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1. INTRODUCERE 

 
1.1. Date de recunoaștere a documentației 

 

 Denumirea lucrării: 
 

         „Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire clădire de birouri” 
 

 Beneficiari: 
 

         CIUMĂRNEAN ROMEO GABRIEL & CIUMĂRNEAN CARMEN IULIA 
 

 Proiectant general: 
 
S.C. ART PROIECT S.R.L. ZALĂU, str. Parcului nr. 4 
 

 Subproiectanți, colaboratori: 
           

Breje Alin Adrian PFA 
Balint Barna II 
Prodan Vasile  
Gaga Călin 
Gîrda Gabriel 

 

 Data elaborarii: 
 
- ianuarie - aprilie 2016 
 
1.2. Obiectul lucrarii 

 

 Solicitari ale temei program 
 
 Prin P.U.G. ZALĂU 2010, zona studiată de prezenta documentație, se află în 
afara zonei construite protejate a mun. Zalău; în conformitate cu UTR ISP3, se 
prevede posibilitatea construirii de imobile specifice domeniului instituțiilor și 
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serviciilor. Totodată conform prevederilor din regulamentul local aferent PUG 
aprobat, se impune studierea printr-un Plan Urbanistic de Detaliu, amplasarea unei 
viitoare construcții de birouri dorită de către beneficiari. 

Documentatia trebuie să ofere un concept unitar și coerent de mobilare a 
terenului, de echipare edilitară și de rezolvare a circulațiilor și a tuturor aspectelor 
legate de o bună funcționare a clădirii în context urban. 

 

 Prevederi ale PUG 
 
În zona care face obiectul prezentului P.U.D., prin Planul Urbanistic General 

aprobat în anul 2010, se remarcă prevederi urbanistice impuse de UTR-ul ISP3, 
Subzona instituții și servicii de interes public propuse, situată în exteriorul 
limitei construite protejate.  

 
1.3. Surse documentare 
 

 Lista studiilor si proiectelor eleborate anterior P.U.D. 
  - Plan Urbanistic General municipiul Zalau - contract nr. 14/2006, proiectant 
general S.C. Experiment Proiect S.R.L. Cluj Napoca, aprobat în anul 2010. 
 Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.D. 

- Studiul topografic 
- Studiul geotehnic 
 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 
2.1 Evoluție 
 

 Date privind evoluția în zonă 
În decursul timpului terenul din zonă a fost folosit ca grădină privată. În 

ultimul timp, terenul a fost viran. 

 Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localității 
Terenul este cuprins în trupul principal al municipiului Zalău, într-o zonă 

relativ centrală, aptă funcțiunilor dorite.   

 Potential de dezvoltare 
Terenul este liber de construcții. Zona beneficiază de curent electric, gaze 

naturale, apă și canalizare în sistem centralizat. Există deci posibilitatea racordării 
viitorilor utilizatori la infrastructura localității. 

 
2.2  Încadrarea in localitate 

 

 Pozitia zonei față de intravilanul localitatii 
Zona face parte din intravilanul municipiului și se află situată în partea 
centrală a localității. 

Vecinatățile amplasamentului sunt: 
 NORD 
 - proprietate privată 
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EST  
- str. Gh. Lazăr 
SUD 
- teren proprietatea S.C. Petrorom SRL 
VEST 
- Școala generală „Gh. Lazăr” 
 

 Relaționarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, 
cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general 

- pozitia parcelei este una centrală; 
- accesele in zonă se stabilesc prin str. Gh. Lazăr; 
- in domeniul edilitar sunt posibilitati de racordare la toate retelele de utilități 

în sistem centralizat; 
- institutiile de interes general situate in zona centrală a municipiului pot 

deservi și această zonă. 
 
2.3  Elemente ale cadrului natural 

 

 Relieful 
Terenul studiat se situeaza in interiorul Depresiunii Zalăului la altitudini ce se 

situeaza in jurul valorii de 265 m față de nivelul Mării Negre. Zona studiata, este 
situată in dreapta văii Zalăului. 

