul pietonal și auto la
amplasament se realizeaza din Str. amplasament se realizeaza din DJ
119.
Industriilor.
PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (P.O.T.)
POT propus = 60%
POT propus = 60%
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
CUT 2,00 mp ADC/mp teren
CUT 1,20 mp ADC/mp teren
ASIGURAREA UTILITĂȚILOR
Toate utilitățile (apa-canal, energie electrica, gaze naturale) vor fi asigurate din
rețelele centralizate existente în zona la strada Industriilor.
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NECESAR LOCURI DE PARCARE
Asigurarea locurilor de parcare se va face conform prevederilor Anexei 5 din HG
525/1996. Necesarul de locuri de parcare pentru terenul studiat se va face la faza
DTAC.
SPATII VERZI
Asigurarea spatiilor verzi se va face conform prevederilor Anexei 6 din HG
525/1996. Suprafață de spații verzi amenajate/plantate va fi de mininim 20%
pentru fiecare zona funcționala.
3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare
3.6.1 Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se realizeza prin bransament la sistemul centralizat de
alimentare existent, de la str. Industriilor.
Reteaua proiectata pentru constructii va asigura atat consumul menajer
cat si asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o
adancime de cca. 1,1 – 1,5 m. Debitul si presiunea necesare in retelele de
distributie vor fi asigurate de statiile de pompare ale municipiului.
La faza urmatoare - certificat de urbanism pentru autorizatie de construire
pentru lucrarile propriu zise - se va obtine avizul furnizorului de utilitati din zona.
3.6.2 Canalizarea
Apele uzate menajere si pluviale de la imobile vor putea fi deversate, prin
racordare la reteaua publica de canalizare, amplasata pe str. Industriilor, prin
extinderea acestei retele pana in dreptul imobilelor.
Pentru executie sunt necesare avizele si autorizatiile specifice, obtinute de
catre beneficiar, conform reglementarilor in vigoare.
Apele colectate de pe suprafata platformelor, rampelor auto si a spatiilor de
parcare, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi prevazut si cu decantor
de aluviuni, dupa care vor fi canalizate spre caminul de racord. Deasemeni se vor
prevedea rigole perimetrale de preluare a apelor accidentale si din curatenie.
Aceste ape vor fi trecute deasemeni prin separatorul de hidrocarburi.
3.6.3 Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a constructiilor se va realiza din reteaua
publica de distributie a energiei electrice existenta pe str. Industriilor, in baza unui
studiu de solutie cu respectarea prevederilor Ord. ANRE nr. 59/02.08.2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de
interes public. Studiul de solutie va fi intocmit de un proiectant atestat ANRE si
avizat in CTE DELGAZ-GRID SA.
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La faza urmatoare - autorizatie de construire pentru lucrarile propriu zise se va obtine avizul furnizorului de utilitati din zona.
3.6.4 Gaze naturale
Constructiile se va bransa la reteaua de distributie existenta in zona la str.
Industriilor. Traseele retelelor si instalatiilor vor fi pe cat posibile rectilinii.
Definitivarea solutiilor se va realiza in fazele urmatoare de proiectare.
3.6.5 Echiparea cu retele de telecomunicatii
Constructiile propuse se vor racorda la una dintre retelele de telefonie fixa
ce opereaza in zona amplasamentului. Optional se vor asigura si servicii de TV
prin cablu si Internet. Furnizorul de servicii ce opereaza in zona va intocmi, la
cererea beneficiarului si contra cost, documentatiile tehnice de racordare la
retelele pe care le detine/exploateaza.
Definitivarea solutiilor se va realiza in fazele urmatoare de proiectare.
3.6.6 Incalzirea constructiilor
Alimentarea cu energie termica a cladirilor se va realiza individual.
Sistemul de incalzire se va stabili la faza autorizatie de construire.
In cazul folosirii sistemului de incalzire cu centrala termica proprie pe
combustibil gazos, emisia de noxe trebuie sa se incadreze in limitele prevazute in
Ordinul nr. 462/’93 - Conditii tehnice privind protectia atmosferei – anexa 2, pct.4.
3.6.7 Gospodarirea comunala
Deșeurile menajere se vor colecta selectiv respectand conditiile impuse de
legislatia in vigoare – OMS 119/2014, art. 4, pct.a.
Pentru depozitarea deseurilor ce vor rezulta din activitatile desfasurate pe
terenurile studiate, se vor realiza platforma gospodareasca pentru amplasarea
recipientelor de colectare. Aceastea vor fi imprejmuite, vor avea asigurate o
pardoseala impermeabilizata, ce va avea asigurata o panta de scurgere cu sistem
de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare.
Punctul de colectare deseuri va fi dimensionat pe baza indicelui maxim de
producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si va fi intretinut in
permanenta stare de curatenie.
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3.7 Protectia mediului
TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARARII 1076
din 08/07/2004)
Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari, etc.).
Sursele de poluare sunt obiective generatoare de poluanti solizi, lichizi sau
gazosi, de origine naturala sau artificiala, cu influente negative asupra factorilor
de mediu (apa, aer, sol). Sunt considerate producatoare de substante poluante,
cu efecte negative asupra mediului inconjurator, acele tehnologii si instalatii care
emit in mod sistematic sau accidental in mediu substante poluante solide, lichide,
gazoase.
Planul propune realizarea unor imobile cu următoarele funcțiuni:
- clădiri administrative, prestari servicii, spatii comerciale, parcări, construcții
și amenajări ale instalațiilor edilitare, construcții tehnice (anexe);
- construcții/hale pentru depozitare comercială și activități productive
activitati industriale productive;
