
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SALAJ
primarul; municipiului zalău

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 306 din 09.03.2021

în Scopul: ACTUALIZARE C.U. NR. 344 DIN 27.03.2018 - ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI ZALĂU ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

Ca urmare a cererii nr. 13826 din 03.03.2021 adresată de MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în judeţul 
SALAJ MUNICIPIUL ZALAU cod poştal Pţa. luliu Maniu nr. 3 bl. ap.......telefon/fax......e-mailet.SC.

Pentru imobilul teren situat în: judeţul SALAJ MUNICIPIUL ZALAU cod poştal.... ÎNTREG TERITORIUL
ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI ZALĂU nr..... bl.

identificat prin încadrare în teritoriu; Reglementări urbanistice, zonificâre 
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 14/2006, faza PUG , aprobată prin Hotărârea CONSILIULUI 

LOCAL ZALAU nr. 117/17.05.2010, prelungit termenul de valabilitate cu HCL. nr. 161 din 15.05.2020
îri conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.

et...... ap.SC.
sau

SE CERTIFICĂ:
1. REGIMUL JURIDIC:

ina studiată este formată din terenuri proprietatea Statului Român, terenuri proprietatea Municipiului Zalău - domeniu public şi privat, 
"enuri proprietatea Judeţului Sălaj — domeniu public şi privat şi terenuri proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice situându-se atât 

-.1 intravilanul cât şi extravilanul Municipiului Zalău; Zona studiată cuprinde zone construite protejate şi situri arheologice
2. REGIMUL ECONOMIC:

Zonele şi subzonele funcţionale/UTR prevăzute în PUG Zalău 2010: ISP - instituţii şi servicii, LFC - locuinţe şi funcţiuni complementare, 
ZM - zona mixtă, UID - producţie şi depozitare, UA - unităţi agricole, SV - spaţii verzi, protecţie, agrement, GC - gospodărie comunală, TE 
- construcţii tehnico-edilitare, CC - căi de comunicaţie şi construcţii aferente, DS - destinaţie specială, A - ape, TA - terenuri agricole, P - 
păduri-zonă protejată, TN - terenuri neproductive, PUZ/PUD - uri avizate şi aprobate; Zona "A-D" de impozitare fiscală a municipiului

3. REGIMUL TEHNIC:
Anumite zone sunt cu interdicţie temporară datorită alunecărilor de teren de diferite intensităţi; Noile prescripţii specifice pe zone, subzone 
şi unităti teritoriale de referinţă se vor stabili prin regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic general-actualizare, elaborat pe 
baza H.G. nr. 525 din 1996 privind Regulamentul general de urbanism şi cu respectarea Legii nr. 350 din 2001 privind Amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi G.P. 038/99 Ghid întocmire şi conţinut cadru PUG; Prezentul C.U. şe emite în vederea actualizării C.U. nr. 344 
din 37.03.2018 emis iniţial pentru scopul menţionat, toate avizele obţinute cu acest certificat sunt Considerate valabile (dacă nu au termen de 
valabilitate impus de avizatori), întrucât nu s-au schimbat datele din tema de proiectare şi nici suprafaţa studiată;

Prezentul certificat de urbanism POATE FI utilizat în scopul declarat pentru: . ■

ACTUALIZARE C.U. NR. 344 DIN 27.03.2018 - ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI 
ZALĂU ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

RTIFICATUL de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / DESFIINŢARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A 
tECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII.

