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MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1, Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea proiectului - “CONSTRUIRE SEDIU DETASAMENT 2 DE POMPIERI
BRAILA”

Amplasament - JUD. BRAILA, COM. TICHILESTI, TARLA 57,
PARCELA 161/2 ± 160/3

Beneficiar - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
“DUNAREA”AL JUDETULUI BRAILA

Faza de proiectare - PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant - S.C. ARHIWORLD S.R.L. BRAILA

Sefproiect - DR. ARH. COSTEL DRAGAN

1.2. Obiectul lucrarii

Rolul Plauului Urbanistic Zonal
Planul Urbanistic Zonal stabileste reglementari specifice pentru o anumita zona dintr-o

localitate urbana sau rurala, compusa din mai multe parcele, acoperind, toate sau o mare parte din
functiunile: locuire, institutii si servicii, unitati de productie si depozitare, cai de comunicatie, spatii
plantate, pentru agrement si sport, destinatie speciala, gospodarie comunala, echipare edilitara.

Are caracter de reglementare specifica detaliata pentru o zona si asigura corelarea
dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al localitatii sau
completeaza prevederile acestuia.

Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal este obligatorie in urmatoarele situatii:
- este prevazut intr-un act normativ specific (lege, ordonanta, hotarare);
- este prevazut in Planul Urbanistic General;
- eSte solicitat prin Certificatele de Urbanism, in cazul de fata, prin: nr. 133/06.08.2020 pentru
,,SEDIU DETASAMENT 2 DE POMPIERI BRAILA”
- pentru justificarea unor interventii urbanistice ce nu se inscriu in prevederile unui Plan Urbanistic
General aprobat;

Prevederile unui Plan Urbanistic Zonal aprobat vor fi preluate in viitoarele Planuri
UrbariisĹice Generale ale unei localitati.

Planul Urbanistic Zonal nu reprezinta o faza de investitie, ci este o faza premergatoare
realizarii investitiei.

Solicitari ale temei program
Prezenta documentatie a avut ca baza de intocmire certificatul de urbanism eliberat de

Consiliul Judetean Braila, nr. 133/06.08.2020 pentru ,,SEDIU DETASAMENT 2 DE POMPIERI
BRAILÁ “, situat in extravilanul Comunei Tichilesti, Tarla 57, Parcela 161/2 + 160/3.

Terenul studiat este in proprietatea Statului Roman, cu drept de administrare Ministerul
Afacerilor Interne — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Dunarea” al Judetului Braila, conform
HG nr. 1037/28.12.2018.
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Scopul documentatiei este acela de a dezvolta zona intr-un mod coerent, propunand
functiunea cu destinatie sjeciala.

Prin realizarea investitiei se asigura cerinta de siguranta a vietii oamenilor, conform Codului
de evaluare seismica P100-3/2018, precum si asigurarea adapostirii optime a autospecialelor, a
tehnicii de interventie, precurn si a personalului care isi desfasoara activitatea.

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:
- reglementarea functionala a terenului;
- modul de ocupare si utilizare a terenului (POT si CUT);
- rezervarea suprafetelor de teren necesare viitoarelor drumuri si parcari;
- echiparea tehnico-edilitara corespunzatoare;
- amenaj area spatiilor verzi;
- introducerea in intravilan a terenului in suprafata de 7253,00 mp.

1.3. Surse documentare

La aceasta data este aprobata documentatia P.U.G. COMUNA TICHILESTI, prin HCL nr.
20/27.04.2017.

Perimetrul cc face obiectul studiului se afla in extravilanul Comunei Tichilesti, in partea de
sud, de-a lungul drumului judetean DJ 212 si nu are reglementari urbanistice.

Alte informaţii au fost preluate de la:
- Metodologia privind conţinutul cadru conţinut al documentaţiilor de urbanism — în

concordanţă cu Legea nr. 350/2001 privind arnenaj area teritoriului ~i urbanismul proiect 222/2001,
elaborat de Urbanproiect Bucuresti;

- documente surse internet.
Pentru elaborarea lucrarii proiectantul a mai consultat: legislatia in vigoare, STAS-urile Si

normativele in vigoare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Prin definirea terenului studiat ca zona cu teren arabil, inserat la limita de sud a
intravilanului localitatii Tichilesti, intr-o zona prevazuta prin PUG ca zona cu unitati agricole Si

industriale, se confirma tipul de functiune cc poate Spori potentialul de dezvoltare al zonei Si care,
din punct de vedere al functiunii Si al activitatilor cc se vor desfasura, nu afecteaza functiunile
vecine.

2.2. Potential de dezvoltare

Investitia poate influenta, prin prezenta sa, la aparitia unor sfere de servicii in zona, Sporirea
gradului de ocupare calificata a populatiei si 0 perspectiva favorabila privind calitatea vietii.

2.3. Incadrarea in localitate

Suprafata zonei propuse spre introducere in intravilan este invecinata cu:
- La N: zona teren arabil NC 90 si zona constructii aferente lucrarilor tehnico — edilitare

NC 91;
- La V: drum de exploatare;
- La S: zona teren arabil — Datcu Mihalache;
- LaE:DJ212.
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Suprafata zonei de studiu, conform Avizului de oportunitate ur. 12/09.11.2020
este invecinata Cu:
- La N: terenuri proprietati particulare — functiunea de locuire individuala in intravilan si

teren arabil in extravilan;
- La V: drum de exploatare;
- La S: drum de exploatare si canal de irigatii;
- LaE:DJ212.

2.4. Elemente ale cadrului natural

Obiectivele propuse vor fi amplasate in extravilanul comunei Tichilesti, la cca. 20km sud de
Municipiul Braila.

Localitatea Tichilesti, situatata la limita nord-estica a Baraganului, apartine subunitatii
geomorfologice Terasa Brailei. Relieful este in general monoton, en denivelari izolate si aflat in
panta lina, de la vest la est si de la nord la sud.

Din i,unct de vedere hidrogeologic, zona prezinta 2 straturi purtatoare de apa:
- stratul acviver freatic, cantonat in aluviunile permeabile d ela baza loessului, umezind in

acelasi timp si partea inferioara a pachetului loessoid;
- stratul acvifer de adancime medie, ascensional, identifîcat in nisipurile si pietrisurile

inferioare, separate de orizontul freatic Superior, de un orizont argilos.
Din punct de vedere climatic, zona localitatii Tichilesti, se caracterizeaza printr-o clima

continentala, temperata, cu amplitudine mare a variatiilor sezoniere si prin precipitatii cantitativ
reduse.

Temperatura medie anuala este de +11 grade C, jar cantitatea medie de precipitatii este de
400 mnilan. Vantul dominant sufla cu intensitate moderata din directia NE.

Adancimea maxima de inghet in zona este de 0,90m, conform STAS 6054 - 77.

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform normativului P100-1/2013, sunt
acceleratia terenului pentru proiectare ag=O,3Og cu IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in
50 de ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,0 secunde.

Terenul destinat amplasarii obiectivului preconizat se prezinta relativ plan si este lipsit de
instabilitati sau eroziurii vizibile.

2.5. Organizarea circulatiei

Comuna Tichilesti este amplasata in partea de est ajudetului Braila.
Zona studiata este deservita de umatoarele tipuri de retele de trasnport:
- rutier: DJ 212;
- feroviar: CF Municipiul Braila la aproximativ 20 km;
- aeroport: Aeroportul Henri Coanda Otopeni, Bucuresti la aproximativ 220 km.
Terenul pe care se propune investitia este amplasat la DJ 212, en posibilitatea asigurarii

accesului din acesta.

2.6. Ocuparea terenurilor
Zona studiata are o suprafata totala de 77075,00 mp si cuprinde urmatoarele zone

functionale:
- Zona teren arabil in extravilan;
- Zona constructii aferente lucrarilor tehr~ico-edi1itare (moara) — intravilan;
- Spatiu verde de aliniament in extravilan;
- Circulatii carosabile! pietonale (DJ 212 si drumuri de exploatare);
- Canal de irigatii — A.N.I.F..
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Actual, parcela ce a generat PUZ este inclusa in teritoriul administrativ al comunei
Tichilesti, la limita intravilanului satului Tichilesti, cu destinatia teren arabil.

Prin PUZ se propune introducerea in intravilanul localitatii Tichilesti a suprafetei de
7253,00 mp, in scopul realizarii investitiei.

In prezent, parcela studiata prin PUZ este libera de constructii.
POT = 0,00 % CUT = 0.00

Tabel 1: BILANT TERITORIAL EXISTENT PENTRU INTREAGA ZONA STUDIATA

Suprafata teren studiat = 77075,00 mp mp %
Zona teren arabil in extravilan 64989,00 84
Zona constructii aferente lucrarilor telmico-edilitare (moara) 4502 00 6
intravilan ‘

Spatiu verde de aliniament in extravilan 1193,00 2
Canal de irigatii in extravilan 765,00 1
Circulatii carosabile/ pietonale (DJ 212 si drumuri de 5626 00 7
exploatare) ‘

TOTAL 77075,00 100

2.7. Echiparea edilitara

Zona studiata are retele de apa potabila, energie electrica si telecomunicatii, dar nu si de
canalizare.

Investitia propusa va fi racordata Ia toate retelele edilitare necesare, conform legii.

2.8. Probleme de mediu

a. Relatia cadru natural — cadru construit:
Zona propusa pentru investitii este situata:
- fata de zona de locuit la aproximativ 1 Om;
- fata de zonele protejate astfel:

o Siturile Natura 2000 — ROSCI se afla la o distanta de aproximativ 2,6 km de
amplasamentul studiat.

o Siturile Narnra 2000 - ROSPA la o distanta de aproximativ 2,5 km de
amplasamentul studiat.