- construcții/hale pentru depozitare comercială și activități productive cu
activități care se pot regăsi în lista activităților supuse procedurii de emitere a
autorizației de mediu, conform Anexei 1 a Ordinului nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu conditia parcurgerii
procedurilor specifice.
Sursele de poluare sunt obiective generatoare de poluanti solizi, lichizi sau
gazosi, de origine naturala sau artificiala, cu influente negative asupra factorilor
de mediu (apa, aer, sol). Sunt considerate producatoare de substante poluante,
cu efecte negative asupra mediului inconjurator, acele tehnologii si instalatii care
emit in mod sistematic sau accidental in mediu substante poluante solide, lichide,
gazoase. Conform intentiei acestui proiect terenul va fi ocupat de constructii ce
vor avea functiunea de hale de depozitare, productie, birouri si servicii. In
consecinta, activitatile ce se vor desfasura pe suprafata amplasamentului vor
constitui principalele surse de poluare.
Tipurile de poluanţi ce pot fi emişi prin surse difuze, atat pe perioada
realizarii constructiilor cât și pe perioada de functionare a acestora, sunt
reprezentate de emisii de gaze de eşapament de la autovehicolele ce vor deservi
zona sau de la motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor acţiona
utilajele tehnologice şi mijloacele de transport folosite în activitatea de şantier în
care pot fi identificate următoarele substanţe poluante: hidrocarburi, aldehide,
oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf şi fum. Se va urmari ca toti acesti
agenti de poluare a aerului sa fie tinuti in permanenta la valorile normale
admisibile prin lege.
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Incalzirea constructiilor se va face prin intermediul centralelor termice pe
combustibil gazos – gaz metan, cu care va fi dotata fiecare cladire in parte. Se
mentioneaza ca arderea se face automatizat ceea ce presupune o ardere
completa, ecologica, gazele de ardere necontinând substante toxice ce necesita
masuri speciale de tratare sau dispersie.
Pentru protectia factorilor de mediu se vor avea in vedere reglementarile
prevazute in Legea 265/2006 privind protectia mediului cu completarile si
modificarile ulterioare.
Prevenirea producerii riscurilor naturale Conform studiului geotehnic,
pentru prevenirea riscurilor naturale se propun masuri pentru eliminarea tuturor
posibilitatilor de infiltrare a apei in teren și de umezire a acestuia.
Pentru eliminarea posibilitatii de infiltrare a apelor de suprafata sunt
necesare urmatoarele:
- realizarea sistematizarii verticale și in plan a amplasamentului pentru
colectarea și evacuarea rapida a apelor din precipitatii sau alte surse de suprafata
prin realizarea unor pante minime de 2%;
- platformele pentru circulatii vor fi proiectate/executate cu pante
corespunzatoare și vor fi prevazute cu rigole pentru evitarea stagnarii apei in jurul
constructiei;
- se va acorda o atentie deosebita rostului dintre platforma generala și
cladiri care se va etansa cu mastic de bitum și se va urmari mentinerea acestei
etansietati pe toata durata de exploatare a constructiei.
Epurarea si preepurarea apelor uzate. Protectia apelor de suprafata si
subterane urmareste mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale
ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii
umane si bunurilor materiale. Pentru protectia calitatii apelor se impune
respectarea standardelor de emisie si de calitate a apelor.
Astfel, principala sursa de poluare a apei ar putea-o constitui apele uzate
rezultate de la constructiile propuse si apele colectate de pe suprafatele spatiilor
de parcare. Apele uzate menajere provenite de la instalatiile sanitare ale cladirilor
vor fi canalizate si deversate prin intermediul unei retele de canalizare de incinta
in sistemul centralizat de canalizare al municipiului Onesti.
Apele uzate menajere si pluviale de la imobile vor putea fi deversate, prin
racordare la reteaua publica de canalizare, amplasata pe str. Industriilor.
Instalatia de canalizare a cladirii se va compune din coloane menajere,
sifoane de pardoseala, conducte de legatura de la obiectele sanitare la coloane
si de la acestea la reteaua de canalizare din incinta parcelei si de aici la reteaua
stradala. Racordarea la reteaua stradala se va realiza prin intermediul caminelor
de canalizare exterioare. Retelele de incinta, atât cele de alimentare cu apa rece
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și canalizare cât și retelele de termoficare sau incalzire, se vor monta in canale
de protectie subterane și vor fi hidroizolate astfel incat sa fie imposibila infiltrarea
in sol a apelor uzate menajere.
Pantele de scurgere ale traseelor orizontale vor fi alese cele normale, in
functie de diametre, dar nu mai mici decat pantele minime prevazute in STAS
1795. La schimbarile de directie, precum si in zona ramificatiilor, se vor prevedea
piese de curatire.
Apele meteorice de pe acoperisuri vor fi preluate prin jgheaburi si burlane
de pe acoperisurile sarpanta sau prin sisteme de conducte pluviale in cazul
acoperisurilor terasa. Acestea vor fi dirijate catre reteaua publica de canalizare,
amplasata pe str. Industriilor.
Apele colectate de pe suprafata spatiilor de parcare, vor fi trecute printr-un
separator de hidrocarburi prevazut si cu decantor de aluviuni, dupa care vor fi
canalizate spre caminul de racord. De asemeni se vor prevedea rigole perimetrale
de preluare a apelor accidentale si din curatenie. Aceste ape vor fi trecute
deasemeni prin separatorul de hidrocarburi.
Protectia apelor de suprafata și subterane urmareste mentinerea și
ameliorarea calitatii și productivitatii naturale ale acestora, in scopul evitarii unor
efecte negative asupra mediului, sanatatii umane și bunurilor materiale. Pentru