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - 

solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, loc. Zalău, str. Parcului, nr. 2

, în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proieete publice $i private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE si 
pnn Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publieului la elaborarea anumitor planuri şi programe în leg-atură cu mediul şi modificarea, cu privire la 
participarea publicului şi accesul la justiţie, a Dii^tivei 85/337/CEE şi a Directivei 96^1/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială 
de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/ neîncadrarea proiectului investiţiei.publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei 
pentru autorizarea executăm lucrănlor dc construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

satisfacem cennţclor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, 
centralizăm opţiunilor publicului şi formulăm unui punct dc vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice 

In aceste condiţii: ________________ ________
După primirea prc^ntului certificat de urbanism, titularul arc obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii 

demarăm procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. în urma evaluării iniţiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite 
;  —; _ _______ punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului. ____________

în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul arc obligaţia de a notifica
—ţ—_____acest fapt autontăţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.____________________

In situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei,
—;—  flcesto arc obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente. _____________

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE va fî însoţită de următoarele documente: 
. a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de
informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată): Ih S
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale)□ □ □



D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.l) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura (copie):
H alimentare cu apă 13 gaze naturale
Rl canalizare 13 telefonizare
El alimentare cu energie electrică 13 salubritate 
D alimentare cu energie termică El transport urban 
i\ltc âvizc/âcorduri*
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Ministerul Apărării 
Naţionale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; Ministerul Culturii; Serviciul Roman de 
Informaţii; Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

d.2) avize şi acorduri privind: 
El securitatea la incendiu ^ sănătatea populaţieiEl protecţia civilă
d.3) avize /acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie).
Aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj; Aviz A.N.I.F. privind îmbunătăţirile funciare; Direcţia pentru Agricultură Sălaj; 
O.C.P.I. Sălaj; Aviz Poliţia Rutieră; Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj; Centrul Meteorologic Regional Clujj Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Sălaj; Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare; 
Inspectoratul de Stat în Construcţii; Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri; Drumurile Judeţene;Aviz Compania Naţională de 
Căi Ferate CFR - SA; Aviz Transgaz; Consiliul Judeţean Sălaj; Aviz Comisie de Urbanism

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
Studii de fundamentare conform Temă-program

^^e^punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie); Agenţia pentru Protecţia Mediului
;

Sălaj, loc. Zalău, str. Parcului, nr. 2 

f) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

î-ŞEi ^;

im
ARHITE' 

arh.Vlad Ai
SECRETAR GENERAL, 
Marina Bianca^2acaş

PRIMA 
Ionel C«

*

ŞEF SERVICIU, 
ing. TereziaGăvră

C^djMcal,

L.S.
W>‘j

, art. 476 dinlei, conform chitanţeLnr. scutit de taxa conform Legii nr. 227/2015 - CAchitat taxa de
Prezenml certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă-la data de*?.^.*.?.^?.'

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi .i ^ 
mpletările ulterioare, ’

:

întocmit, 
Szilvia Marian

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de4?.^..v?4?....4.'?i?^nă la data de •

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certific^de 
urbanism.

ARHITECT ŞEF, / ujSECRETAR GENERAL,
IAa i iM

s SEF SERVICIU,

Data prelungirii valabiliuţiiy...............
Achitat taxa de5!f.f^/C./;:'.2fev.>l»Lconform chitanţei nr 
Transmis solicitantului la data de poştă

din



Aviz Plan Urbanistic General AL Municipiului Zalău

ROAAÂNIA 
Judeţ^ul SĂLAJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU 
Arhitect-şef

Având în vedere propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism, întrunită la data de 25.01.2023, precum şi prevederile art. 37, alin 1, l^şi 4 din Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, coroborate cu dispoziţiile art. 26 
alin.1 din Normele metodologice din 2016, de aplicare a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , aprobate 
prin Ordinul nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 4 din 25.01.2023

Pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău , aferent documentaţiei de urbanism:
„ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU Şl 
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA”

Zona studiată este formată din terenuri proprietatea Statului Român, terenuri 
proprietatea Municipiului Zalău şi Judeţului Sălaj (domeniu public şi privat), terenuri 
proprietăţi private, situându-se atât în intravilanul cât şi extravilanul Municipiului Zalău. De 
asemenea, zona studiată cuprinde zone construite protejate şi situri arheologice.

Iniţiator: MUNICIPIULUI ZALĂU cu sediul în Zalău , piaţa luliu Maniu, nr. 3.;

Proiectant: S.C. URBAN TEAM S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Dristorului, 
nr. 108-110, bl. 16ABC, sc.C, et.1, pa. 103.;
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Dana Andreea D. Apostol.