 Conditii hidrogeologice 
Nu este strabatuta de nici un curs de apa subterana. 
In forajele executate (h = 4.90 m) nu a apărut apa subterană. 

 Clima 
- Specificul zonei este continental - moderată. 
- Temperatura medie multianuala este de 9.5o C. Luna cea mai rece este 

ianuarie cu o temperatura medie de - 2.4o C iar luna cea mai calda este iulie cu 
19.6 oC. 

- Vânturile dominante au direcția sud-est (iarna) și nord-vest (vara). Calmul 
prezintă o frecvență ridicata mai ales toamna, vara și iarna. 

 

 Conditii geotehnice 
 

Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat este situat in bazinul  
de sedimentare neogen al Șimleului. 
Roca de baza este reprezentată prin argila marnoasa cenusie  de varsta pontiana 
peste care s-au depus formatiuni mai recente deluviale reprezentate prin argile, 
argile nisipoase, nisipuri si pietrisuri. 

Lucrarile executate au pus in evidenta urmatoarea stratificatie pentru terenul 
studiat: 
1. umplutura de pietris de 0.2 m grosime.  
2. intre -0.2-2.0 m argila prafoasa vinetie inchisa, vartoasa, cu activitate medie 
3. intre -2.0-4.3 argila prafoasa galbena cu nivele vinetii, vartoasa cu activitate 
medie. 
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4. intre -4.3 – 6.0 argila prafoasa cenusie galbena, tare, cu activitate medie 
Conform Indicativ NP 074/2014, in faza unica, categoria geotehnica a lucrarii 

1(cf. tab. A2), se atribuie urmatorul punctaj: 
- Conditiile de teren 6 (terenuri dificile) 
- Apa subterana 1 (fara epuismente) 
- Clasificarea constructiei 3 (normala) 
- Vecinatati 2(risc redus) 
- TOTAL  12 puncte +1 (ag<0.15g cf. NP100-2013) = 13 puncte (risc geotehnic 

moderat, categoria geotehnica 2) 
 

Luând în considerare condițiile naturale, morfologia terenului și caracteristicile 
fizico-mecanice ale terenului de fundare, se dau urmatoarele conditii de fundare     
(cu respectarea masurilor  de la capitolul 3): 

- se va funda in stratul de argila galbena (2) cu urmatorii caracteristici 
geotehnic de calcul: 
   -    Ic = 0.81 
   -    e = 0.81 

   -     = 19.2 kN/mc (greutatea volumetrica) 

-  = 15 0 ( unghiul de forfecare) 
- c = 25 kPa (coeziunea) 
- E = 11000 kPa (modulul de deformatie liniara) 
Conform NP126/2010, acest strat face parte din categoria pamânturilor cu umflări 
și contracții mari, având: 
Ip = 35.16 (indice de plasticitate) 
WL = 59.49 (limita de curgere) 
UL = 115 % (umflare libera) 
Ws = 24.33 (limita de framantare) 
A2 = 28% (fractia de ultraargila) 
Adâncimea minimă de fundare >2.0 m față de cota terenului actual in stratul 3. 

La predimensionarea fundațiilor se poate lua presiune conventională : 
- P”conv = 250 kPa cf . NP 112-2014, Anexa D . 

  Valoarea presiunii conventionale s-a stabilit, conform ANEXA D cuprinse in NP 
112-2014 pentru fundatii ale latimii talpii B=1.0 m și adâncimea de fundare  Df = 
2.0 m. Pentru orice alte dimensiuni ale latimii fundatiei sau adancime de fundare se 
impune aplicarea corectiilor metodologiei de calcul prescrisa de NP 112-2014-
Anexa D. 
 