protectia calitatii apelor se impune respectarea standardelor de emisie și de
calitate a apelor.
Depozitarea controlata a deseurilor
Principalele tipuri de reziduuri ce vor rezulta din activitatile ce se
desfasoara pe suprafata zonei sunt:
- reziduuri menajere (hartie, plastic, textile, metale, sticla, ceramica,
materiale organice);
- reziduuri stradale (de pe strazi, trotuare, alei) ce includ particule de
pamant, praf, hartie, cartoane, resturi de la santierele de constructie (moloz, nisip,
piatra, caramizi, var) etc.
Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatatii
populatiei si a mediului supuse prevederilor legislatiei specifice in vigoare. Se
interzice depozitarea neorganizata a deseurilor.
Deseurile rezultate in procesul de desfasurare a activitatilor specifice
cladirilor sunt deseurile menajere.
Acestea vor fi depozitate si colectate selectiv (menajer, hartie, plastic,
sticla) in containere speciale tip “europubela” care vor fi transportate cu
autospeciale la groapa de gunoi de catre societatea de salubritate in urma
contractului incheiat intre aceasta si beneficiar.
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Pentru depozitarea deseurilor ce vor rezulta din activitatile desfasurate pe
terenul studiat, se va realiza o platforma betonata, pentru amplasarea
recipientelor de colectare. Aceasta va fi imprejmuita, va avea asigurata o
pardoseala impermeabilizata, ce va avea asigurata o panta de scurgere cu sistem
de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare.
Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone
verzi. Pe amplasament nu exista maluri ce necesita consolidari si nici terenuri
degradate.
Organizarea sistemelor de spatii verzi. Dupa terminarea constructiilor,
zonele ramase libere vor fi amenajate ca spatii plantate prin plantarea de arbori
si arbusti, de plante decorative si gazon.
Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate.
Nu este cazul, pe amplasament nu exista bunuri de patrimoniu.
Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana. Prin regulamentul de
urbanism se prevede asigurarea de spatii plantate.
Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii si al
retelelor edilitare majore.
Nu exista disfunctionalitati din punctul de vedere al echiparii edilitare a
zonei, aceasta fiind dotata cu retele de apa si canalizare, retele electrice si de
alimentare cu gaz. Deasemenea, nu exista disfunctionalitati din punctul de vedere
al cailor de comunicatii.
3.8 Obiective de utilitate publica
In zona studiata s-au identificat urmatoarele tipuri de terenuri:
- terenuri proprietate publica de interes local: terenurile aferente drumurilor
(Str. Industriilor, DJ119);
- terenuri proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice: terenurile
avand folosinta actuala curti-constructii.
4 – CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE
Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului
(indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si
conformarea constructiilor in zona reglementata.
La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice
deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de
elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ord. 37/N/2000 al MLPAT si
Legea 350/2001 cu modificarile ulterioare.
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In stabilirea categoriilor de interventie, a reglementarilor si a restrictiilor
impuse, s-a tinut cont de Planul Urbanistic General al Mun. Onesti si de studiile
elaborate concomitent cu prezenta documentatie.
Avandu-se in vedere pozitia amplasamentului se impun o serie de masuri
pentru obtinerea unei zone urbane unitare si bine structurate prin:
- tratarea unitara din punct de vedere functional si plastic;
- tratarea cu cea mai mare atentie si rezolvarea corecta a circulatiei auto si
pietonale in zona;
- tratari urbane care sa puna in valoare perspectivele favorabile catre zona
studiata si cele din zona studiata catre zonele inconjuratoare;
- rezolvarea unitara a intregii zone studiate si articularea corecta la zonele
inconjuratoare;
- analizarea atenta si conformarea la cote inalte calitativ a spatiilor urbane create,
atat a celor publice cat si a celor private;
- abordarea atenta a zonelor verzi, a zonelor plantate, cat si a elementelor de
mobilier urban care vor contribui la realizarea unei zone cu un caracter bine
individualizat;
- folosirea de materiale de buna calitate, cu texturi si culori armonios studiate, in
vederea integrarii in dominanta arhitecturala a zonei.
Planul de actiune pentru implementarea investitiei propuse prin PUZ, cu
categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de
costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale
Costurile ce vor cadea in sarcina investitorului privat constau in racordarea
la utilitatile existente in zona si modernizarea acceselor auto si pietonale pentru
investitia propusa.
Zona este complet echipa edilitar. In aceste conditii, nu se propun investitii
care ar genera costuri ce trebuie suportate de catre autoritatea publica locala.
Costurile impuse de respectarea conditiilor impuse de prezenta
documentatie PUZ vor fi suportate exclusiv de catre investitorul privat care a
solicitat documentatia.
Categoriile de costuri ce vor fi generate de aceasta investitie sunt:
• costuri cu implementarea proiectului: investitie de baza, record utilitati,
avizare/autorizare/executie lucrari;
• costuri cu materialele de constructii;
• costuri cu transportul, etc.
Se vor intocmi studii geotehnice si planuri topografice pentru toate lucrarile
de constructii. Orice modificare a PUZ - ului se face numai in cazuri bine
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justificate, prin reactualizarea sa si numai prin avizarea noii teme de proiectare si
a sa in Consiliul Local Onesti.