Actualizarea P.U.G. se impune a fi realizată din următoarele motive:
• în urma elaborării documentaţiilor PUZ s-au stabilit încadrări funcţionale 

diferite de cele prevăzute în documentaţia iniţială;
• este necesară preluarea tuturor documentaţiilor de urbanism (PUZ/PUD) 

aprobate de la PUG Zalău 2010, atât parte scrisă cât şi desenată, astfel încât 
să se obţină o documentaţie unitară (regulamentele locale aferente PUZ- 
urilor şi PUD-urilor vor face parte integrantă din Regulamentul Local de 
Urbanism
aferent noului PUG;

• este necesară preluarea PUZ Zonă Centrală;
• este necesară preluarea proiectului autostrăzii în partea de sud a 

municipiului;
• este necesară preluarea proiectului etapei a Il-a a variantei ocolitoare a 

municipiului Zalău;
• este necesară preluarea proiectului cu drumurile forestiere, finanţare 

PNDR.



Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în PUG;
Amplasamentul studiat este compus din terenuri situate în intravilan şi extravilan şi 

cuprinde întreg UAT-ul Municipiului Zalău.
Zona studiată este formată din terenuri proprietatea Statului Român, terenuri 

proprietatea Municipiului Zalău şi Judeţului Sălaj (domeniu public şi privat), terenuri 
proprietăţi private, situându-se atât în intravilanul cât şi extravilanul Municipiului Zalău. De 
asemenea, zona studiată cuprinde zone construite protejate şi situri arheologice.

Funcţiuni admise în zonă:

Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de 
reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind 
baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate 
administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general 
în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a 
necesităţilor locale.

Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor 
urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi si a prevederilor planului iniţial prin aducerea 
acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare 
durabilă socio-economice si de mediu actuale, precum si actualizarea listei de proiecte de 
investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de 
specialitate si a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare si a 
impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul.

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii 
unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:

stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al 
localităţii;
stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie ; 

delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitare;
stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor 
arheologice reperate;
zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare; 
formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate 
şi plantate.
zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la 
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi 
realizarea construcţiilor în aceste zone. 
zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:

a) evoluţia în perspectivă a localităţii; 
direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 

c) traseele coridoarelor de circulaţie' şi de echipare prevăzute în planurile de 
amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

b)



d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la 
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi 
realizarea construcţiilor în aceste zone.

lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare; 
stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de

e)
f)
construire;

delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare§)
urbană.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. propuse:

Prin Planul urbanistic seneral se identifică zone pentru care se pot institui reglementări 
ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de 
la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în 
Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.

Solicitările prevăzute prin caietul de sarcini - temă program, elaborată de către 
Municipiul Zalău, prin Direcţia Arhitectului Şef, pentru actualizarea Planului Urbanistic General 
al Municipiului Zalău, sunt rezolvarea următoarelor categorii de probleme:

Modificări ale limitei de intravilan;
Excluderea din intravilan a suprafeţelor împădurite;
Stabilirea exactă a zonelor de protecţie de orice fel şi a zonelor de risc de orice 
natură;
Caracteristici morfologice ale U.T.R;
Cadrul natural/spaţii verzi;
Zone de dezvoltare economică;
Densităţi construite pentru categorii de funcţiuni - variaţii maxime pentru P.O.T. şi 
C.U.T.;
Reguli generale şi reguli specifice de construire;
Dezvoltarea investiţiilor mari (locuire, servicii, producţie) pe bază de maşter plan; 
Relaţionarea cu zona metropolitană - metodologie;
Relaţionarea cu culoarele majore de circulaţie;
Relaţionarea cu reţelele de infrastructură edilitară;
Spaţiul public;
Necesarul de locuri de parcare;
Reguli locale;
Asigurarea suportului de reglementări pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi 
a autorizaţiilor de construire;
Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;
Reorganizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;
Prevederea de zone pentru picnic;
Prevederea unei zone cu funcţiuni mixte (comerţ, servicii, spaţii de cazare) pentru a 
deservi autostrada în curs de proiectare.