Fata de celelalte localitati:
- la aproximativ 5 km de localitatea Chiscani (ford);
- Ia aproximativ 4 km de satul Gropeni (sud);
- la aproximativ 2,6 km de Fluviul Dunarea (est).

b. Riscurile naturale si antropice
Acest obiectiv constituie o interventie antropica fara impact major pentru pastrarea

echilibrului ecologic in zona (a se vedea pct. 3.7 - Protectia mediului).
Interventiile propuse in cadrul zonei studiata, in vederea rezolvarii problemelor de circulatie

(a se vedea pct. 3.4 — Modernizarea circulatiei) si de echipare edilitara (a se vedea pct. 3.6 —

Echiparea edilitara) nu vor prezenta riscuri pentru zona.

c. Valori de patrimoniu ce necesita protectie
Nu este cazul.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor defundamentare

Ridicarea Topo2raflca: In scopul realizării investiţiei pe terenul studiat a fost realizata
ridicarea topografica. Aceasta a ajutat la determinarea corecta a amplasamentului: lungimea
laturilor parcelelor, pozitionarea fata de parcelele vecine, pozitionarea fata de drumuri.

Suportul grafic pentru partea desenata a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografica
realizata.

Studiu ~eotehnic:
In vederea intocmirii studiului geotebnic, in amplasamentul propus, au fost executate 4

foraje geotehnice, la adancimea de 8 m de la cota terenului natural. Au fost prelevate probe tuburate
din metru in metru si au fost consultate studiile geotehnice executate anterior in zona.

Terenul de fundare din amplasamentul studiat cuprinde un strat superficial de sol vegetal in
grosime de 0,8 — 0,9 m, urmat de un orizont loessoid macroporic, sensibil la umezire, cu consistenta
plastic vartos - plastic consistent pana la adancimea de 6,1 m, plastic moale la partea inferioara. In
baza loessului se dezvolta un orizont nisipos, imersat, saturat.

Nivelul hidrostatic este situat sub adancimea de 6,8 — 7,0 ni de la cota terenului natural.
Stratul superficial de pamant vegetal, cu continut ridicat de materii organice, constituie tin

orizont impropriu pentru fundarea constructiilor preconizate.
Aceste caracteristici incadreaza terenul din amplasamentul studiat in categoria terenurilor de

fundare dificile.
In conformitate cu prevederile ‘Ghich’lui privind mochd de intocmire si ver~Jicare a

documentatillor geotehnice pentru constructii’, indicativ GT 03 5-2002 si a ‘Normativului privind
principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului’, indicativ NP 074-2002,
obiectivul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Avand in vedere cele mentionate, se recomanda urmatoarele:
- Pentru constructia cu destinatia sediu administrativ, avand regim de inaltime P ± 1E, se
recomanda fundarea directa, pe teren imbunatatit cu o pema de bess compactat de 1,0 m grosime,
evazata fata de perimetrul fimdatiilor cu o zona de garda de 1,0 m latime;
- Pentru celelalte constructii care transmit sarcini reduse terenului de fundare, se recomanda
fundarea directa pe stratul de bess cu consistenta ridicata;
- Pentru realizarea platformei terenului de fotbal, a pistei de alergare, a drumurilor de acces,
trotuarelor, aleilor pietonale, se va avea in vedere fundarea directa prin intermediul unor sisteme
rutiere standard, realizate din material granular compactat.

3.2. Prevederi ale PUG aprobat

La aceasta data este aprobata documentatia P.U.G. COMUNA TICHILESTI prin HCL nr.
20/27.04.2017.

Perimetrul cc face obiectul studiului se afla in extravilanul Comunei Tichilesti, in partea de
sud, de-a lungul drumului judetean DJ 212 si nu are reglementari urbanistice.

3.3. Valor~jicarea cadrului natural

Pe terenul ce a generat PUZ se propune generarea unei zone cu destinatie speciala, in
intravilan.
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Spatiile verzi amenaj ate in incinta investitiei propuse, in procent de 31,65%, vor fi introduse
in intravilan.

Spatiile verzi de aliniament de-a lungul carosabilului intregii zone studiate, in procent de
1,3%, vor ramane in extravilan.

Pe langa componenta peisagistica a realizarii spatiilor verzi impuse prin RŁU, daca avizele
de mediu vor considera necesar, se pot planta arbori sau arbusti compensatorii.

3.4. Modernizarea circulatiei

Sediul de pompieri va avea doua accese carosabile si unul pietonal din DJ 212.
Sistematizarea zonelor de acces se va realiza astfel:

- Propimerea un acces carosabil de 4,00 m pentru angajati! vizitatori;
- Amenaj area unei zone de parcare in apropierea sediului de pompieri;
- Propunerea unui al doilea acces care va deservi garajului autospecialelor si care va fi

dimensionat astfel incat sa permita accesul a 4 autospeciale in cele 4 boxe propuse;
- Propunerea unei alei pietonale care va trece prin constructia cu destinatia punct control;

3.5. ZonUicareafunctionala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Se propune realizarea unei cladiri multifunctionale care sa asigure functiunea de
pavilion administrativ si gararea tebnicii de interventie, construirea unui turn de instructie si a unei
cladiri punct control acces.
1. Pavilionul administrativ va fi o constructie ce va avea regim de inaltime P + 1 B, cu o
suprafata construita de 560 mp si o suprafata desfasurata de 1120 mp si va cuprinde:

- la parter: dispecerat (inclusiv spatiu cu destinatia data room), camera de studii
(dimensionat pentru maxim 30 de persoane), oficiu pentru incalzire/ servire brana
(dimensionat pentru maxim 30 de persoane), grupuri sanitare (‚pentru ambele Sexe),
spatii cu flux separat pentru Componenta SMURD (o incapere de lucru, doua incaperi de
idihna distincte pentru ambele sexe, o incapere pentru dezinfectia echipamentului de
protectie si depozitarea materialelor sanitare, a instrumentarului si medicamentelor,
grupuri sanitare si dusuri distincte pentru ambele sexe), Spatii tehnice (centrala termica,
statie hidrofor, statie incarcare butelii cu aer comprimat, usCatorie pentru echipamentul
individual de protectie), magazii pentru depozitarea bunurilor de resort intendenta),
birouri (Circa 3 incaperi);

- la etaj: camere de odibna (circa 6 incaperi — dimensionare pentru 4-6 oCupanti), grupuri
sanitare, sali de dusuri (prevazute separat pentru ambele sexe), sala vestiare si sala
multifunctionala cu destinatia pregatire fizica (minim 30 de persoane).

Structura de rezistenta a pavilionului va fi realizata din cadre de beton armat, cu fundatii din
beton si plansee semifabricate tip predala Cu suprabetonare.

Acoperisul va fi realizat cu sarpanta din lemn ignifugat, iar invelitoarea va fi din tigla sau
tabla profilata.

Zidaria exterioara va fi realizata din BCA de 350 mm grosime, iar zidaria de
compartimentare se va realiza cu BCA de 200 mm grosime la spatiile cu umiditate resdusa, jar la
celelalte se va folosi caramida.

Pentru asigurarea unei performante energetiCe sporite a acestei cladiri, se vor lua masuri de
anvelopare a cladirii, care constau in placarea peretilor exteriori cu polistiren.

Fatadele cladirii se vor finisa cu tencuiala decorativa de exterior rezistenta la intemperii si
socuri mecanice, in doua nuante (fatade si socluri).

2. Garajul pentru asigurarea adapostirii autospecialelor de interventie va fi o constructie regim
de inaltime parter, cu o suprafata construita de circa 400 mp. Acesta va fi prevazut cu 4 boxe duble
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a caror dimensionare va fi realizata astfel meat sa permita gararea a 2 autospeciale una dupa alta.
Inchiderile vor fi realizate prin intermediul unor usi sectionale cu actionare duala (atat electric cat si
manual), iar golurile pentru ferestre vor fî echipate cu tamplarie PVC prevazuta cu geam termopan.
o boxa va fi prevazuta ~u groapa betonata pentru intretinerea autospecialelor.

Garajul va avea 0 structura metalica si are anvelopal acoperisul din panouri termoizolante
care sunt fabricate tipizat/ industrial si se asambleaza direct pe fundatii.

Adiacent accesului principal in cladire se va monta 0 placa de identificare realizata conform
Ordinului MLPAT 38íN115.06.2000.

3. Turnul de instructie este o constructie independenta metalica Cu trei etaj e, Si 0 suprafata de
circa l4mp, conformata special pentru a fi utilizata la instruirea personalului ce actioneaza in caz de
interventie Ia inaltime. Turnul are o inaltime de 1 3m, prevazut cu 3 etaje, la ulecare dintre acestea
existand deschideri pentru ferestre. Fiecare fereastra are un prag cu inaltimea de 40 cm care iese cu
3 cm in afara fatadei turnului. Turnul este prevazut cu un dispozitiv de siguranta care protejeaza
sportivul impotriva Caderii. Acesta se compune dintr-un sCripete de asigurare montat deasupra
ferestrei etajului 3, un element de franare dispus pe fatada la o inaltime de 1,50 m deasupra
pamantului S~ 0 cordita cu lungimea de 25 m care va fi trecuta peste rola scripetului.

Turnul de instructie poate fî ulx sau mobil, dotat cu un sistem de sigurata tip ,, roll-up” sau
cu o plasa de siguranta cu latimea de 3,3 m, montata la o inaltime de 5,15 m fata de baza turnului,
respeCtiv la o distanta de 0,7 m fata de acesta. In fata turnului de instructie se gaseste o groapa de
siguranta cu adancimea de un metru si latimea de 4,00 m, care depaseste fatada turnului in lateral
cu cate un metru. Aceasta este umpluta cu tin strat de 50 cm de cauciuc spongios, peste care se
asterne un strat de 50 cm cu amestec de nisip si rumegus. In fata gropii de siguranta se afla o pista

asfaltata cu lungimea de 40 m si latimea de 5,00 m si tin portiC.