Intocmit
arh. SEBASTIAN SAVESCU
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VOLUMUL II
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
AFERENT P.U.Z
CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. reprezinta o piesa de baza
in aplicarea P.U.Z., el intarind si detaliind reglementarile din P.U.Z.
Prescriptiile cuprinse in R.L.U. sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face
obiectul P.U.Z.
2. BAZA LEGALA
La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent
P.U.Z. au stat in principal:
■ Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI
URBANISMULUI cu modificarile ulterioare
■ H.G. 525/1996 (cu modificarile
ulterioare) PENTRU
APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM
Au fost consultate:
■ “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de
urbanism”, (indicativ GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000
■ “Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului
Urbanistic Zonal (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr.
176/N/2000
■ Regulamentul Urbanistic aferent Planului Urbanistic General al
Municipiului Onesti – aprobat prin HCL nr. 32/200, prelungit prin HCL nr.
208/13.12.2019.
3. DOMENIU DE APLICARE
P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme
obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in
limita terenului reglementat.
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CAPITOLUL II : REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR
4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI
SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT
Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile din intravilan este
permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu
respectarea conditiilor impuse de lege.
Utilizarea functionala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin
plansa de Reglementari urbanistice – U2.
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor care prin amplasament,
functiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri, raport
gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. - depreciaza
valoarea peisajului sau valoarea ambientala a zonei este interzisa.
Reguli pentru asigurarea protectiei sanitare a zonei:
a. Colectarea si indepartarea reziduurilor si protectia sanitara a
solului:
•
Indepartarea apelor uzate menajere se va face exclusiv prin
deversarea lor la reteaua publica.
•
Este interzisa raspandirea neorganizata a apelor uzate menajere si
industriale direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane, etc.) sau in bazinele
naturale de apa. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protectie
sanitara a surselor si a instalatiilor centrale de alimentare cu apa.
•
Este interzisa amplasarea unor instalatii individuale de indepartare a
apelor uzate de tipul haznalelor vidanjabile.
•
Precolectarea reziduurilor menajere stradale se face in recipiente
acoperite si mentinute in buna stare, amplasate in conditii salubre, in locuri special
amenajate. Administratia locala va asigura precolectarea si evacuarea
reziduurilor stradale.
•
Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale,
se amplaseaza pe terenuri aprobate de organele teritoriale de specialitate, in nici
un caz pe malul apelor, la distanta de zonele de locuit, conform Ordinului
Ministrului Sanatatii nr. 119/2014.
•
Este interzisa depozitarea reziduurilor industriale de orice fel, pe
domeniul public, pe calea de acces si trotuar.
b. Aprovizionarea cu apa potabila a localitatilor si a constructiilor
aflate in intravilan.
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Pentru aprovizionarea cu apa potabila a populatiei se poate folosi reteaua
publica de distributie apartinand companiei locale.
Sursele, constructiile si instalatiile centrale de alimentare cu apa potabila
si retelele de distributie se vor proteja prin instituirea:
•
Zonelor de protectie sanitara cu regim sever
•
Zonelor de restrictie conform reglementarilor in vigoare
Este interzisa alimentarea cu apa a populatiei prin folosirea instalatiilor
locale de alimentare cu apa (izvoare, fantani), apa potabila fiind asigurata exclusiv
prin intermediul retelelor centralizate de alimentare cu apa a localitatii.
Distributia apei in aceste retele centralizate trebuie sa fie continua,
responsabilitatea monitorizarii calitatii apei revenind autoritatilor competente.
Se interzic racorduri, comunicatii si legaturi ale retelei de apa potabila cu
retele de apa destinate altor scopuri.
Salubritate – Generalitati
Atat in scopul protectiei mediului natural si antropic, cat si in scopul apararii
interesului public se pune tot mai accentuat problema imbunatatirii serviciului de
salubritate.
Astfel, se vor cauta solutii de amplasare eficienta a platformelor
gospodaresti sau de suplimentare a celor existente, pozitionarea judicioasa de
containere si recipiente care sa asigure in mod obligatoriu posibilitatea sortarii
prealabila.
Colectarea deseurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona,
subzona, sau gospodarie individuala prin pubele moderne ce vor asigura
posibilitatea sortarii deseurilor.
Solutionarea problemelor legate de salubrizare se face in functie de
zonificarea functionala prevazuta in documentatiile urbanistice.
La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in
vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei.
Masurile de salubrizare a localitatii nu vor afecta cadrul – urbanistic, functional si
compozitional.
Se vor evita de asemenea, depozitarile intamplatoare ale gunoiului, mai
ales in zonele verzi plantate, zonele protejate, in albiile apelor, etc. In caz contrar
se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctionate drastic conform
legilor in vigoare.
Interventiile serviciului de salubritate vor urmari corelarea orelor de
depozitare si colectare cu orele de liniste si vor fi utilizate doar utilaje specializate
aflate in parametri optimi de functionare pentru evitarea propagarii mirosurilor sau
generarii de zgomot sau discomfort vizual. Activitatile de salubrizare vor fi de
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natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze
imaginea civilizata.
Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmarita indeaproape, aducindui-se imbunatatiri prin adoptarea solutiilor rezultate in urma studiilor recente sau
aplicand experienta existenta in alte zone ce pot servi ca model de organizare in
acest domeniu.
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI
APARAREA INTERESULUI PUBLIC
Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la
riscuri naturale cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora
este interzisa conform R.G.U..
Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice
precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu
energie electrica, conductelor de gaze, canalizare, cailor de comunicatie si altor
asemenea lucrari de infrastructura se face conform prezentului RLU.
Asigurarea echiparii tehnico – edilitare in localitate se va face conform
R.G.U..
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii
compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei
conform . R.G.U.
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia respectarii
indicilor maximi admisi ai P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin documentatiile de urbanism
si precizati in certificatul de urbanism.
Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se va face in baza
documentatiilor de urbanism aprobate si conforme cu R.G.U..
Pentru protejarea instalatiilor de transport de energie electrica se interzice,
atat persoanelor juridice cat si fizice, sa efectueze constructii de orice fel in zona
de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de energie
electrica. Dimensiunile culoarelor de trecere sunt urmatoarele: 24 de m latime,
pentru liniile cu tensiune mai mica de 110 kv, 37 de m latime, pentru cele cu
tensiune de 110 kv si 55 de m latime, pentru cele cu tensiune de 220 kv. Pentru
amplasarea constructiilor in aceasta zona trebuie cerut avizul operatorului de
retea (conform NTE 003/04/00).
6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a
recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale favorabile.
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Autorizarea executarii constructiilor in zona drumului public se poate face
cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei publice pentru:
•
Constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de
intretinere si de exploatare;
•
Parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de
energie (inclusiv functiile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);
•
Conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport
gaze, titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii
si infrastructuri ori alte instalatii ori constructii de acest gen.
In sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se intelege
ampriza, fasiile de sigurata si fasiile de protectie.
AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT
Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii
regimului de aliniere prevazut in documentatiile de urbanism si stabilita prin
certificatul de urbanism.
•
Aliniament – linia de demarcatie intre terenurile apartinand domeniului
public si cele apartinand domeniului privat (linia gardului, a lotului, etc.).
•
Regim de aliniere – linia constructiilor care urmareste fronturile
construite ale cladirilor.
Fata de aliniament constructiile pot fi amplasate sau aliniate in urmatoarele
situatii:
•
Pe aliniament
•
Retras de la aliniament
Pentru fiecare situatie in parte, se va asigura coerenta fronturilor stradale
in functie de situatia vecinatatilor si a caracterului general al strazii.
Se recomanda in cazul zonelor protejate ca prin certificatul de urbanism sa
se solicite explicitarea modului de inscriere a fatadei in frontul construit existent,
prin prezentarea desfasurarii care sa cuprinda cel putin trei constructii stanga –
dreapta.
DISTANTE MINIME OBLIGATORII FATA DE LIMITELE LATERALE SI FATA
DE LIMITA POSTERIOARA A PARCELEI
REGIM DE ALINIERE
Constructiile noi propuse se vor amplasa astfel incat sa asigure insorirea
minima obligatorie prevazuta prin legislatia in vigoare – OMS 119/2014.
In cazul existentei pe una din lateralele parcelei a unui calcan atunci
constructia nou propusa se va alipi de acesta.
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7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII.
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este
permisa numai daca:
•
exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin
servitute, conform destinatiei constructiei si cu permiterea accederii mijloacelor
de stingere a incendiilor.
•
se asigura accese pietonale corespunzatoare importantei si
destinatiei constructiei
Reteaua de drumuri precum si retragerea constructiilor fata de drumurile
publice se va face conform actelor normative care statuteaza direct sau indirect
acest domeniu: Decretul nr. 247/1978 pentru modificarea Legii nr. 37/1975 privind
sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile
urbane şi rurale si Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de
circulatie din localitati si teritoriul de influenta – C 242 / 1993.
Organizarea circulatiei se va face in conformitate cu propunerile din
documentatiile urbanistice P.U.G. si P.U.Z.
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA.
Lucrarile de imbunatatire, extindere sau marire de capacitate a retelelor
edilitate se vor realiza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime,
dupa caz;
Retelele tehnico – edilitare aflate in serviciul public, sunt proprietate publica
a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel.
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE
TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII.
Conform parcelarului se permite amplasarea cladirilor in bune conditii
(orientare, insorire, vanturi dominante, etc.) si cu respectarea prevederilor legale
din Codul Civil.
Aceste conditii se aplica atat parcelelor cu forme geometrice regulate cat
si celor neregulate.
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI
IMPREJMUIRI
SPATIILE VERZI SI PLANTATE:
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Autorizarea executarii constructiilor va dispune obligativitatea mentinerii
sau crearii de spatii verzi si plantate in functie de destinatia si capacitatea
constructiei.
Asigurarea de spatii verzi se va face conform Anexei 6 a RGU aprobat prin
HG 525/1996.
IMPREJMUIRILE:
Este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:
- Imprejmuiri opace, necesare pentru protectia intruziunilor, separarea
unor servicii functionale, asigurarea proectiei vizuale;
- Imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii
parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul
strazilor sau ansamblurilor urbanistice.
Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul
proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse
acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiilor.
CAPITOLUL III : ZONIFICARE FUNCTIONAL
Conform avizului de oportunitate cu nr. 02/05.10.2021 emis de Primaria
Mun. Onesti, ca urmare a observatiilor privind conturul neregulat al zonelor
propuse spre reglementare, studiul de oportunitate a fost revizuit prin excluderea
unei suprafete de 4246mp din zona nordica a amplasamentului studiat, astfel
incat teritoriul reglementat prin prezentul PUZ are o suprafata de 1.842.780mp,
din suprafata totala masurata de 1.847.026mp, aflat in proprietatea initiatorului
PUZ.
Având în vedere suprafață terenului și dorințele beneficiarului, se propune
impartirea acestuia în 2 zone:
Zona industriala CAROM 1 – Spatii administrative, productie,
depozitare, servicii, comert
Zona industriala CAROM 2 – Spatii administrative, productie,
depozitare, functiuni complementare
Suprafata teren din acte = 1.849.176mp
Suprafata teren masurata – studiata prin PUZ – 1.847.026mp
Suprafata
Suprafata reglementata prin PUZ
nereglementata prin PUZ
4.246mp
1.842.780mp
Zona industriala
Zona industriala
CAROM 1
CAROM 2
273.272,00mp
1.569.508,00mp
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EXISTENT
STUDIAT PRIN
PUZ