Măsuri și recomandări 
 
  -  nu se permite folosirea la nivelări sau umpluturi a nisipului, molozului sau a altor 
materiale drenante 

- spatiile din jurul fundatiilor se vor umple cu argila compactata in straturi de 
0.20 m, sau se vor prevedea cu alte materiale hidroizolante la fundatiile si 
peretii subterani. 

- conductele purtatoare de apa, sa fie bine realizate si fara legatura diracta cu 
constructia la strabaterea peretilor 
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- evacuarea apelor superficiale prin pante de scurgere spre exterior(la distante 
mai mari de 10 m) 

- in cazul subsolului se recomanda ca acesta sa fie hidroizolat si pravazut cu 
dren de descarcare gravitationala, datorita faptului ca in perioadele ploiase 
apare fenomenul de infiltrare a  apelor meteorice care pot afecta fundatia 
constructiei si stabilitatea locala a versantului 

   -  avand in vedere posibilitatea ca in perioadele bogate in precipitatii sa apara   
infiltratii de apa recomandam un sistem de drenaj in jurul fundatiilor 
 -  sapaturile se vor executa pe tronsoane scurte din aval in amonte 
 -  ultimii 0.20 m de sapatura se vor executa imediat inainte de turnarea betoanelor 
 -   in cazul taluzurilor ce depasesc 1.00 m se vor prevede ziduri de sprijin 
 -   amplasamentul va fi proiectat impotriva apelor din precipitatii atat in timpul 
executiei lucrarii cat si in timpul exploatarii constructiei 
   -   in jurul constructiei se vor prevede trotuare etanse cu inclinarea de la 
constructie spre exterior 

- nu se permite plantarea de vegetatie arboricola de talie mare la mai putin de 4 
m de const 

- terenul de fundare conform Ts – 1994 se incadreaza in categoria „tare”. 
 
 Documentația de amenajare a teritorului conform Legii 575/2001 și a 
Hotărârii de Guvern nr. 382 din 2 aprilie 2003 

- Cutremure de pamânt 
  În conformitate cu prevederile normativului P 100-2013, zona localitatii Zalău se 
încadrează la valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.10 g  
având intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si perioada de colt Tc  = 0.7 
secunde. 

- Inundații 
Perimetrul avut in vedere la intocmirea acestui studiu este dispus pe un 

versant cu inclinări medii care favorizeaza scurgerea naturală a apelor pluviale și 
care nu este expus la inundații. Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul 
studiat este situat pe un teren plan in urma unor lucrari de amenajare. Inspre est, 
spre strada Gh. Lazar este un taluz de 2,5 m inălțime cu un unghi de taluz de 500 . 
  Principalul curs de apa este v. Zalău. Amplasamentul studiat este situat pe un 
versant din malul drept al v. Zalău. 
  În zona studiată apa subterană nu a fost interceptată.  

Alunecări de teren 
La  o examinare atenta a terenului din acest perimetru nu au fost semnalate 

fenomene de instabilitate naturală (alunecări de teren, ruperi, desprinderi sau 
deplasări locale de teren). 

Pentru prevenirea fenomenelor de instabilitate a terenului trebuie respectat 
cu strictete regimul de execuție a constructiilor, prevăzut de normele și procedurile 
care reglementeaza astfel de situatii. 

 
Precizări finale 
Adâncimea de îngheț după STAS 6054-77 este la 0.80 m; 
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Zona seismică aferentă localității Zalău, în conformitate cu prevederile normativului 
P 100-2013, se incadrează la valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru 
proiectare ag=0.10 g  avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 
perioada de colt Tc  = 0.7 secunde.; 
 -  În perimetrul studiat constructiile pot fi executate in siguranta impunandu-   
se masurile specifice prevazute in normative; 
 

2.4  Circulația 
 

a) Căi de comunicație rutieră 
Din punct de vedere al circulației rutiere, zona studiată este legată de 

localitatea propriu zisă prin strada existentă Gh. Lazăr . 
 
b) Circulatia feroviară 
Zona nu beneficiaza de acces imediat la acest gen de infrastructura. 