4. Constructia Cu destinatia punct control acces are o suprafata de circa 1 7,2Omp, cu regim de
inaltime parter si va avea ferestre pe toate 3 laturile.

Pe lot va § amenajat si un teren de fotbal de 1250 mp.

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI:
POT=14% CUT=0,2

Tabel 2: BILANT TERITORIAL EXISTENT! PROPUS PENTRU PARCELA CE A
GENERAT PUZ:
Suprafata parcela ce a generat PUZ= EXISTENT PROPUS
7253,00mp mp %
Constructii (pavilion administrativ, garaj, 0 0 991 20 13 65
turn de instructie, punet control) ‘ ‘

Alte amenajari (pista alergare, portic, 0 0 1499 00 20 65
teren fotbal) ‘ ‘

Suprafata desfasurata 0 - 1 5 79,20 -

Spatii verzi amenajate 0 0 2295,00 3 1,65
Circulatii carosabile! parcari 0 0 891,00 12,30
Circulatii pietonale 0 0 1576,80 21,75
TOTAL 7253,00 100 7253,00 100
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Este necesar relizarea unei lucrari de sistematizare verticala (accese carosabile, plarforme
betonate precum si alei si trotu2re) destinate indepartarii apelor de ploaie de langa constructii,
colectarea si dirij area acestora catre canalizare.

3.7. Protectia mediului

Din punct de vedere al functiunii si a! activitatilor ce se desfasoara in zona studiata flu
rezulta elemente care sa modifice major factorii de mediu:

a. Poluarea solului: flu se produc contaminari prin scurgeri accidentale; deseurile flu sunt de
natura radioactiva, ci de flatura organica si aceStea se vor depozita! neutraliza conform
normelor si legislatiei in vigoare; deseurilor menajere vor Ii depozitate selectiv si preluate de
Societati specializate;

b. Poluarea apei freactice: este necesara proiectarea si executia a doua retele de canalizare,
respectiv una pentru apele menaj ere, jar cealalta pentru apele pluviale.

c. Poluarea aerului: noxele produse sunt incadrate in normele admise de legislatia in vigoare.

Toate aceste prevederi se vor realiza prin grija beneficiarilor si a proiectantului obiectivului
de investitii ~i vor fi incluse in documentatiile tehnice de executie a investitiilor.

La terminarea lucrarilor prevazute de proiect, executantul lucrărilor va avea in vedere
curatarea Si amenaj area terenului pentru aducerea amplasamentului la o stare corespunzatoare
precum Si receptia finala a lucrarilor desfasurate.

3.8. Objective de utilitate publica

In zona studiata s-au identificat urmatoarele tipuri de proprietate asupra terenului:
- terenuri proprietate privata ale persoanelor fizice saujuridice
- domeniul public de interes local;
- domeniul public de interes judetean.
- domeniul public de interes national.

4. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanta cu Ghidul privind
metodologia de elaborare si continutul cadru a! P.U.Z., indicativ GM — 010 — 2000, aprobat priri
Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 a! Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

De asemenea s-au respectat prevederile PUG Comuna Tichilesti, Codul Civil, RLU, OMS
536/97, HG 525/96 Si legislatia in vigoare.

Prezenmi Plan Urbanistic Zonal are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile
referitoare Ia modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a constructiilor
pe zona studiata si se va integra in Planul Urbanistic General a! Comuna Tichilesti.

Conform legislatiei in vigoare, avizarea se face de catre organismele teritoriale interesate si
se aproba de Consiliul Local al Comunei Tichilesti, devenind prin aprobarea sa, act a! administratiei
publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se stabileste odata cu aprobarea
sa.

Valorificarea prezentei documentatii, in faza PUZ, presupune elaborarea in continuare de
documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire si de :

Intocmi
Dr. Arh. Costel
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F2 - Aviz de oportunitate eliberat de către Consiliul judeţean

ROMÂNIA
Judeţul BRĂILA
Consiliul Judeţean BRAILA
DOSAR VIII-A-4

A
Preşedintele C luijudeţean,

FranciskLu HIRIAC

(numele, prenurnele şi semnătura)

Ca urmare a cereńi adresate de *l)~SPE(~ORATUI~ PENTRU SITUATII DE URGENTA
“DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA, cu domiciliul / sediul*2) în judeţul BRAILA,
municipiul / oraşul / comuna BRAILA, satul -, sectorul -, Cod poştal 810031, str.

DOROBANTILOR, nr. 468, bi. -, SC. -, et. -, ap. -, telefon / f&~e 0239611212, e-mail -, înregistrată

la nr. 22327 din 05/11/2020,

* 1) Numele şi prenumele soliCitantului:

- persoană fîzică; sau

(. - reprezentant al firmei (persoană juridică), Cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii
sohcitantului în cadrul firmei.
*2) Adresa solicitantului:

- pentru persoană fizică Se completează cu date privind domiciliul acesteia;

- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 12 din 09/11/2020

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru*3) CONSTRUIRE SEDIU DETASAMENT 2

DE POMPIERI BRAILA

*3) Denumi.rea investiţiei / opcraţiunii propuse.

generat de imobilul*4) jud. Braila, corn. Tichilesti, str. DJ 212, Tarla 57, Parcela 161/2 ± 160/3,
extravilan,

*4) Date de identificare a imobilului - teren şi / ~ construcţii - conform certificatului de urbanism

emis în care este solicitată obţinerea avizului de oporhinitate.

CU respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.:

Conform anexei*5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de teren proprietate privata

intravilanJ extravilan, la sud de drum de exploatare si canal de irigatii, la est de DJ 212, la vest
de drum de exploatare.

*5) Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic / cadastral actualizat, ii.irnizat de

oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, cu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z.



2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi
DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)
POT max =50 %
CUT max = 2.0
H max = P ± 3E

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor
Accesul auto si pietonal in incinta se va realiza din drumul judetean DJ 212;
Se vor asigura locuri de parcare in incinta;
Obiectivul se va racorda la retelele edilitare necesare.

5. Capacităţile de transport admise
Sunt admise toate capacitatile de transport.

6. Acorduri / Avize specifice ale organismelor centrale şi / sau teritoriale pentru P.U.Z.
aviz Telekom;
aviz Agentia de Protectie a Mediului Braila;
aviz Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Braila.

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a
publicului
Se vor respecta prevederile Ordinului 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenaj are a teritoriului si de urbanism.
Suprafata parcelei ce a generat PUZ, in suprafata de 7253,00 mp, se va introduce in intravilanul
localitatii.

Nota: Se vor elabora în coordonate STEREO ‘70 si se vor preda în format shp sau dwg sau
dxf, pe straturi separate.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certifîcátului de

urbanism nr. 133 din 06/08/2020 emis de CONSILIUL JUDETEAN BRAILA.
Achitat taxa de scutit de taxa, cf L350/2001 lei, conform Chitanţei nr. - din

/ /
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct /prin poştă la data de / / .

Arhitect_şef*),
Marian

*) Se va semna de arhitectul-şef sau, “pentru arhitectul-şef’, de către persoana cu

responsabilitate in domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul
profesional, după caz.

Redactat: Lazar Bianca Oana
Numar exemplare: 2



Anexa la avizul de oportunitate nr. 12 din data 09/11/2020

FORMAT STANDARDIZAT PREDARE DOCUMENTATII DE URBANISM
PENTRU INTEGRARE IN BAZA DE DATE URBANE LA NIVELUL

CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA

Predarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism se va face in
format fisier de tip .dwg sau .dxf care vor contine zonele functionale ca geometrii de
tip polygon de tip inchis, grupate pe Layere, unde layerele for fi denumite conform
descrierii de mai jos (acronim si descriere) in coordonate STEREO 1970.

Se va avea in vedere respectarea regulilor de topologie a obiectelor din fisierele
predate (sa flu existe spatii libere intre poligoane sau suprapuneri de poligoane ce
reprezinta zonele functionale din cadrul unei limite UAT- inclusiv zona aferenta
extravilanului).

Prevederi la nivelul zonelor functionale din intravilan

L = zona pentru locuinte

- subzona Li = locuinte individuale;

- subzona L2 locuinte colective.

e IS = zona î,entru institutii Si servicji (r~oate f~ Si zona centrala)

M = zona mixta (locuire, servicii si mici activitati manufacturiere, comert cu
amanuntul. sedii ale unor firine Si comr)anii i~e diferite domenii. alimentatie î~ublica,
depozitare mic-gros. etc.)

e SH = zona servicii turistice

• ID = zona pentru unitati industriale si deDozitare

A = zona r>entru unitati a~ricole

- subzona Al = ferme agrozootebnice;

- subzona A2 = servicii pentru agricultura si depozitare;

- subzona A3 parc agricol (sere, pepiniere, etc.).

• C zona i,entru cai de comunicatie

- subzona Ca cai de comunicatii aerinene;

- subzona Cn = cai de comunicatii navale;

- subzona Cf= cai de comunicatii feroviare;

- subzona Cr cai de comunicatii rutiere;



SP - zona i,entru spatii verzi amenąj ate, i,erdele de protectie. sport si a~rement

PS - zona cu destinaţie speciala

~ GC - zona pentru ~opodarie comunala (cimitire)

TE - zona pentru echipare edilitara

Ee — zona capacitati ener~etice

Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor din extravilan

TDA - terenuri destinatie a~rico1a in extravilan

• TDF - terenuri destinatie forestiera in extravilan

• TDH - terenuri af~ate permanant sub ape in extravilan

• TDS - terenuri cu destinatie speciala etc. in extravilan

• N - terenuri neproductive in extravilan

• DR - drumuri rutiere etc. in extravilan

Intocmit: B. Lazar —2 cx.
~--\ Ľ



ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
Comisia tehnica de amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de
constructu

Nr 22327 din 06/11/2020
Dosar VIII.A.4

AVIZ
Nr. 25 din 06/11/2020

Urmare cererii inregistrata la Consiliul Judetean BRAILA cu nr. 22327, din O~ĺ11/2OZO

solicitata de: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE IJRGENTA “DUNAREA” AL

JUDETULUI BRAILA cu domiciliul / sediul în judeţul BRAILA, municipiul / ora~ul / comuna
BRAILA, sat -, sectorul -, cod poştal 810031, strada DOROBANTILOR,nr. 468, bi. -, sc. -, et. -,

ap. -, telefon / fa~ 0239611212, e-mail -

În vederea emiterii,

Analizând documeutaţia de urbanisin, avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de
urbanism, actul administrativ al autoritaţii competente pentru protecţia mediului, în ~edinţa
din data de 06.11.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriulni si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

AVIZ FAVORABIL

pentru Aviz de oportunitate
CONSTRUIRE SEDIU DETASAMENT 2 DE POMPIERI BRAILA
situate în judeţul BRĂILA, municipiul / ora~ul / comuna TICHILESTI, satul -, cod poştal -, strada

—, nr. —, bi. —, sc. —, et. —, ap. -

si identificate prin Tarla 57, Parcela 161/2 ± 160/3.