din care

Suprafață totala teren
Suprafață intravilan
Suprafață
construita/construibila
Suprafață alei,
carosabil
Suprafață teren
neamenajat/ spații
plantate

TEREN
NEREGLEME
NTAT

BILANT
TERITORIAL

SUPRAFATA REGLEMENTATA PRIN
PUZ
Zona industriala
Zona industriala
CAROM 1
CAROM 2

4.246,00
4.246,00
-

mp
273.272,00
273.272,00
163.936,20

%
100,00%
100,00%
60,00%

mp
1.569.508,00
1.569.508,00
941.704,80

%
100,00%
100,00%
60,00%

4,65%

-

54.654,40

20,00%

313.901,60

20,00%

90,58%

-

54.654,40

20,00%

313.901,60

20,00%

mp
1.847.026,00
1.847.026,00
88.135,00

%
100,00%
100,00%
4.77%

85.961,00
1.672.930,00

CAPITOLUL IV : PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI
SUBUNITATILOR FUNCTIONALE
SECTIUNEA I - UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
Zona industriala CAROM 1 – Spatii Zona industriala CAROM 2 – Spatii
administrative, productie,
administrative, productie,
depozitare, servicii, comert
depozitare, functiuni
complementare
- activități industriale productive,
depozitare și servicii;
- IMM ce își desfășoară activitatea în
construcții industriale mari și mijlocii,
care necesită suprafețe mari de teren,
distribuție și depozitare de bunuri și
materiale.
- spațiilor administrative (cercetare,
birouri, sali de conferinte, protocol,
training, cabinet medical angajati),
- unități prestări servicii, spații
comerciale, unități de alimentatie
publica (cantina), alte dotări aferente
activității
industriale
(cercetare,
birouri, conferințe, instruire, cabinete
medicale)

- activităţi industriale productive;
- servicii, depozitare și comerț materii
prime și produse industriale;
- IMM desfăşurate în construcţii
industriale mari şi mijlocii, care
necesită suprafeţe mari de teren;
- servicii pentru zona industrială,
transporturi, depozitare comercială,
servicii
comerciale
legate
de
transporturi şi depozitare;
- terminale
feroviare
destinate
aprovizionării şi preluării produselor
brute şi finite ale activităţilor
productive specifice;
- staţii de alimentare cu carburanţi;
- cercetare industriala;
- unitati prestari servicii;
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- obiective
tehnico
edilitare,
constructii aferente echiparii tehnico edilitare
- amenajări aferente: căi de acces
carosabile şi pietonale private, spaţii
plantate, perdele de protectie, etc.

- obiective
tehnico
edilitare,
constructii aferente echiparii tehnico edilitare;
- amenajări aferente: căi de acces
carosabile şi pietonale private, spaţii
plantate, perdele de protectie, etc.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI:
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
- depozite şi complexe vânzări endetail numai pentru produse care nu
pot fi transportate la domiciliu cu
autoturismul propriu sau cu taxi.

- terenurile cu accesibilitate la căile
de circulaţie feroviară vor fi rezervate
pentru unităţile productive mari;
- se admit următoarele funcţiuni cu
condiţia ca acestea să funcţioneze
complementar
cu
activităţile
productive
dominante:
birouri
profesionale sau de afaceri, servicii
pentru afaceri.