Municipiul este legat prin cale ferată cu orașele Jibou și Carei. 
 
2.5  Ocuparea terenurilor 

 
Terenul studiat este liber de construcții. 

  
 2.6. Echiparea edilitară 
 
 În zona studiată există utilităţi (energie electrică, apă, canalizare, gaz), care 
momentan asigură necesarul de consum pentru imobilele existente.  
 
 Alimentarea cu energie electrică 
 
 Situaţia energetică din zonă 
 
 În apropierea zonei există rețea electrică în cablu de 0,4 kV, FRR Cămin Gh. 
Lazar – FRR Sc. Gh. Lazăr corp B,  alimentată din postul de transformare 20/0,4 
kV PT Gh. Lazăr, situat la o distanță de aproximativ 200 m. de clădirea de birouri 
propusă. Aceasta poate satisface necesarul de putere electrică necesar 
constucțiilor propuse. 

Soluţiile de alimentare a consumatorilor din zona studiată, se vor stabili 
printr-un proiect tehnic de specialitate în fazele următoare de proiectare. 
 
 Alimentarea cu apă potabilă 
 
 Alimentarea cu apă potabilă a imobilului propus pe terenul ce face obiectul 
PUD-ului este realizabilă din reţeaua publică a municipiului Zalău şi anume din 
conducta de polietilenă de înaltă densitate PEID cu De 110 mm. pentru apă 
potabilă. 

 
Reţele de canalizare 
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Pe terenul ce face obiectul PUD-ului există reţele de canalizare, cu 

dimensiuni şi parametri tehnici corespunzători. Această rețea este din PVC/beton 
cu dn 250/300 mm.  
 

Alimentare cu gaz metan 
 
În zona studiată există o reţea de alimentare cu gaze naturale din oțel.  
 
Alimentare cu energie termică 
 
În zona studiată nu există reţele de energie termică, pentru asigurarea apei 

calde menajere şi încălzirea locuinţelor.  
Pentru parcela studiată se preconizează extinderea reţelelor de gaz metan, 

şi utilizarea gazului pentru încălzirea spațiilor, prepararea hranei şi prepararea apei 
calde menajere, utilizând cazane individuale. 

 
Reţele de telefonie 
 
Pe străzile existente, aferente zonei studiate în PUD, există reţele de 

telefonie amplasate pe stâlpii reţelelor electrice, în condiţii tehnice de coexistenţă.  
 
2.7 Probleme de mediu 

 
În prezent zona nu prezinta surse de poluare. Zona nu prezinta fenomene 

deosebite de riscuri naturale. Terenul nu prezinta fenomene de alunecare fiind apt 
pentru construire. Căile de comunicație existente și echipamentele edilitare din 
zonă nu prezintă riscuri. 

În problematica zonelor de protecție naturală, arheologică și arhitecturală nu 
sunt probleme deosebite. Nu se inregistrează existența unor valori de patrimoniu 
natural sau construit care să necesite măsuri speciale. 

 
2.8 Opțiuni ale factorilor implicați 

 
Propunerile formulate prin PUD corespund prevederilor urbanistice formulate 

prin PUG aprobat de către Consiliul local Zalău cât și specificului din zona 
adiacentă. 

 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare  
 
a. Studiul topografic 
Ridicarea topografică scoate în evidență un teren cu suprafața de 508 mp. în 

pantă cu o diferență de nivel între zonele cele mai înalte și cele mai joase de 
aproximativ 2,0 m. 
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Panta medie este de cca. 9,0% și coboară pe direcția est spre vest. 
Conformatia terenului diferă pe alocuri oferind pante foarte line sau mai abrupte. 

 
b. Studiul geotehnic 
Ca urmare a efectuării studiului s-a concluzionat că in zona construibilitatea 

terenului este bună. Nu exista zone cu alunecari de teren iar structura litologică 
este relativ uniformă.  

 
3.2 Prevederi ale P.U.G. 
 
Prevederile P.U.G. aprobat corespund prevederilor prezentului PUD. 
 