În baza prezentului AVIZ se poate emite Avizul Consiliului Judeţean BrăilaJ Avizul
structurii de specialitate pentru CONSTRUIRE SEDIU DETASAMENT 2 DE POMPIERI

BRAILA
Taxa eliberare aviz 15 lei , conform Hotarârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 262 din 19

decembrie 2019.

PRESEDINTE COMISIE

ARHITECT SEF~~UDETULU1,

~„t1~~’ R’TS’T .‘.\
~1 ‘.J ‘.) ~

~ Intocmit, LBO /2 ex.



“CONSTRUIRE SEDIU BETASAMENT 2 DE POMPIERI BRAILA”

JUD. BRAILA, COM. TICHILESTI, TARLA 57, PARCELA 161/2 ± 160/3

A. PIESE SCRISE

II. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

CUPRINS:

I. DISPOZITII GENERALE
1.1. Rolul RLU
1.2. Baza legala a elaborarii
1.3. Domeniul de aplicare

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL BE OCUPARE AL
TERENURILOR

11.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si Ia apararea interesului
public
IL 2.1. Expunerea la riscuri naturale
IL 2.2. Asigurarea compatibilitatiifunctiunilor
11.3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii, valori maxime pentru
POT, CUT
IL 3.1. Retrageri minime obligatorii
113.2. Orientareafata de punctele cardinale
11.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a
parcarilor
11.4.1. Accese carosabile
11.5. Reguli cu privire la echiparea edilitara.
11.6. Reguli cu privire la forma si dimensi’mile terenurilor pentru constructii.
IL 6.1. Parcaje
11.7. Reguli cu privire Ia amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.
117.1. Amplasarea de spatii verzi
IL 7.2. Imprejmuiri

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA
111.1. Unitati si subunitati functionale

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR
FUNCTIONALE.

DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

I. JMSPOZITII GENERALE

1.1. RoŽuÍRLU
Regulamentul Local de Urbanism (RLU) stabileste ansamblul de reglementari, la

nivelul zonei studiate, de ocupare a terenurilor si de amplasare si dimensionare a
constructiilor si a amenajarilor aferente acestora, precum si a plantatiilor, in vederea
asigurarii conditiilor de dezvoltare durabila.

Are menirea de a conduce la dezvoltarea complexa, strategica a zonei, in acord cu
potentialul acesteia si in interesul general, urmarind utilizarea terenurilor in mod rational,
echilibrat si in acord cu functiunile urbanistice adecvate.

Planul urbanistic aferent zonei cuprinse in Comuna Tichilesti si Regulamentul local
de urbanism (RLU) detaliaza si particularizeaza prevederile regulamentului general de
urbanism in raport cu situatiile specifice din teren si cuprinde norme obligatorii pentru
autorizarea executarii constructiilor si realizarea investitiilor.

Prescriptiile (permisiuni si restrictii) cuprinse in RLU, sunt obligatorii pe intreg
teritoriul ce face obiectul PUZ.

De asemenea, RLU constituie cadrul reglementator pentru implementarea etapizata a
proiectelor, in decursul perioadei de valabilitate a P.U.Z.-ului.

Odata aprobat, impreuna cu PUZ-ul, RLU-ul constituie act de autoritate al
administraţiei publice locale.

Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai respectand
prevederile Regulamentului General de Urbaiiism. Aprobarea unor modificari ale Planului
Urbanistic Zonal si, implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu
respectarea filierei de avizare - aprobare, pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Autoritatile publice locale aplica sistematic si permanent dispozitiile Regulamentului
Local de Urbanism, in scopul asigurarii calitatii cadrului construit, amenajat si plantat, pentru
imbunatatirea conditiilor de viata si dezvoltarea echilibrata, durabila a zonei si pentru
respectarea interesului general al tuturor membrilor comunitatii locale.

1.2. Baza legala a elaborarii
La baza elaborarii RLU aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL —

“CONSTR UIRE SEDIU DETASAMENT 2 DE POMPIERI BRAILA” stau:
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, actualizat
pana la data de 30 dec. 2014;

• “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism —

Indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/i 10.04.2000”;
• “Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul — cadru al Planului Urbanistic

Zonal” (Indicativ GM-0i0-2000, aprobat cu OMLPAT nr. 1’761N/16.07.2000);
. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,

Cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata;
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
• Lcgca nr. 153/2011 privind imbunatatirea conditiilor ambientale;
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• Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor, cu modificarile ulterioare;

e Noul Cod Civil, republicat in M. Of. Nr. 505 din 15 julie 2011 si Legea nr. 74/2011
pentru punerea in aplicare a Legii nr. 187/2009 privind Noul Cod Civil;

• Hotararea Guvernului nr. 162/ 2002 privind depozitarea deseurilor;
• Ordinul 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea

strazilor in localitatile urbane;
• Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;
• O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, Cu modificarile si completarile

ulterioare, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
e Ordin nr. 45/1998 privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea

si modernizarea drumurilor;
e Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 cu privire la aprobarea metodologiei de informare si

consultare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de amenaj area teritoriului
si de urbanism;

• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei;

• Ordinul ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;

• H.C.L nr. 238/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului
in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenaj are a teritoriului;

• Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justitiei, SRI, SIE, STS, SPP nr.
3376/MC/M3.556/2012/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea
conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

Elaborarea acestei documentatii s-a facut in baza temei de proiectare, la solicitarea
INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA”AL
JUDETULUI BRAILA.

A fost emis certificatul de urbanism nr. 133/06.08.2020.

1.3. Domeniul de aplicare
Regulamentul local de urbanism se aplica in procesul de elaborare, avizare si aprobare

a Planului Urbanistic Zonal - “CONSTRUIRE SEDJU DETASAMENT 2 DE POMPIERI
BRAILA “, in procedura de emitere a certificatului de urbanism si in activitatile de proiectare,
autorizare si realizare a constructiilor si amenajarilor, amplasate pe once categorie de
terenuri, din zona studiata prin PUZ, potrivit legislatiei in vigoare.

La emiterea autorizatiilor de construire se va asigura respectarea tuturor legilor
aplicabile care stabilesc cerinte, sarcini on conditii speciale de utilizare a terenurilor. De
asemenea, se vor lua masurile pentru asigurarea securitatii si sanatatii populatiei, pentru
asigurarea respectarii cerintelor de protectie a mediului, de protectie fata de riscurile naturale
de inundatii on alunecani de terenuri, pentru protej area si conservarea patnimoniului construit,
natural on peisagistic protejat, pentru protejarea vestigiilor arheologice.

Autorizatiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor PUZ-ului in acele
zone pentru care prezentul regulament cupninde reglementani privind regimul junidic,
economic si tehnic al imobilelor.

Prin planul urbanistic zonal (PUZ) se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul
de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului
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(CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si
distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

Trebuie mentionat ca privind reglementarile pentm zona studiata, acestea se vor
armoniza cu reglementarile propuse prin PUG Comuna Tichilesti.

Intreaga suprafata reglementata prin PUZ are o suprafata totala de 7253,00 mp si se
afla in extravilanul comunei Tichilesti.

R.L.U. aferent acestui proiect stabileste reglementari specifice pentru zona functionala
din teritoriul P.U.Z.: DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA.

Terenul cuprins in teritoriul P.U.Z. face parte, din punct de vedere al proprietatii, din:
Prorrietate publica

- Domeniul public de intereS national.

II. REGULI BE BAZA PRIVIND MODUL BE OCUPARE AL TERENURILOR

11.2. Reguli cu privire Ia siguranta constructiilor si Ia apararea interesuluipublic

11.2.1. Expunerea Ia riscuri naturale
Riscul natural reprezinta posibilitatea de producere a unor elemente ale mediului

inconjurator, daunatoare omului si cauzate in general de forte exterioare lui.
Riscurile naturale considerate in prezentul regulament sunt cele de natura hidrologica,

hidrogeologica, geologica şi geofizica. In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale
se inteleg: instabilitate taluzuri (tasari, alunecari de teren, ravene), zone cu risc de
inundabilitate si risc potential de inundabilitate.

Prin hazarde naturale se inteleg: fenomene meteorologice periculoase (furtuni,
inundatii, tornade, seceta, inghet), incendii de padure, avalanse, fenomene distructive de
origine geologica (alunecari de teren, cutremure de pamant) delimitate prin harti de hazard si
risc, in conformitate cu legislatia in vigoare, si/sau prevazute in cadrul documentatiilor de
amenaj area teritoriului Si urbanism.

Planificarea dezvoltarij va tine cont de delimitarea zonelor vulnerabile la hazardele
naturale si va avea in vedere masuri pentru reducerea riscului asociat acestora, sau in cazuri
exceptionale, pentru mentinerea riscului in limitele existente.