Se admit construcții/hale pentru depozitare și activități productive cu
activități care se pot regăsi în lista activităților supuse procedurii de emitere a
autorizației de mediu, conform Anexei 1 a Ordinului nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu conditia
parcurgerii procedurilor specifice.
ARTICOLUL 3 - INTERDICTII DE UTILIZARE
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
- locuire individuală si colectiva;
- instituţii publice şi servicii de interes
general: administraţie locală, instituţii
de educaţie, creşe, grădiniţe, scoli
generale etc., unităţi de cult, a
spaţiilor
destinate
sportului
şi
agrementului;
- se interzice amplasarea unităţilor
funţionale care ar afecta funcţionarea
activităţilor dominante ale subzonelor;
- orice lucrări de terasament care pot
să provoace scurgerea apelor pe

- locuire individuală şi colectivă;
- instituţii publice şi servicii de interes
general: administraţie locală, instituţii
de educaţie, creşe, grădiniţe, scoli
generale etc., unităţi de cult, a
spaţiilor
destinate
sportului
şi
agrementului;
- se interzice amplasarea unităţilor
funţionale care ar afecta funcţionarea
activităţilor dominante ale subzonelor;
- orice lucrări de terasament care pot
să provoace scurgerea apelor pe
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parcelele vecine sau care împiedică parcelele vecine sau care împiedică
evacuarea şi colectarea rapidă a evacuarea şi colectarea rapidă a
apelor meteorice.
apelor meteorice.
SECTIUNEA II:
CONDITII DE AMPLASARE,
ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR
ART. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,
DIMENSIUNI)
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
- teren cu suprafata de 273272mp si - teren cu suprafata de 1569508mp si
forma neregulata.
forma neregulata.
Se pastreaza forma si dimensiunile totale ale terenului.
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii
cumulate:
- Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu
funcţiunile admise este de 1000 m.
- Sa aiba acces carosabil, dimesionat conform reglementarilor in vigoare.
ART. 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA ALINIAMENT
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
- Retrageri fata de aliniament
- Retrageri fata de aliniament
spre str. Industriilor: minim 10,00 spre DJ 119: minim 10,00 metri de la
metri de la limita de proprietate;
limita de proprietate;
Excepție de la regimul de aliniere fac construcțiile existente care se
păstrează.
ART. 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE si
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
- Retrageri fata de limitele
laterale: minim 10,00 metri de la
limita de proprietate, respectiv minim
9,50m din axul drumurilor de incinta in
cazul in care spre limita proprietatii
exista drumuri de incinta.
- Retrageri fata de limita

- Retrageri fata de limitele
laterale: minim 10,00 metri de la
limita de proprietate, respectiv minim
9,50m din axul drumurilor de incinta in
cazul in care spre limita proprietatii
exista drumuri de incinta;
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posterioara a parcelei: minim 9,50
Retrageri
fata
de
limita
metri din axul drumurilor care separa posterioara a parcelei: minim 9,50
cele 2 zone.
metri din axul drumurilor care separa
cele 2 zone.
Excepție de la regimul de aliniere fac construcțiile existente care se
păstrează.
Constructiile amplasate în vecinatatea căilor ferate industriale din
incinta nu intra sub incidenta OUG nr.12/1998, Cap. IV – Siguranta și
protectia infrastructurii feroviare, nefiind căi ferate publice.
In cadrul incintei, construcțiile se vor retrage la minim 9,50m din axul
drumurilor.
Distanța dintre cladirile amplasate izolat pe aceasi parcela va fi de
minim 6,00m. Distanţa aceasta se poate reduce la jumătate dacă nu sunt
accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperile în
care se desfăşoară activităţi permanente.
Cladirile cu functiuni similare pot fi alipite de alte constructii pe una sau
mai multe laturi.
Clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu
funcţiuni similare, situate pe limita parcelei, în cazul în care acestea nu
prezintă incompatibilităţi.
În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de
incendii şi alte norme tehnice specifice.
Limita edificabilului poate fi depasita de amenajarile exterioare, cum ar
fi: platforma gospodareasca, echipamentele de utilitate publica (post TRAFO,
generatoare electrice, rezerva de apa pentru incendiu. Acestea vor putea fi
amplasate in afara zonei edificabile doar in baza unui acord cu vecinii direct
afectati si respectand reglementarile impuse de OMS 119/2014.
ART. 7 - CIRCULATII SI ACCESE
Identic pentru Zona industriala CAROM 1 si Zona industriala CAROM 2
CIRCULATII
Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale
publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită,
dintr-o proprietate adiacentă străzii – cu lăţime de minim 4,00m pentru a permite
accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.
Circulatiile in interiorul amplasamentului studiat se face prin intermediul
drumurilor de incinta dimensionate corespunzator pentru a permite accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.
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Tinandu-se cont de faptul ca terenul va deservi functiunile de spatii de
productie, depozitare, servicii, se va considera o circulatie principala cu cate o
banda de circulatie pe sens, cu latimea de 7,00m si trotuar de 1,00m pe o parte a
carosabilului.
In interiorul amplasamentul studiat exista mai multe circulatii auto, destinate
unei bune functionari a platformei industriale. In functie de necesitatile functiunilor
propuse, acestea circulatii se vor moderniza si se vor realiza circulatii auto noi
aferente fluxurilor tehnologice, precum si zone de parcare pentru autovehicole si
vehicolele de transport de mare tonaj. Toate aceste circulatii vor avea latimea
minima de 3,50 m pentru circulatii cu o singura banda de circulatie pe sens si
latimea minim 7,00m pentru circulatii auto cu cate o banda de circulatie pe fiecare
sens.
In interiorul parcelei, circulatiilor tehnologice sunt asigurate si prin
intermediul cailor ferate, care se vor reabilita. Pentru intregirea fluxului tehnologic,
se pot realiza trasee noi de cai ferate. Aceste trasee de cai ferate de pe
amplasamentul studiat nu fac parte din infrastructura feroviara publica.
ACCESE
Zona industriala CAROM 1