Ca urmare a analizei documentaţiei , de către membrii C.T.A.T.U. din data de 
25.01.2023, se avizează favorabil Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism 
al Municipiului Zalău , aferent acestuia.

Elaboratorul şi beneficiarul PUG răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea 
înscrisurilor cuprinse în PUG care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare.



Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.G. al 
Municipiului Zalău.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 
Certificatului de Urbanism nr. 306 /09.03.2021, emis de Primăria Municipiului Zalău.

Arhitect - u
arh. Vlad Andr^/ PETRE

Sef. Serviciu
ing. Terezia GĂVRĂ

DU-AS/Sl QEX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
COMISIA LOCALĂ DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. înregistrare: 4307 din 18.01.2023

AVIZ NR. 2 din 18.01.2023

Comisia municipală de urbanism şi amenajarea teritoriului ZALĂU a analizat, în 
şedinţa de lucru din data de 18.01.2023, documentaţia tehnică privind:

actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. ZALĂU ŞI 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

Municipiul Zalău
S.C. URBAN TEAM S.R.L. Bucureşti

BENEFICIAR:
PROIECTANT:

Analizând documentaţia prezentată s-au constatat următoarele: comisia de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia 
mediului, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, constituită conform 
H.C.L nr. 142 din 28 aprilie 2022 a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU, 
acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. ZALĂU ŞI 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

la adresa: Municipiul Zalău

cu următoarele condiţii:

din data deachitat taxa de 15 lei, conform chitanţei nr.

SECRETAR, 
Alexandru LARA

PREŞEDINTE, 
Teodor BÂLĂJH TOS

\
«■



Distribuţie Energie Electrică Remania - sucursala zaiau 
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zaiau, Jud. SalajDistribuţie Energie 

Electrică Remania
Sucursala Zaiau

Tel: +<t0 260 605 702 
Fax: +40 260 605 704

ofîice.salaJ@distributie-energie.ro

CXF. DEER/C.U.L Suc. RO 14476722 / 14319574 
R.C. DEER/Suc 312/352/2002 / 331/59/2002

www.distributie-energie.ro

Către MUNICIPIUL ZALAU,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 6060211002775 / 25.10.2021 pentru 
obiectivul: Actualizare C.U. nr. 344 din 27.03.2018 - actualizarea planului urbanistic general al 
municipiului Zaiau si regulamentul local de urbanism aferent acestuia
de la adresa; ZALAU, sat strada lULIU MANIU, nr. FN, bloc etaj apartament cod postai 450016, 
cadastral -, judeţul SALAJ.
în urma analizării documentaţiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul 
propus şi se emite:

număr

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6O60211002775/29.11.2021

cu următoarele precizări;

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie publică şi se 
încadrează în distanţele normate faţă de acestea.

2. în zonă Exista reţea electrică de distribuţie de Medie tensiune|Joasa tensiunejlnalta tensiune -.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia, în vederea 
racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau creşterea puterii aprobate pentru acest 
obiectiv trebuie să solicitaţi la OD (operatorul de distribuţie) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament aţi solicitat racordarea obiectivului la reţeaua electrică de 
distribuţie publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.

4. Valabilitatea avizului de amplasament este până la 08.03.2023, cu posibilitatea prelungirii cu 
durata de prelungire a valabilităţii Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizaţiei de construire, cu 
condiţia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform 
planului nr. a02 şi a Certificatului de urbanism nr. 306 / 09.03.202l

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 95.00 lei, fara TVA.

Instalaţiile de distribuţie aparţinând operatorului de distribuţie au fost trasate orientativ pe planul de 
situaţie anexat.

în cazul in care exista in zonă Nu exista instalaţii electrice ce nu aparţin operatorului de distribuţie 
(sucursala ZALAU) este necesar sa vă adresaţi deţinătorilor acestor instalaţii (Transelectrica 
Hidroelectrica, Termoelectrica, alţi deţinători) - în vederea obţinerii avizelor de amplasament.

Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea 
operatorului de distribuţie.

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalaţiilor operatorului de distribuţie se va face cu respectarea 
strictă a condiţiilor din prezentul aviz, precum şi a normelor tehnice de protecţia muncii specifice. 
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare

7.

8.

9.
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Distribuţie Energie Electrică Remania - Sucursala zaiau 
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79,450099, Zaiau, Jud. SalajDistribuţie Energie 

Electrică Remania
Sucursala Zaiau

Tel: +40 260 605 702 
Fax: +40 260 605 704 
office.salaj@dlstributie-energie.ro

CI.F. OEER/CU.L Suc. RO 14476722/14: 19574 
R.C. OEER/Suc J12/352/2002 / J31/59/200 ! 
www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor 
acestora ca urmare a nerespectării regulilor menţionate.

11. Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentul respectiv: 
Pe amplasamentul propus exista reţele electrice:

- LEA 110 KV ; LEA 20 KV; LEA 0,4 KV
- LES 0.4 KV;LES 20 KV.

Se vor respecta distantele minime fata de reţelele existente,conform normativelor NTE 007/08/00 , PE 
106/2003 SI NTE 003/04/00.

I
Sef S.A.R. ZALAU 
ing. Danut Marincas

Semnat digital 
de Danut-Calln 
Marincas 
Data: 2021.11.29 
14:02:03 +02:00

Director Sucursala ZALAU
Ing. Ardelean - Marian Ovidiu - Adrian
nvirlilI-AHrinn Semnat digital de UVIUIU Muridfl Ovidiu-Adrian Ardelean-
Ardelean- Marian
Marian Data: 2021.11.29Marian 15:10:55+02:00

întocmit 
llea Augustin

Semnat digital te 
Augustin llea 
Data: 2021.11.M 
11:49:09 +02:03

Danut-
Calin
Marincas

Augustin
llea

i
T
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Distribuţie Energie Electrică Remania - Sucursala zaiau 
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79,450099, Zaiau, Jud. SalajDistribuţie Energie 

Electrică Remania
Sucursala Zaiau

Tel: -HO 260 605 702 
Fax: +“10 260 605 704

ofTice.salaj@distributie-energie.ro

CLF. DEER/CU.L Suc. RO 14476722 / 14319574 
R.C. DEER/Suc J12/352/2002 / J31/59/2002 
www.distributie-energie.ro
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municipiul ZALĂU
G^panlo Naţională do Transport «I Enorgiel Electrice
tmiti Tt*rt*«lcc*jlsA Sfl - Punct ii îucfo; Str MeinorwKhtfmHuJ nr. 27, 
CIvUfQpota.C P. i<001 U. Hum5> ii,' OfIcW C«m«ţ\toi
^M^tOCOOKK. Citi Unk de Wng.-eîrwtf 132:AiM3; Te Won-*4020 440 6$ CS 

<0£$00 CeptolatilKCB» ţlvftrsat 73i.WMÎSki

PRlMARlAMUNIClPI^im 
Nf. tlt-
a>iuo/Ăimn....ItÂ »iiti[^C>^ O tfttfi imnscJeCfjco w

Transelectrica*
Societate Administrată în Sistam Dualist

'~iJţrvj:QopM
cl

Către; Primăria Zalau
Email; primaria@zalauşj.ro Ca:.'

Referitor: Reactualizare PUG Zaiau, jud. Salaj

Urmare a documentaţiei depuse, vă comunicăm faptul că in zona studiată CNTEE Transeiectrica SA 
- Unitatea Teritorială de Transport Cluj deţine in gestiune Statia de Transformare 220/110/20kV Salaj 
culoar de protecţie si siguranţa de 35m si LEA dc 220k\/ Tihau - Salaj, al cărei culoar de protecţie si siguranţa 
este de 54 m.

cu un

Principia! suntem de acord cu documentaţia condiţionat de necesitate emiterii avizelor de 
amplasament in conformitate cu legislaţia in vigoare.