Utilizari admise
Constructii si amenajari de once fel, ce au drept scop limitarea riscunilor naturale

(lucrani hidrotebriice pentm atenuarea si devierea viiturilor, statii hidrometeorologice,
seismice si sisteme de avertizare si prevenire a fenomenelor naturale peniculoase, sisteme de
irigatii şi desecari, lucrari de combatere a erozii.mii de adancime, etc).

Utilizari admise cu conditii
Once fel de constructii si amenajani cu respectarea prevedenilor Legii nr. 10/ 1995 si a

normelor si prescriptiilor tehnice specifice, refenitoare la rezistenta si stabilitatea
constructiilor, siguranta in exploatare si igiena si sanatatea oamenilor, in zonele cu grad de
seismicitate ridicat, pe terenuri expuse la umezire, macroporice, in zonele de fřig, cu panza
freatica agresiva.

Se admit de asernenea constructii pe terenurile afectate de niscuri naturale, cu conditia
eliminarii factonilor naturali de risc prin lucrari specifice (desecani, consolidari ale terenului
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etc.), aprobate de autoritatea competenta in protectia mediului, sau alte organisme interesate,
dupa caz.

Pentru once constructie amplasata pe o parcela aflata partial sau integral in zonele cu
risc mare de inundabilitate (cf. Agentiei Nationale Apele Romane), eliberarea autorizatiei de
construire este conditionata de obtinerea avizului emis de Agentia Nationala Apele Romane
si de o declaratie pe propria raspundere a proprietarului privind asumarea riscului in caz de
inundatie.

Utilizari interzise
Este strict interzisa autorizarea executarii constructiilor sau a lucrarilor de amenaj are

pentru adancimi ale apei mai man de 1,5 metri sau, unde indicatorul adancime x viteza apei
este mai mare de 2 m2/s, cu exceptia podunilor, a constructiilor hidrotehnice sau a
conductelor si cablurilor subacvatice.

IL2.2. Asigurarea compatibilitatiifunctiunilor
Functiunile urbane reprezinta activitati umane specifice care se desfasoara intr-o

localitate, intr-o axiumita perioada de timp, localizate teritonial si definite de indicatori spatiali
si indicatori de functionare.

Tesutul urban reprezinta structura unei zone, tenitoniu sau localitate constituita in
timp, cu particularitati ce tin de functiunea specifica dominanta, traditia culturala, conditiile
de mediu, si care e defmnita de configuratia parcelelor si a tramei stradale, distnibutia spatiilor
publice si a spatiilor private, volumetric si modalitati de ocupare a parcelelor de constructii,
etc.

Utilizari adinise
Se admite autonizarea directa pentru constructiile care respecta conditiile de amplasare

in functie de destinatia acestora in cadrul localitatilor, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1
la Regulamentul General de Urbanism din 27 iunie 1996 (actualizat pana la data de 30
decembric 2014).

Utilizari admise cu conditii
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii

dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, conform prezentului
regulament de urbanism;

In cazul juxtapunerii unor functiuni partial compatibile/incompatibile se va prevedea
o zona de protectie; marimea zonei de protectie depinde de reglementani tehnice specifice.

Utilizari interzise
Pentru parcelele pe care exista, la momentul aprobarii prezentului regulament,

utilizari care flu sunt admise prin prezentul regulament, flu sunt permise conStructii sau
amenajari care au ca rezultat cresterea suprafetei utile destinate acestor utilizari.

1L3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii, valori maximepentru
POT, CUT

1L3.1. Retrageri minime obligatorii
In zonele libere de constructii sau partial construite, stabilirea regimului de aliniere se

face, de regula, pe baza documentatiilor de urbanism aprobate conform legii (PUZ, PUD).
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In furictie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia pot fi amplasate una sau mai
multe constructii principale si constmctii anexe. Pozitia br pe suprafata parcelei este
conditionata de regimul de aliniere fata de drumurile si spatiile publice si de alinierile impuse
fata de bimitele laterale si limita posterioara a acesteia.

Catre drumurile publice constructiile pot fb amplasate la aliniament sau retrase de la
aliniament, in conformitate cu regulile urbanistice sau pastrand traditia zonei.

Retragerile impuse fata de limitele laterale ale terenului se bazeaza, in principal, pe
prevederile Codului Civil (servitutea de vedere), pe cele cuprinse in normele de protectie
contra incendiilor si pe cebe cuprinse in RLU al unei documentatii de urbanism (PUZ sau
PUD). Retragerile impuse au un caracter minimal si vor fi completate de normele locale,
dupa caz, pentru realizarea urmatoarebor cerinte de asigurare a confortului urban:

• asigurarea respectarii normelor de insorire si iluminat natural;
‘respectarea conditiilor de vizibilitate;
• respectarea conditiilor generale de protectie contra incendiibor, prin asigurarea

accesului vehiculebor sau formatiibor mobile de pompieri, dupa caz;
‘ asigurarea protectiei contra zgomotului si nocivitatibor in cazul cand parcela se

invecineaza cu sUrse de poluare.

Utilizari admise
Autorizarea executarii constructiibor este permisa numai daca Se respecta:
• distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei,

stabilite prin RŁU sau în situatii locale speciale, conform Codului civil;
• distantele minime necesare interventiibor in caz de incendiu, stabilite prin

documentatiile de urbanism legal aprobate, pe baza avizului autoritatibor publice responsabile
cu situatiile de urgenta.

Utilizari admise cu conditii
Distantele necesare interventiei in caz de incendiu surit stabilite prin avizul unitatii

teritoriale de pompieri militari, recomandandu-se - daca cerintele de interventie sau conditiile
locale nu impun altfel - sa se asigure:

posibilitatile de acces al mijboacelor de interventie, atunci cand este necesar si la a
doua fatada, prin amenajari cu latimea de 2 m; in cazurile cand acest lucru nu este posibil, se
asigura trecerea fortelor (personalului) de interventie prin treceri pietonale cu latimea minima
de 1,5 m.

Accesele si pasajele carosabile trebuie pastrate libere in permanenta fara sa §e
obstructionate de amplasarea de semnalizari, imprejmuiri, mobilier urban etc.;

Nu se asigura acces pentru autospecialele de interventie in situatia in care parcela se
afla la diferente de nivel fata de drumul public mai man de 0,50 metri.

11.3.2. Orientareafata de punctele cardinale
Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se face, in conformitate cu

prevederile normebor sanitare si tehnice, in vederea indeplinirii urmatoarebor cerinte:
- asigurarea iluminatului natural;
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spatiile inchise (confort
psihologic);
- asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii, la alegerea
amplasamentului si stabilirea conditiibor de construire (retrageri si orientare pentru
lacase de cult, terenuri de sport, constructii pentru invatamant si sanatate).
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Insorirea constructiilor se analizeaza printr-un studiu specific, care determina pe
baza calcuielor astronomice partile umbrite si insorite ale constructiilor, perioada de insorire
de-a lungul zilei in diverse anotimpuri, precum si umbrele purtate ale constructiilor noi
asupra imobilelor invecinate.

Iluminatul natural este asigurat de iuniina difuza ce provine de la bolta cereasca
(independent de latitudine, anotimp sau amplasarea cladirii fata de punctele cardinale),
precum si de radiatiiie solare directe.

Confortul psihologic se realizeaza prin vizibilitatea unei parti a boltii ceresti,
neafectata de obstacole, ale caror efecte de obturare a vizibilitatii pot fi determinate prin
calcule geometrice.

11.4. Reguli cu privire Ia asigurarea acceselor obligatorii (auto, pietonale), a
parcarilor

11.4.1. Accese carosabile
Accesul la drumurile publice reprezinta accesul carosabil direct sau prin servitute,

din drumurile publice la parcela.
Accesul direct reprezinta posibilitatea de intrare-iesire fara afectarea aitor functiuni

sau proprietati.
Servitutea de trecere reprezinta o dispozitie juridica reglementata de Codul civil,

conform careia proprietarul al carui teren este infundat (fara nici o iesire la drumul public),
poate cere sa i se permita trecerea pe proprietatea vecinuiui, in scopul exploatarii fonduiui
sau, cu obiigaţia de a-i despagubi proportional cu pagubele produse. Servitutea de trecere
catre drumul public poate fi constituita atat pe terenuriie proprietate privata, cat si pe
terenurile apartinand domeniuiui public, in localitati urbane sau rurale si se inregistreaza in
evidentele cadastrale.

Drumul public este drumui destinat satisfacerii tuturor cerintelor de transport rutier,
fund gestionat de organele centrale sau locale ale administratiei pubiice.

Strazile sunt drumurile pubiice din interiorul localitatilor indiferent de denumire
(strada, cale, sosea, alee, fundatura).

Categoria strazii se stabileste in functie de rolul si de caracteristicile functionale sau
tehr~ice, pe baza studiilor de circulatie. Definirea si stabilirea elementelor caracteristice
fuecarei categorii de strazi se face in conformitate cu actele normative specifice domeniului.

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de
circulatie si transport reprezinta o conditie maj ora de configurare, amplasare si autorizare a
constructiiior.

Utilizari admise
ConStructiiie ale caror accese carosabile (direct sau prin servitute) respecta normele

de siguranta si fluenta a traficului, in conditiile avizului administratorului drumului.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de

acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mij loacelor de
Stingere a incendiilor. Numarul si configuratia acestora se determina conform anexei 4 din
RGU actualizat 2014;

Utilizari admise en conditii
In mod exceptional, constructiiie fara posibilitati de acces carosabil la drumurile

publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale caror caracteristici tehnice nu permit
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interventia mij loacelor de stingere a incendiior, Cu conditia obtinerii avizului unitatii
teritoriale de pompieri. Numarul si configuratia acestor accese se determina Conform anexei 4
din RGU actualizat 2014;

Utilizari interzise
Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile

corespunzatoare, in conformitate Cu prevederile legii.