Zona industriala CAROM 2

- Acces auto si pietonal din str.
- Acces auto si pietonal din DJ
Industriilor.
119.
ART. 8 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Identic pentru Zona industriala CAROM 1 si Zona industriala CAROM 2
- Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii/reparaţii cât
şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, în interiorul
parcelei.
- În spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi
rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea
de minimum 1,20 m.
Asigurarea parcajelor se va realiza doar in incinta studiata, in afara
domeniului public.
Conform HG 525/1996, pentru construcțiile industriale vor fi prevazute
parcaje, după cum urmeaza:
- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1.000 mp, un loc de parcare
la 150 mp;
- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 mp, un loc de
parcare la o suprafaţă de 100 mp.
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Pentru construcțiile administrative vor fi prevazute câte un loc de parcare
pentru 10-30 angajati, plus un spor de 20%pentru invitati.
Pentru construcțiile comerciale, vor fi prevazute locuri de parcare pentru
clienti după cum urmeaza:
- un loc de parcare la 200 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
unităţi de până la 400mp;
- un loc de parcare la 100 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
unităţi de 400 - 600mp;
- un loc de parcare la 50mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
complexuri comerciale de 600 - 2.000 mp;
- un loc de parcare la 40mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
complexuri comerciale de peste 2.000 mp.
Calculul numarului de locuri de parcare se va face la faza DTAC, respectand
prevederile HG 525/1996, în functie de rezolvarea funcționala adoptata, care
poate fi diferita de prezentul PUZ.
ART. 9 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ/ ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ/
ATIC – 25,00m masurata de la CTN. ATIC – 15,00m masurata de la CTN.
Regim de inaltime: P+5E
Regim de inaltime: P+2E
Înălțimea maxima poate fi depasita de echipamentele și instalațiile industriale,
în functie de caracteristicile tehnologice.
Exceptie de la prezenta reglementare fac constructiile existente care se
pastreaza.
ART.10 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
Identic pentru Zona industriala CAROM 1 si Zona industriala CAROM 2
- Constructiile se vor inscrie in specificul zonei;
- Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi
cu vecinătăţile imediate;
- Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu
faţada principală.
ART.11 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
Identic pentru Zona industriala CAROM 1 si Zona industriala CAROM 2
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice edilitare;
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- se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care
provin din întreţinerea şi funcţionare instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme
exterioare;
- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii
competente care administreaza resursele de apa;
- se admit surse individuale de producere a energiei electrice din resurse
regenerabile (energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiţia utilizării
exclusive în regim local.
ART.12 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
Identic pentru Zona industriala CAROM 1 si Zona industriala CAROM 2
Conform HG 525/1996, pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute
spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de categoria acestora, dar
nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.
orice parte a terenului incintei vizibilǎ dintr-o circulaţie publicǎ, inclusiv
de pe calea feratǎ, va fi astfel amenajatǎ încât sǎ nu altereze aspectul general al
localitǎţii.
suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţǎ de aliniament vor fi
plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţǎ o perdea
vegetalǎ pe tot frontul incintei;
suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme
funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care
reprezintǎ totodatǎ linii de separaţie faţǎ de alte subzone şi unitǎţi teritoriale de
referinţǎ.
ART.13 – IMPREJMUIRI
Identic pentru Zona industriala CAROM 1 si Zona industriala CAROM 2
Imprejmuirile vor fi:
- transparente spre strada in cazul constructiilor administrative, de servicii,
comerciale, cu înălţimi de maxim 1,50 m din care un soclu de 0,30 m, care pot fi
dublate cu gard viu.
- opace in cazul unor functiuni ce necesita protectie vizuala. În cazul
necesităţii unei protecţii suplimentare, se recomandă dublarea spre interior la
4,00m distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţime, între cele
două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti ;
- Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite
staţionarea vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu
incomoda circulaţia pe drumurile publice;
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SECTIUNEA III:
POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ART. 14 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI
(P.O.T.)
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
POT propus = 60%

POT propus = 60%

ART. 15 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)
Zona industriala CAROM 1
Zona industriala CAROM 2
CUT propus = 2,00

CUT propus = 1,20

ARTICOLUL 16 - MODIFICARI ALE PUZ
Orice modificare a PUZ - ului se face numai in cazuri bine justificate, prin
reactualizarea si avizarea sa in Consiliul Local Onesti.
SECTIUNEA IV
ARTICOLUL 17 - RECOMANDARI SPECIALE PENTRU DETINATORII
DE TERENURI SAU IMOBILE IN ZONA PUZ - ULUI.
17.1 Se vor intocmi studii geotehnice si planuri topografice pentru toate
lucrarile de constructii.
Intocmit
arh. SEBASTIAN SAVESCU
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