Menţionam faptul ca, in conformitate cu Norma Tehnica 239/2019, este interzisa construcţia de clădiri 
la o distanta fata de axul LEA de 1,5 x inaltimea celui mai apropiat stâlp.

Conform Ordinul ANRE nr.25/2016 ait. 4 privind '‘Metodoiogia pentru emiterea avizelor de 
amplasament de către operatorii de reţea" solicitanţii se adresează operatorului de reţea, in vederea 
emiterii avizului de amplasament, atunci când se află în situaţia de a executa lucrări de construcţii sau lucrări 
de modificare (ia faza DTAC) care, conform prevederilor legale in vigoare, sunt permise numai în baza unei 
autorizaţii de construire sau de desfiinţare.

In conformitate cu „Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii 
de reţea” aprobată prin Ordinul ANRE nr.25/20't6 art. 14, pentru obţinerea avizului de amplasament este 
necesară transmiterea documentaţiei, care cuprinde următoarele;

a) certificatul de urbanism, în copie;
b) planul de încadrare în teritoriu ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare;
c) planul de situaţie ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare;
d) planul privind construcţiile subterane ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două 
exemplare;

e) memoriu tehnic.

Pentru protecţia instalaţiilor de transport, în conformitate cu art. 42 din Legea 123/2012 energiei 
electrice şi a gazelor naturale se interzice persoanelor fizice sau juridice;

a) să efectueze construcţii de orice fe( în zona de siguranţă a instalaţiilor, fără avizul de 
amplasament al operatorului de transport şi de sistem;

b) să efectueze săpături de orice fel sau sa înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţa a reţelelor 
electrice de transport, fără acordul operatorului de transport şl de sistem;

c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţa a
şte.ţOi.....................................or, acordul p e tr

/-/- '/l-



d) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau sa intervină în orice alt 
mod asupra acestora;

e) să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare 
aferente instalaţiilor de transport;

f) să limiteze sau sa îngrădească prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice 
alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport şi de sistem.

Pentru retaţii suplimentare vă puteţi adresa la Serviciul Tehnic la telefon 0264/405505.

. . Andreea-Mihaela MIU, I\/Iemb4 DIRECTORAT
prin Ciprian luliu BUD, p. Manager Operaţiuni UTT Cluj prin Mihaeia-Bianca TEREBEŞ^^^ontabil Sef 
conform Procurii generale nr. 48697/18,11.2020

7Cătălin NIŢU, Preşedinte DIRECTORAT

conform Procurii generale nr. 778/18.11.2020
/

i

i

Şef Serviciu Tehnic cu 
Punct de lucru WTT Cluj 
Ing. Mihai MOm)OVAN

1

întocmit.
Ing. Şandru Ovidiu

Pagint) 2 
Serviciul Tehnic

Data
U. 12.2020

2



Sucursala Zalău
Consiliul Judefetm Cluj

nnSlMlD DC M
st; erA-ik A ^IS iMkrmMrmMiB

J5()062 /.alfui. ROiVlÂNMA. Bd. Miluii \'ilc.i/iil. fs'r. 23A 
Toi: Hn-2{)0-661.151: F;ix: <-10-260-615.-131 

B-niail: olIlcc.zalaiifrt'L'n.sonios.ro. NN'ob: w w w.oasoincs.ro
Biroul Tehnic Dezvoltare Nr. 5890 Z/DT/BTD/ 29 06 2021

AVIZ DE AMPLASAMENT

Către,
BENEFICIAR MUNICIPIUL ZALAU
Adresa ZALAU, PIAŢA lULIU MANIU, NR. 3

I Urmare a cererii dvs. înregistrată la Compania de Apă Someş S.A., Sucureala Zalău, privind obţinerea 
avizului de amplasament pentru obiectivul:
” ACTUALIZARE CU NR. 344 DIN 27.03.2018 - ACTUALIZAREA PLANULUI ÎJRRANKJTir«EGULAMENTUL Lo™E™fsT'^

pentru imobilul situat în:

MUNICIPIUL ZALAU
vă comunicăm:

Taxa de avizare conform Deciziei 151/2017 a Consiliului de Administraţie este de: 65.26 LEInr.