11.5. Asigurarea echiparii edilitare
Echiparea edilitara este definita ca ansamblul format din constructii, instalatii si

amenajari, care asigura in teritoriul localitatilor functionarea permanenta a tuturor
constructiilor si amenajarilor, indiferent de pozitia acestora fata de sursele de apa, energie,
trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea proteCtiei mediului
ambiant.

In conformitate CU competentele legale, autońtatile administratiei publice locale Sunt
obligate sa asigure corelarea dezvoltarii localitatilor cu programele de dezvoltare a echiparii
edilitare, conditionate de posibilitatile fînanciare de executare a acestora. La elaborarea
documentatiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD se va tine seama de conditiile impuse de
operatorul de servicii pentru extensiile, marirea capacitatii sau inlocuirea retelelor de apa
canal.

Utilizari admise
Once constructii si amenajari care se pot racorda la infrastructura edilitara existenta

cu capacitate corespunzatoare sau pentru a carei extindere sau realizare exista surse de
flnantare asigurate de administratia publica, de investitorii interesati sau care beneficiaza de
surse de finantare atrase potrivit legii.

Utilizari admise cu conditii
Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil,

prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucranilor de echipare edilitara
aferente, de catre investitorii interesati;

Pana la realizarea retelelor publice de apa-canal, in baza avizului de la Agentia de
Mediu si Agentiei Nationale Apele Romane se poate accepta o solutie individuala de
alimentare cu apa si/sau canalizare; dupa extinderea retelelor flu se va mai permite
autorizarea de constructii fara racordare la retelele mentionate.

Se recomanda utilizarea energiei verzi: panouri solare, panouri fotovoltaice, energie
geotermala in completarea sistemelor clasice de asigurare a energiei electrice si termice.

Utilizari interzise
Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia br, presupun

cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tebnice ale
administratiei publice locale on ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri
pentru echiparea edilitara este interzisa.

11.6. Reguli cu privire laforma si dimensiunile terenurilorpentru constructiL

11.6.1. Parcaje
Autorizarea executarii constructiibor care, prin destinatie, necesita Spatii de parcare se

emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.
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Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea
constructiei, conform fiecarei subzone functionale in parte, din prezentul RLU. Numarul de
masini aferente constructiilor asa cum eSte in cadrul RLU, este minimal.

Autorizarea constructiilor cu functiune publica, comerciala sau de birouri se emite cu
conditia asigurarii si spatiilor de parcare pentru biciclete.

11.7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

11.7.1. Amplasarea de spatii verzi
Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si

plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constmctiei, conform prezentului RLU. Este
obligatorie respectarea procentului minim de spatii plantate reglementat pentru fiecare zona
functionala.

Conform legislatiei in vigoare, este interzisa schimbarea destinatiei terenurilor
incadrate in categoria spatiilor verzi publice, conform Legii nr. 24/2007 cu modificarile si
completarile ulterioare, cu exceptia realizarii unor lucrari de utilitate publica.

In toate cazurile, plantarea va tine seama de exigentele de siguranta ale constructiilor
de pe parcela in cauza si de pe parcelele invecinate, precum si de necesitatile de iluminare ale
acestora.

Intretinerea si amenaj area spatiilor verzi publice este in sarcina detinatorului sau
administratorului fiecarui teren in parte, conform destinatei acestora.

Se recomanda ca plantarea spatiilor verzi sa se faca in proportie de minim 70% cu
specii locale, adaptate conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice; in baza
Conventiei privind Diversitatea biologica ratificata prin Legea 58/1994 la plantarea spatiilor
verzi se vor exclude speciile considerate invazive; exceptii de Ia aceasta regula se admit
numai in baza unui aviz de specialitate, potrivil legislatiei in vigoare.

Vegetatia malta, matura va fi protej ata si pastrata pe toata suprafata zonei studiate,
conform conditiilor prevazute la nivelul zonelor si subzonelor functionale precum si a
unitatilor teritoriale de referinta.

11.7.2. Imprejmuiri
Imprejmuirile reprezinta constructiile sau amenajarile (plantatii, garduri vii), cu

caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei,
pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietatile invecinate.

Imprejmuirile la aliniament intereseaza atat domeniul public cat si ccl privat,
prevederile privind amplasarea si conformarea br putand fi stabilite prin regulamente ale
administratiei publice locale. Dincolo de caracterul br strict utilitar, ele sunt de interes
public, datorita calitatii de participante la crearca pcisajului urban sau rural, alaturi de
constructiibe pe care le protej eaza, sau a caror parcela o delimiteaza.

Imprejmuirile aniplasate pe limitele laterale si posterioara, ale parcelei sunt
realizate din ratiuni de delimitare si de protectie a proprietatii. Modalitatea de realizare a
imprejmuirilor in vederea protectiei proprietatii private pentru evitarea intruziunilor, precum
si relatiile de vecinatate, sunt reglementate de prevederile Codului civil. Acestea se refera la
zidurile despartitoare dintre constructiile cuplate sau insiruite, precum si la conditiile in care
se realizeaza imprejmuirile gradinibor.

Imprejmuirile cu caracter temporar se aproba in cazul santierebor de constructii, al
santierelor arheobogice etc.

Configuratia imprejmuirilor este determinata de urmatorii factori urbanistici:
• pozitia pe parcela (la aliniament, laterale sau posterioare);
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o functiimea constructiei pe care este amplasata parcela;
o caracteristicile cadrului natural;
• caracteristicile cadrului construit al subzonelor;

modalitatile traditionale de construire a imprejmuirilor in mediul urban.
Imprejurimile trebuie sa raspunda exigentelor Codului civil referitoare la prezumtia de

coproprietate asupra despartiturilor comune.

Utilizari admise
In conditiile prezentului RLU, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de

imprejmuiri, in conformitate cu specificul local:
• imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor

servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;
• imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor

aferente cladirilor;
• elemnetele specifice de reglementare se regasesc pentru ĺîecare subzona functionala

inparte.

Utilizari admise cu conditii
Pentru coerenta imaginii urbane, de regula, imprejmuirile la strada vor respecta

inaltimea imprejmuirilor adiacente iar soclul va respecta inaltimea soclurilor imprejmuirilor
adiacente.

Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul
public.

In cazul imobilelor cu utilizari care implica fřecventa relativ ridicata a autovehicolelor
combinata cu accesul controlat in incinta, situate pe artere apartinand tramei majore, portile
de intrare pentru autovehicule vor fi retrase de la aliniament pentru a permite stationarea
vehiculelor inainte de admiterea br in incinta fara a incomoda circulatia pe drumurile
publice.

Utilizari interzise
Se interzice vopsirea in culori stridente si stralucitoare a imprejmuiribor.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

Delimitarea finala a PUZ, propusa prin “Studiul de delimitare a zonei analizate”, a
fost stabilita astfel prin Avizul de oportunitate nr. 12/ 09.11.2020, emis de Consiliul judetean
Braila.
Teritoriul P.U.Z. “SEĐIU DETASAMENT 2 DE POMPIERI BRAILA” este eel figurat in
Plansa nr. U4 - SITUATIA EXISTENTA si in Plansa U5 - REGLEMENTARI URBANISTICE.

JILl. Unitati si subunitatifunctionale
Regulamentul este alcatuit pentru urmatoarele subzone functionale:

DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

Zona face obiectul unor prevederi organizate conform urmatorului continut:
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GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

SECTIUNEA 1: UTILIZARE FUNCTIONALA
o Articolul 1 - Utilizari admise;
o Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari;
o Articolul 3 - Utilizari interzise;

SECTIIJNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

o Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni);

• Articolul 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament;
• Articolul 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale

parcelelor;
o Articolul 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela;

• Articolul 8 - Circulatii si accese;
‘Articolul 9 - Stationarea autovehiculelor;
• Articolul 10 - Inaltimea maxima admisibila a cladirilor;
•Articolul 11 - Aspectul exterior al cladirilor;
• Articolul 12 - Conditii de echipare edilitara;
•Articolul 13 - Spatii libere si spatii plantate;
‘Articolul 14 - Imprejmuiri;

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A
TERENULUI

‘Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT);
•Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT);

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR
FUNCTIONALE.

DS - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona funcţiunilor cu destinatie SPECIALA se compune din terenuri apartinand
Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului de Externe, SPP, SIE si altor institutii similare, prin unitati de nivel
municipal, judetean sau central.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

Articolul 1 - Utilizari admise
Sunt admise urmatoarele utilizari:
- activitati, echipamente si constructii specifice unitatilor militare, ale securitatii, politiei,
pompierilor, jandarmeriei, etc.;
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- servicii specifice, inclusiv servicii deschise publicului, expozitii;
- cercetare, educatie, training, servicii manageriale si tehnice specińce unitatilor speciale;
- circulatii carosabile si pietonale;
- platforme de antrenament;
- parcaje;
- plantatii de protectie si de agrement.

Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari
Conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul

Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376ĺMC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din
1996 pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

Articolul 3 - Utilizari interzise
Conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul

Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 33 76/MC/M3 .556/2102/667/Cl /4093/2012/1 4083/D-82 1 din
1996 pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A
CLADIRILOR

Articolul 4- Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)
- conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei,
SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996
pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.
- se interzice fragmentarea suplimentara a terenului.

Articolul 5- Amplasarea cladirilorfata de aliniament
- minim 20 m de la axul drumului judetean;
- conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei,
SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667!C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996
pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar pentru drumurile
comunale si de exploatare.