3.3 Organizarea circulației 
 
Rețeaua stradală existentă este funcțională și oferă accesul facil la 

proprietate printr-un acces semicarosabil existent ce urmează a fi modernizat. 
Pietonal se va putea accede și separat din trotuarul existent în zona de est a 
amplasamentului. 

Zona studiata este destinată funcțiunii de birouri și va avea asigurate 11 
spații de parcare ale autovehicolelor, din care 4 locuri propuse în garajul situat la 
demisolul clădirii și 7 locuri amenajate adiacent semicarosabilului propus. Se vor 
prevedea rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. 

 
3.4 Zonificarea functională - reglementări, bilanț teritorial, indici 

urbanistici  
 
În cadrul prezentului P.U.D. se asigură amplasarea unei clădiri de birouri și a 

funcțiunilor adiacente cerute de normele în vigoare. 
După analizarea situației existente s-au efectuat următoarele propuneri 

urbanistice: 
Se va amplasa, cu respectarea aliniamentului existent avizat și aprobat în 

zonă, o clădire de birouri cu regim de înălțime Demisol+Parter+2 Etaje+Etajul 3 
retras, având înălțimea maximă la cornișă de 12 m. și o Arie construită la sol de 
201,73 mp. 
 Valorile maxime admise în zonă, pentru POT și CUT, comunicate prin 
Certificatul de urbanism nr. 144/23.02.2016 sunt respectate, în sensul că 
propunerea de mobilare anexată prezentului PUD, propune indicii urbanistici POT 
= 39% și CUT=1,79, care se încadrează în valorile de 40% și respectiv 2,4 admise. 
Valorile minime ale distanțelor  propuse față de limitele proprietăților vecine sunt și 
ele în acord cu solicitările CU: 6,0 m la nord; 5,0 m. la vest și 3,15 m. la sudul 
proprietății. Circulațiile carosabile și pietonale vor totaliza o suprafață de 222,64 
mp. 
        Punctul gospodăresc propus, se va împrejmui cu panouri de gard bordurat, 
fiind amplasat la distanța de 3 m. sud, față de clădire. Acesta va fi impermeabilizat, 
cu asigurarea unei pante de scurgere şi va fi prevăzut cu sistem de spălare şi sifon 
de scurgere racordat la canalizare, fiind dimensionat pe baza indicelui maxim de 
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producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia. Acesta va fi întreţinut în 
permanentă stare de curăţenie. Se prevăd 1 container pentru deșeuri menajere și 
3 containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor (carton, mase plastice, 
metale, sticlă). Frecvența de colectare a deșeurilor se propune a fi zilnică. 
 În cadrul parcelei se vor realiza spatii verzi sub forma de gard viu, gazon și 
arbuști, în suprafață totală de 83,63 mp. 

 
 3.6 Dezvoltarea echipării edilitare 
 

Alimentarea cu apă 
  

 Alimentarea cu apa potabilă a imobilului propus se va realiza de la 
rețeaua existentă, prin intermediul unui branșament din conducte de polietilena ID 
cu De 32 mm. La limita de proprietate se va amplasa un cămin vizitabil echipat cu 
apometru și robineți de închidere. 

Se va executa : 

 Branșament de apă potabilă din conducte de PEID PN 10 bar, De 32 mm, 
cu o lungime de cca. 2 m; 

 Un cămin de apometru realizat din beton monolit, echipat cu apometru si 
robineți de închidere;  

 Racord de incintă din conducte de PEID cu De 32 mm in lungime de 4 m; 
Racordul de apă potabilă va fi pozat îngropat în șanț pe pat de nisip la adâncimea 
de minim 0.80 m. Căminul de apometru va fi amplasat la limita de proprietate pe 
domeniul public și va fi prevazut cu capac carosabil, clasa de sarcina D400. 
         Conform STAS 1343/2006 tabelul 2, necesarul specific de apî potabilă qsp 
pentru clădiri de birouri este de 60 l/angajat, zi. Coeficientul de variație zilnică a 
debitului, Kzi, are o valoare cuprinsă între 1.30 si 1.40 iar coeficientul de variatie 
orară Ko, are valoare 2.5. 