Şe^irţ^u 
Ing. Swin/Cozma

* y

întocmit: Cezara Tiidoricescii

Ni. iimiiitrictilaro Roijistrul Conioniilui Cluj, JI2/2I l/iyyi. C.U.J. nr■■ UO20I2I7, Cum II3AN: KO28RNCI30l060007674d000l BCK Cluj. Cupijal Social:6.S7S.320 Ici
Operiilor regional licenlial clasa 1

Operator de dale cu caracler |>ersonal nr. 32103 
6200* FO Z-RTD-OI-Od p.rl/rp.tr 09/0



DELGAZ
grid

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU 
Loc. Zalau, Str. Piaţa luliu Maniu, Nr. 3, 
Jud. Salaj

Delgaz Grid SA

Acces la Reţea Gaz 
www.delgaz-grid.ro

AVIZ DE PRINCIPIU 
Nr. 213753570/22.06.2022

Stimate domnule/doamnă,

t Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm avizul de principiu, 
necesar întocmirii documentaţiei pentru faza ,J*.U.G.”, pentru lucrarea:

„ACTUALIZARE C.U. NR. 344 DIN 27.03.2018-ACTUALIZARE PLAN 
URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALAU SI 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA” 
CU 306 din 09.03.2021
din localitatea Zalau, str. ÎNTREG TERITORIUL ADMINISTRATIV AL 
MUNICIPIULUI ZALAU, nr., judeţ Salaj

1. Prezentul aviz nu autorizea2tă executarea construcţiilor amplasate în 
vecinătatea obiectivelor/sistemelor.
2. în zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuţie 
gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situaţie anexat.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni.

a Preşedintele Consiliului de 
Administraţie 
Volker Raffel 
Directori Generali 
Cristian Secoşan (Director 
General)
Perene Csulak (Adj.)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Sediul Central: TSrgu Mureş 
CUI: 10976687 
Atribut fiscal: RO 
J26/326/08.06.2000 
Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN:
R011BRDE270SV2754041270

%
Cu respect.

Boldea Sebastian 
Manager de racordare

Chetan Ruben Daniel
Coordonator Echipa Acces la Reţea Gaz Cluj

0
Capital social subscris 
778.208.685 lei din care 
777.168.994.25 lei vărsat

1
DEGRGIL30-F5,Ed.l

http://www.delgaz-grid.ro


DELGAZ
grid

CĂTRE,
Primăria Municipiului Zalau
Loc. Zalau, Str. Piaţa luliu Maniu, Nr. 3,
Jud. Salaj

Delgaz GrId SA

Acces la Reţea Gaz 
www.delgaz-grid.ro

AVIZ DE PRINCIPIU 
Nr. 212989730/27.04.20211

Stimate domnule/doamnă,

t Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm avizul de principiu, 
necesar întocmirii documentaţiei pentru faza „PUG”, pentru lucrarea:

„ACTUALIZARE C.U NR. 344 DIN 27.03.2018 ACTUALIZARE PLAN 
URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZLAU SI 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFEREN ACESTUIA” 
CU 306 din 09.03.2021
din localitatea Zalau, str. ÎNTREG TERITORIUL ADMINISTARTIV AL 
MUNICIPIULUI ZALAU, nr., judeţ Salaj

1. Prezentul aviz nu autorizează executarea construcţiilor amplasate în 
vecinătatea obiectivelor/sistemelor.
2. în zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuţie a 
gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situaţie anexat.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni.

Preşedintele Consiliului de 
Administraţie 
Manfred Paasch

Directori Generali 
Perene Csulak (Director 
Generai/General Director),
Mihaeia Loredana Cazacu (adj.) 
Anca Liana Evoiu (adj.).

Petre Stoian (adj.)

t Cu respect.