Articolul 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale (Di) si posterioare (Dr)
ale parcelelor
- cladirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelelor cu minim 0,60m, conform

Codului civil;
- cladirile se vor retrage fata de limitele posterioare ale parcelelor minim 6 m;
- conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei,

SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/140831D-821 din 1996
pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

Articolul 7- Amplasarea cladirilor unelefata de altele pe aceeasiparcela
- conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MŁPAT, MApN, MI, Ministerul Justiţiei,

SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376ĺMC/M3 .556/2102/667/C 1/4093/2012/1 4083/D-82 1 din 1996
pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.
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Articolul 8- Circulatii si accese
- conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul

Justiţiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/Cl/4093ĺ2012/14O83ĺD-821
din 1996 pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

Articolul 9- Stationarea autovehiculelor
In zonele de acces carosabil pe parcela, se va asigura, in afara circulatiilor publice,

spatiul necesar stationarii si manevrarii autovehiculelor care asteapta intrarea pe parcela;
Nurnarul de parcaje se va stabili conform normativelor in vigoare specifice fiecarei

activitati în parte.

Articolul 10- Inaltimea maxima admisibila a cladirilor
Conform necesitatilor tebnologice.

Articolul 11 - Aspectul exterior a! cladirilor
Arhitectura cladirilor va exprima tipul de activitate desfasurata si va urmări o inscriere

armonioasa in peisajului local in care se afla.

Articolul 12- Conditii de echipare edilitara
Toate constructiile se vor racorda la retelele edilitare publice de alimentare cu apa,

canalizare Si energie electrica;
Se vor respecta normele de protectie a mediului privind gestionarea apelor uzate si a

deseurilor provenite din intretinerea instalatiilor si din procesele tehnologice aferente
functiunii. Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine.

Articolul 13- Spatii libere si spatiiplantaie
Suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate Cu arbori

in proportie de minim 40% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei;
Suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi

plantate cu un arbore la fiecare 200 mp;
Se vor prevedea plantatii inalte in lungul limitelor incintelor care reprezinta totodata

linii de separatie fata de alte subzone si unitati teritoriale de refeńnta.

Arlicolul 14- Imprejmuiri
- conform legislatiei in vigoare, respectiv Ordinul MLPAT, MApN, MI, Ministerul

Justiţiei, SRI, SIB, STS, SPP nr. 33 76/MC/M3 .556/2102/667/C 1/4093/2012/1 40831D-82 1
din 1996 pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

SECTIIJNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A
TBRENULUI

Articolul 15- Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
POT max = 50%

. . . . . ~ ‚..(IL ~Articolul 16- CoeJicient maxim de utihzare ~W
CUT max=2.0 í

Inttc ~
4 ‚t~:’ ~JI

Dr. Arh. is el ~ G .-—ś’ ‚~‘i
~ ~‘a ~ý’
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NUMELE ŞI PRENUMELE
VERIFICATORUUJI ATESTAT: Nr. 839

ING. GHEORGHI,TĂ TITI
ADRESA : Brăila, str. Plevna nr. 90 A Data: 12 11 2020

RE FE RAT

Privind cerinţa de calitate A.f.: Studiu geotehnic — Sediu detaşament 2 de pompieri, faza PUZ

1. Date de identilicare:

- Proiectant general: BIA Arh. Radu Chembach
- Proiectant de specialitate: Sc Geoproiect sri Brăila
- Investitor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea”,

al Judeţului Brăila
- Ampiasament: judeţui Brăila, comuna Tichileşti extravilan,

DJ 212, T 57, P 161/2 + 160/3, CF 72622, nr. cad. 72622
- Data prezentării pentru verificare: 12 11 2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului şi ale construcţiei

Se preconizează realizarea elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, cu introducerea în intravilan, a
suprafeţei de teren aferentă investiţiei, in cadrui căreia se vor realiza: o construcţie cu regim de înălţime
P+1E, structură de rezistenţă din zidărie portantă cu SâlnbUri din b.a., având destinaţia corp administrativ, o
construcţie cu regim de înălţime P înalt, structură de rezistenţă metalică, având destinaţia garaj pentru auto
speciale, un turn din metal şi lemn, pentru antrenamerit, un teren de fotbal şi pistă de alergare, împrejmuire.

Terenul de fundare este reprezentat, sub stratul superficial de soi vegetal, in grosime de 0,8... 0,9 m,
de un orizont loessoid macroporic, vârtos... consistent până la 6 m adâncime, cu umiditate redusă, sensibil la
umezire, şi moale Ia partea inferioară. Nivelul pânzei de apă subterană este situat la 6,8... 7,0 m adâncime.

Obiectivul studiat, este încadrat in categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.
Strata! de bess este sensibil la umezire şi se încadrează in grupa ,,B” a psuc, conform

prevederilor normativului NP 125-2010.
Se recomandă fundarea directă a construcţiei cu regim de înălţime P+1E, pe teren îinbunătăţit cu o

pernă de bess compactat, considerând pentru dimensionarea fundaţiilor, o presiune convenţionaiă p’(»,V= 140
kPa şi direct pe stratul de bess, cu o presiune convenţională p~4,~~=120 kPa pentru celelalte construcţii.
Pentru căile de comunicaţie, platforme, etc., se va adopta fundarea directă, pe stratul de bess galben, prin
intermediul unui sistem rutier adecvat, dimensionat corespunzător.

Definitivarea soluţiilor de fundare optime din punct de vedere tehnico-economic, urmează a fi
f~cută Ia următoarele faze de proiectare, pentru fiecare construcţie în parte.

Prezentui studiu, are un caracter informativ, orientativ şi este vaiabii pentru intocmirea
documentaţiei in fază PUZ.

3. Documente ce se prezintă la verificare: Studiu geotehnic, faza PUZ

4. Concluzii asupra verificării:

în urma verificării documentaţiei, se constată respectarea reglementărilor tehnice şi asigurarea
cerinţelor fundamentale aplicabile, prevăzute de legislaţia în vigoare. Studiul verifica
corespunzător, drept pentru care s-a semnat şi ştampilat în 2 exemplare.

Am priinit 2 exempiare, Am predat 2

Proiectant, Verificator tehnic
Ing. Gheorghiţă
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Sc GEOPROIECT Sri BRĂILA

STUDIU GEOTERNIC

1. TEMA

Prin temă, s-a solicitat întocmirea unui studiu geotebnic pentru proiectul “Sediu

detaşament 2 de pompieri, Brăila”, judeţul Brăila, comuna Tichileşti extravilan, DJ 212,

T 57, P 16 1/2 ± 160/3, CF 72622, nr. cad. 72622, faza PUZ, care să precizeze:

- natura şi stratificaţia terenului,

- nivelul apelor subterane,

- caracteristici geotehnice ale terenului de fundare,

- condiţii de fundare a construcţiilor.

Se propune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), cu introducerea în

intravilan, a suprafeţei de teren aferentă investiţiei.

Investiţia vizează realizarea pe un teren cu suprafaţa de 7253 mp, liber de construcţii,

în prezent folosit ca teren arabil, a unui sediu pentru Detaşamentul 2 de pompieri, Brăila.

Terenul se află în prezent în administrarea Ministerului de Interne, Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea”, al Judeţului Brăila.

În cadrul investiţiei propuse, se vor realiza:

- o construcţie cu regim de înălţime P+1E, structură de rezistenţă din zidărie

portantă cu sâmburi din b.a., având destinaţia corp administrativ,

- o construcţie cu regim de înălţime P înalt, structură de rezistenţă metalică, având

destinaţia garaj pentru auto speciale,

- turn din metal şi lemn, pentru antrenament,



- teren de fotbal ~i pistă de alergare,

- împrejmuire.

Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea”, al

Judeţului Brăila.

2. AMPLASAMENT

Obiectivul propus pentru studiu, va § amplasat în comuna Tichile~ti, satul Tichile~ti,

judeţul Brăila, pe DJ 212, conform planului de situaţie anexat. Localitatea este situată la cca.

20 km sud de municipiul Brăila.

Terenul diii amplasament, se prezintă plan, orizontal ~i stabil din punct de vedere

geotehnic, situat pe terasa inferioară a fluviului Dunărea.

3. STUDII EFECTUATE

În vederea întocmirii prezentului studiu geotelmic, în amplasamentul propus, au fost

executate două foraje geotebnice 4) 3”, la adâncimea de 8 m de la cota terenului natural, din

care au fost prelevate probe tulburate la fiecare metru adâncime, pentru efectiiarea analizelor

de laborator. Dc asemenea au fost consultate studiile geotebnice executate anterior în zonă.

4. CONDIŢII NATURALE GENERALE

4.1. Condiţii geomorfologice

Localitatea Tichile~ti, situată la limita nord-estică a Bărăganului, aparţine subunităţii

geomorfologice Terasa Brăilei. Relieful este în general monoton, cu denivelări izolate ~i aflat

în pantă lină, de la vest la est ~i de la nord la sud.

4.2. Condiţii geologice

Terasa Brăilei prezintă în suprafaţă depozite loessoide cuatemare (Holocen superior),

care includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumulările aluvionare ale luncilor ~i

nisipurile eoliene din regiune.
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Roca de bază o constituie Levantinul, întâlnit în facies argilos, mamos sau nisipos,

de regulă sub adâncimea de 20 m.

4.3. Condiţii hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic, zona prezintă două strate purtătoare de apă:

- stratul acvifer freatic, cantonat în aluviunile permeabile de la baza loessului,

umezind în acela~i timp ~i partea inferioară a pachetului loessoid;

- stratul acvifer de adâncime medie, ascensional, identificat în nisipurile ~i

pietri~urile inferioare, separate de orizontul freatic superior, de un orizont argilos.

4.4. Condiţii climatice

Din punct de vedere climatic, zona localităţii Tichile~ti se caracterizează printr-o

climă continentală, temperată, cu amplitudine mare a variaţiilor sezoniere ~i prin precipitaţii

cantitativ reduse.

Temperatura medie anuală este de +11 grade C, jar cantitatea medie de precipitaţii

este de 400 mm/an. Vântul dominant suflă cu intensitate moderată din direcţia NE.

Încărcările date de zăpadă, conform CR 1-1-3 / 2012, încadrează arealul cercetat în

zona de calcul a valorii caracteristice pe sol sk 2,5 kN/m2.