În imobilul studiat își vor desfășura activitatea 15 persoane.  
Astfel avem : 

qsp N kzi ko Q med zi Q max zi Q max orar

[l/omxzi] [m3/zi] [m3/h] [l/s]

60 15 1.40 2.50 0.900 0.053 0.131

Necesar de apa 

 
unde:  
Qmed zi = qsp*N/1000                 [ m3/zi ] 
Qmax zi = kzi*qsp*N/1000*24       [ m3/h ] 
Qmax orar = kO*kzi*qsp*N/24*1000      [ l/s ] 
qsp    - necesarul specific de apă rece şi apă caldă          [ l/om*zi ] 
Qmed zi             - debit de apă mediu zilnic     [ m3/zi ] 
Qmax zi             - debit de apă maxim zilnic     [ m3/h ] 
Qmax orar   - debit de apă maxim orar     [ l/s ] 
kzi   - coeficient de variaţie a debitului zilnic de apă 
ko   - coeficient de variaţie a debitului orar de apă 
N    - numărul de persoane 
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Pentru asigurarea debitului necesar la distributia apei cu vitezele economice 
recomandate, racordul de alimentare cu apa se va realiza din conducte de PEID cu 
diametrul de 32 mm. 
Imobilul studiat se afla in raza de protectie (120 m) a hidrantului de incendiu 
existent la intersectia străzilor Gh. Lazar si Crângului. Hidrantul existent este de tip 
subteran cu DN 80 mm și poate asigura vehicularea unui debit de apă de minim 5 
l/s la presiunea minimă necesară de 7.00 mca. 
 

Canalizarea menajeră şi pluvială  
 

EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE 
 

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unui racord 
din conducte de PVC cu De 160 mm, la rețeaua de canalizare stradală existentă. 
La limita de proprietate și la intersectia racordului cu reteaua stradală se vor realiza 
cămine de vizitare din elemente prefabricate din beton armat. Căminele vor fi 
prevăzute cu capace carosabile, clasa de sarcina D400. 

Panta de montare a conductelor rețelei de canalizare din PVC va asigura 
curgerea apei uzate la o viteză minimă de autocurățire de 0.7 m/s, pentru un grad 
de umplere de maxim 0,65%.  

Se vor executa : 

 Racord stradal de canalizare cu Dn 160 mm. din PVC cu o lungime de 10 
m. 

 Racord de canalizare de incinta cu Dn 160 mm din PVC cu o lungime de 4 
m. 

 Cămine vizitabile (cf. STAS 3051/91) – 2 bucăți; 
Rețelele interioare de canalizare menajeră se vor cupla la rețeaua exterioară prin 
intermediul căminului de racord amplasat la minim 2 m față de clădire conform 
Normativ I9 / 2015 pct. 5.5 si HGR 1591/2002. 
         Debitul preluat prin canalizare conform STAS 1846/2006 este de 100% din 
debitul de consum: 

Centralizat avem:  
qsp N kzi ko Q med zi Q max zi Q max orar

[l/omxzi] [m3/zi] [m3/h] [l/s]

60 15 1.40 2.50 0.900 0.053 0.131

0.900 0.053 0.131

Debit preluat la 

canalizare 

Necesar de apa 

 
           
        Debitul maxim care se va evacua în rețea este debitul vasului de WC cu o 
valoare de 2,00 l/s căruia i se adaugă debitul maxim orar de 0,13 l/s, astfel debitul 
de dimensionare a rețelei de canalizare menajeră este de 2,13 l/s. 
 

EVACUAREA APELOR PLUVIALE 
 

Apele pluviale colectate de pe suprafețele incintei vor fi deversare într-un 
bazin colector amplasat conform planului de situație Reglementări – rețele edilitare. 
De la acest bazin apele pot fi evacuate gravitational la rigola acoperită existentă în 



 13 

curtea școlii generale Gh. Lazăr sau prin pompare, la rețeaua stradală existentă pe 
strada Gh. Lazăr. 

În cazul evacuării gravitationale a apelor pluviale, legatura dintre bazinul 
colector si rigola existenta se va realiza prin conducte din PVC cu De 125 mm. In 
cazul evacuarii sub presiune, bazinul colector va fi echipat cu pompa submersibila 
comandata prin senzori de nivel, cu refulare prin conducte din polietilena ID, la 
rețeaua stradală existentă. 

Bazinul colector va fi realizat din trei compartimente, avand rol de 
desnisipator / decantor. Evacuarea apelor colectate se va realiza din ultimul 
compartiment. 

Se vor executa : 

 Bazin colector – beton monolit îngropat 

 Racord de canalizare de incinta cu De 125 mm din PVC cu o lungime de 5 
m, sau racord sub presiune cu De 63 mm din PEID in lungime de 40 m; 

 
Determinarea debitului de ape meteorice 

 
Conform STAS 1846/2-2007 debitul de calcul al apei meteorice se determina cu 
relatia: 
Qc=m*S*F*i [l/s], unde: 
m – coeficient de reducere a debitului 
S – suprafata de calcul 
i – intensitatea ploii de calcul  
F – coeficient de scurgere a apei meteorice 
Valorile coeficientului m sunt: - 0.80 la timpi de ploaie <40 min;  
  - 0.90 la timpi de ploaie >40 min; 
  - 1.0 in cazuri justificate. 
Coeficientul de scurgere se alege functie de natura suprafetelor si are valori de: 
  - 0.95 pentru invelitori metalice 
  - 0.85..0.90 terase asfaltate, pavaje beton, asfalt 
  - 0.05…0.20 zone înierbate  
  Intensitatea ploii de calcul se determină funcție de valoarea timpului de 
concentrare superficiala (3….5 min.), durata si frecventa acesteia, stabilite in 
funcție de zona si de importanta constructiilor (1/2….1/5). i=320 l/s ha. 
 
Centralizatorul suprafețelor și debitul rezultat: 
 

Nr. Tip suprafață 
Mărime 

[ha] 

Coeficient 
de 

scurgere 

Coeficient de 
reducere a 
debitului 

Intensitatea 
ploii de calcul 

[l/s ha] 

Debit 
rezultat 

[l/s] 

1 Spatii verzi 0.00836 0.2 

0.8 320 

0.43 

2 Imobil birouri 0.02017 0.95 4.91 

3 
Platforme 
betonate 

0.02226 0.9 5.13 

  Total 0.0508       10.46 
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Alimentarea cu gaze naturale 
 

Alimentare cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de distributie existenta in 
zona, prin intermediul unui bransament din conducte de PEID cu De 32 mm pozate 
ingropat. La limita de proprietate se va amplasa postul de reglare-masurare. 

Se va executa : 

 Branșament subteran de gaze naturale din conducte de PEID De 32 mm 
în lungime de 12 m și post reglare - măsurare; 

 Instalație de utilizare din conducte de oțel pozate aparent. 
 
Debitul de gaze naturale necesar estimat este de 8,00 mc/h. 

 
Reţele de telefonie şi TV cablu 
 
Pe strada Gh. Lazăr se află reţele de telefonie şi TV cablu, care prin extinderi 

din reţelele existente vor deservi clădirea de birouri propusă.  
Acestea se vor realiza pe baza unor documentaţii tehnice intocmite şi avizate 

de organele abilitate in acest scop. 
 