Încărcările date de vânt, conform CR 1-1-4 / 2012, cu referire la valorile de referinţă

ale presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurenţă de 50 ani, pentru zona

studiată este de qb 0,60 kPa.

Adâncimea de îngheţ este 0,90 m, conform STAS 6054-77.

4.5. Condiţii tectonice

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P

100-1/2013, sunt acceleraţia terenului pentru proiectare ag=O,3Og cu IMR=225 ani ~i 20 %

probabilitate de depă~ire în 50 de ani, jar perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns,

Tc=1,0 secunde.
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5. STRATIFICAŢIA TERENULUI

Terenul destinat amplasării obiectivului preconizat, se prezintă relativ plan ~i este

lipsit de instabilităţi sau eroziuni vizibile.

Forajele geotehnice executate în amplasamentul studiat, au evidenţiat prezenţa în

suprafaţă a unui strat de sol vegetal, având grosimea de 0,8. ..0,9 rn.

Sub stratul de pământ vegetal, se întâ1ne~te un pachet loessoid macroporic, alcătuit din

bess argilos ~i bess prăfos galben, plastic vârtos... plastic moale, până la adâncimi de

6,1 ...7,0 m de la cota terenului natural.

La baza boessului, se dezvoltă un orizont nisipos, alcătuit din praf nisipos galben —

ro~cat, plastic moale, continuat cu nisip prăfos sau nisip fin galben, curgător, imersat, saturat.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice este situat la adâncimi de 6,8. ..7,0 m de la cota

terenului natural. Sunt de a~teptat oscilaţii sezoniere ale acestui nivel, de cca. 1,0 m,

determinate de aportul din precipitaţii, nivelul apelor §uviului Dunărea, precum ~i de irigaţii.

6. CARACTERIZAREA GEOTEHNICĂ A TERENULUI

Analizele de laborator efectuate asupra probebor de pământ prelevate din lucrările

geotehnice executate în amplasamentul studiat, precum ~i din lucrări anterioare din zonă, au

evidenţiat următoarele valori ale principalilor indici geotehnici ai orizontului loessoid:

- umiditatea naturală, w17,0...23,5 %;

- plasticitatea, Ip=l3,4... 14,8 %,

1=0,40.. .0,84;

- gradul de umiditate, Sr=0,25...0,65;

- greutatea volumică, y=lS,8...l7,5 kN!m3 în stare naturală ~i Yd=13,5.••’4,2 kN/m3 în

stare uscată;

- porozitatea, n46,0.. .48,0 %;

- indicele porilor, e=0,85.. .0,92;

- modulul de deformaţie edometric, M23=70.. .95 daN/cm2 în stare naturală, ~i

M~2.340.. .60 daN/cm2 în stare inundat iniţial;

- coeficienţii de tasare specifică, Ep23,O. ..3,9 % (stare naturală),

~p2i 6,2.. .8,4 % (stare inundat iniţial) ~ ~= 10,6... 12,0 % (stare inundat iniţial);

- unghiul de frecare internă, ~16... 18°;
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- coeziunea, c0,1O...0,15 daN/cm2;

- tasarea specifică suplimentară prin umezire, ~rn3=4,2. . .7,0 %.

Orizontul nisipos interceptat în baza pachetului loessoid, este umed sau imersat,

saturat, moale... curgător, cu grad mediu de mndesare.

7. CONCLUZII ~I RECOMANDĂRI

Terenul de fundare cuprinde un strat superficial de sol vegetal în grosime de 0,8.. .0,9

m, urmat de un orizont loessoid macroporic, sensibil la umezire, cu consistenţă plastic

vârtos... plastic consistent până la adâncimea de 6,1 m, plastic moale la partea inferioară. În

baza loessului, se dezvoltă un orizont nisipos, imersat, saturat.

Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi de 6,8.. .7,0 m de la cota terenului natural,

având caracter oscilant sezonier, în limita ±l,0 m.

Stratul superficial de pământ vegetal, cu conţinut ridicat de materii organice,

constituie un orizont impropriu pentru fundarea construcţiilor preconizate.

Orizontul loessoid prezintă porozitate ridicată, compresibilitate mare în stare naturală

~i în stare inundată, valori reduse pentru parametrii rezistenţei la forfecare.

Pachetul loessoid se prezintă preponderent plastic vârtos... plastic consistent pe

grosimea interceptată, după care se trece în orizontul nisipos.

Stratul de bess este sensibil la umezire până la 6 m adâncime ~i se încadrează în

categoria pământurilor sensibile la umezire, grupa “B”, care se tasează suplimentar la

umezire, atât sub acţiunea încărcărilor transmise de fundaţiile construcţiibor, cât ~i sub

propria greutate.

Aceste caracteristici încadrează terenul din amplasamentul studiat, în categoria

terenurilor de fundare dificile.

În conformitate cu prevederile “Normativului privind documentaţiile geotehnice

pentru construcţii”, indicativ NP 074-20 14, obiectivul preconizat a se realiza se încadrează în

categoria geotehnică 2, cu risc geotebnic moderat.

Factorii de avut în vedere Punctaj

Condiţii de teren Terenuri dificile 6

Apa subterană Făra epuismente 1

Categoria de importanţă Norrnală 3
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Vecinătăţi Fără riscuri 1

Total punctaj 11 puncte

La total punctaj, se adaugă 3 puncte, corespunzătoare zonei seismice (ag>O,25g),

rezultând un număr de 14 puncte, pentru care corespunde categoria geotehnică 2, cu risc

geotehnic moderat.

Nr. crt. Tip de risc geotehnic Limite punctaj Categoria geotebnică

1 Redus 6...9 1

2 Moderat 10.»14 2

3 Major 15... 22 3

Având în vedere natura terenului de fundare, slabele lui caracteristici fizico-mecanice,

sarcinile transmise de viitoarele construcţii în teren, poziţia nivelului hidrostatic ~i caracterul

variabil al acestuia, se recornandă, în vederea realizării obiectivului propus, studierea

următoarelor soluţii de fundare.

Pentru construcţia cu destinaţia sediu administrativ, având regim de înălţime P+1E, se

recomandă fundarea directă, pe teren îmbunătăţit cu o pemă de bess compactat, de 1,0 m

grosime, evazată faţă de perimetrul fundaţiibor CU 0 Zofl~ de gardă de 1 m ĺăţime.

Pema de bess va fi realizată în excavaţie generală ~i compactată pe strate subţiri, de 20

cm grosime. Condiţia de calitate a compactării pernei, este realizarea unui grad de

compactare Dmed98 % ~i Dmin=95 % Proctor normal, pe fiecare strat.

Pe terenul astfel îmbunătăţit, dimensionarea fundaţiilor, se va face la o presiune

convenţională maximă Pconvl4° kPa, la sarcini fundamentale aplicate Centric.

Pentru cebelabte construcţii, care transmit sarcini reduse terenului de fundare, se

recomandă fundarea directă, pe stratul de bess cu Consistenţă ridicată, Considerând pentru

dimensionarea fundaţiilor, 0 presiune convenţionabă maximă p~0~’, 120 kPa.

Pentru realizarea platformei terenubui de fotbal, a pistei de alergare, a drumuribor de

acces, trotuarelor, aleibor pietonale, se va avea in vedere fundarea directă, prin intermediul

unor sisteme rutiere standard, realizate din material granular compaCtat.

Încadrarea pământuribor interCeptate, conform clasificării din STAS 1243, este la tipul

de pământ P 4. Zona studiată face parte din tipul climateric I, jar regimub hidrologic conform

prevederilor STAS 1709/2, este 1.

6



Pentru dimensionarea sistemelor rutiere, se va lua în calcul o valoare a modulului de

elasticitate dinamic Ep=70 MPa şi valoarea de calcul v=0,35, pentru coeficientul lui Poisson.

Defmitivarea soluţiilor de fundare optime din punct de vedere tehnico-economic,

urmează a fi luată la următoarele faze de proiectare, după cunoaşterea datelor complete

privind sarcinile transmise în teren de construcţiile preconizate, dimensiunile acestora în plan

şi pe verticală, structura de rezistenţă prevăzută, precum şi condiţiile geotebnice de detaliu

din amplasament.

Menţionăm că datele prezentate in acest studiu, au un caracter informativ şi orientativ,

valabile pentru întocmirea documentaţiei în fază PUZ, urmând ca pentru proiectul de

execuţie să se întocmească un studiu geotehnic aprofundat, bazat pe un număr corespunzător

de lucrări geotehnice executate în amplasamentul construcţiilor, care să evidenţieze

ç~ stratificaţia de detaliu şi caracteristicile fizico-mecanice ale terenului, pentru fundarea în
condiţii de siguranţă a fiecărei construcţii preconizate, în conformitate cu prevederile

normativului NP 074-2014.

În proiectare şi execuţie, se vor respecta prevederile normativelor NP 125-2010,

privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire colapsibile, C 169-88,

privind executarea lucrărilor de terasamente, C 29-85, privind îmbunătăţirea terenurilor de

fundare slabe, prin procedee mecanice, C 56-85, privind verificarea calităţii şi recepţia

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, precum şi alte norme incidente.

Încadrarea terenului la săpătură, conform indicatorului Ts-8 1, este următoarea:

- 501 vegetal, - teren uşor, cat. I-âi,

- bess galben, - teren mijlociu, cat. I-âi.

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,

Pr. Gigica GHEORGHIŢĂ Ing. Titi GHEORGHIŢĂ

Verificator proiecte atestat MLPTL,
~ a eniile, cerinţa Af,

rir. 06105



Sc SOLTEST s~ BRAILA
Laborator geotehnic de grad Il-profil GTF
Autoriza~e Nr. 3324/09012018
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SC SOLTEST s~ BRAILA
Laborator geotehnic de grad Il-profil GTF
Auto~za~e Nr. 3324/0901 2018
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Plan de amplasament Si delimitare a imobilului
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