Alimentarea cu energie electrică 
 
Situația energetică proiectată 

 
Calculul puterii necesare: 

 Calculul puterii instalate și cerute se face în conformitate cu prevederile 
normativului PE 132/2003- Normativ pentru proiectarea rețelelor de distributie 
publică.  
 Conform Anexa 2 - Tabel 1. 
 Puterea instalată:  
                       Pi = Pi1 

                       Pi1=1 clădire x 20 kw/loc. = 20  kw  
                       Pi = 20 kw 
 Puterea cerută: 
                       Pc= Pc1 

                       Pc1=20 x Ku x Ks= 20 x 0,5 x 0,48=4.8 kw 
                       Factor de utilizare Ku=0,5; coeficient de simultaneitate Ks=0,48 ;  
                     Pc= 4.8 kw 
                    Ic= 7.59 A 
 
 Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor  prevăzuți în PUZ 
se propune montarea unei firide tip  E2 și introducerea în bucla a acesteia, prin 
secționare LES 0.4 KV,  cu firida Cămin Gh. Lazăr și firida Sc. Gh. Lazăr corp B. 

Din  firida nou montată se va executa branșament electric pentru alimentarea 
clădirii de birouri propuse. 
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Necesar de materiale: 
 

 Cablu ACYABY 3x150+70 mmp, l=70 m; 

 Firida tip E2  1 buc; 

 Cablu ACYABY 3x50+25 mmp , l=10m 

 BMPT – 1 buc. 
 Din BMPT-uri se va construi coloana individuala, in cablu pana la tablourile 
de distributie individuale ale constructiei. 

 
3.7 Protecția mediului 
 
Demersul urbanistic și arhitectural propus ce urmează a se realiza este în 

armonie cu problematica de mediu și legislația în acest sens. 
Construcția propusă va beneficia de rețele de utilități tehnico-edilitare care 

vor funcționa în sistem centralizat potrivit normelor tehnice și sanitare adecvate. 
In ceea ce priveste depozitarea deseurilor aceasta se va produce in mod 

controlat prin colectarea regulata de catre o firmă specializată  
 Incinta va fi plantată în zonele libere cu arbori, arbuști și flori, astfel încât va 
rezulta un spațiu verde de 83,63 mp.  

În suprafața studiată prin documentația tehnică nu sunt zone degradate de 
alunecări care să necesite lucrări de consolidare și deocamdată nu s-a semnalat 
prezența unor bunuri de patrimoniu (clădiri istorice, vestigii arheologice, etc.) sau 
rezervații naturale care să oblige la luarea unor măsuri speciale de protecție. 

 
● Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan conform 

Legii nr. 213/1998.  
Terenul proprietate privată în suprafață totală de 508 mp. urmează să-și 

păstreze statutul juridic existent, nefiind necesare transferuri. 
 
 
4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 
● Înscrierea amenajării și dezvoltarii urbanistice propuse a zonei în 
prevederile P.U.G. 
 
Imobilul propus prin prezentul P.U.D. este cuprins în intravilanul aprobat 

pentru municipiul Zalău și se află în totală compatibilitate cu prevederile P.U.G. 
fără sa afecteze prevederile acestuia.  

 
● Categorii principale de interventie, care să susțină materializarea 

programului de dezvoltare; Priorități de intervenție. 
 
Este necesară pentru început realizarea lucrărilor de organizare de execuție, 

a celor tehnico-edilitare privind asigurarea cu utilități a zonei de incintă, în paralel 
cu realizarea lucrărilor aferente circulatiei auto si pietonale. Se va tine cont in 
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autorizarea lucrărilor de construire de toate prevederile prezentului P.U.D. în forma 
avizată și aprobată. 

 
● Aprecieri ale elaboratorului P.U.D. asupra propunerilor avansate, eventuale 

restrictii. 
 
Propunerile avansate de beneficiar sunt realizabile.  
Se vor intocmi documentațiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrărilor 

de construire dorite. 
 

 
        Întocmit, 

          arh. Nejur Doina 
                      nr. înregistrare T.N.A. 2357  
                                                               membru R.U.R. – B.C.D.E. 
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