Mindear Florin 
Manager de racordare

Chetan Ruben Daniel
Coordonator Echipa Acces la Reţea Gaz Cluj

Sediui Central: Târgu Mureş 
CUI: 10976687 
Atribut fiscal: RO 
126/326/08.06.2000

Banca BRDTârgu Mureş 
IBAN:
R011BRDE270SV27M0412700 
Capital Social Subscris şi Vărsat: 
773Z57.777,5 RON

1
DEGR P03-01-02-R)8, ed.2

http://www.delgaz-grid.ro


ANIF MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE SĂUJ 1^ 
str. Corn^Coposu, nr. 77 jel. 0260.662.787
Zalau, 450008, Sălaj, România Fax. 0260,617.786
GIF 29513810 salaj®anlf.ro
www.anlf.ro

i

H0Wqr4S/M<tm«fKMNl

Nr. 191/12.07.2021 
Municipiul Zalău,
municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, judeţul Sălaj

Ref.

1. Suprafaţa totala a noului intravilan este de 2879,20 ha, cu 215,68 ha mai mare decât 
cea actuala rare este de 2663,52 ha (conform PUG existent). Acest fapt rezultă din 
introducerea in intravilan de noi suprafeţe destinate construirii în zonele cu potenţial de 
dezvoltare şi de scoaterea altora din intravilanul existent(conf. memoriu tehnic proiectant).

® introduce în intravilan este de 266,78 ha, iar cea care se scoate este
Uw 3 11 IV mO^

3. Suprafeţele propuse pentru modificarea intravilanului sunt prezentate pe planurile de 
situaţie întocmite de proiectant.

Suprafaţa de 266,78 ha nou introdusă în intravilanul localităţilor aparţinând municipiului Zalău se
agricol conform studiului pedologie întocmit de OSPA, diferenţa 

de 32,992 ha reprezentând alte categorii de terenuri;totodata suprafaţa de 233,788 ha 
următoarele amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea ANIF - 
de îmbunătăţiri Funciare Sălaj:
- CES Apărare Oraş Zalău- cod amenajare 523 - zona Zalău- creşte cu 229,708 ha;

- creşte cu 4,08 ha.
Realizarea de construcţii, instalaţii,etc. pe terenurile nou introduse în intravilan se va 
realiza cu avizul şi acordul ANIF.

se află în 
Filiala Teritorială

CES Agrijul Inferior - cod amenajare 511 - zona Ortelec+Stâna

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE SĂLAJ 
Str. C. Coposu, nr. 77, Zalău, 450008, jud. Sălaj 
Tel: 0260-662787; Fax: 0260-617786 
E-mail :salaj@anif.ro

pag.1 din 2

http://www.anlf.ro
mailto:salaj@anif.ro


4. Avizul favorabil a fost eliberat pentru faza de proiectare PUG. Pentru proiectarea şi 
executarea efectivă a lucrărilor se vor solicita avize şi acorduri tehnice în baza unor 
documentaţii întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, ce vor fi înaintate spre analiză 
şi avizare la ANIF- Filiala Teritorială de îmbunătăţiri Funciare Sălaj.

5. Amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare sunt stabilite în conformitate cu Ord.MDR 227/2006.

6. Conform art. 82, alin. (1) din Legea 138/2004: „împiedicarea prin violenţă sau 
ameninţare a specialistului împuternicit, în condiţiile legii,(ord. MADR nr.946/2014 ) cu 
inspecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de 
exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri de a-şi îndeplini atribuţiile 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”

7. Conform Legii 138/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare: Faptele 
prevăzute la art. 83, alin.(l), lit. a - k, constituie contravenţii la normele privind 
exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare şi se sancţionează conform art. 83, alin.(2) si (3).

Prezentul aviz este valabil numai pentru soluţiile şi amplasamentele prevăzute i 
documentaţia prezentată, orice modificare de soluţie sau amplasament ducând la 
anularea prezentului aviz şi obligativitatea solicitării unui nou aviz.

Cu stimă.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE SĂLAJ 
Str. C. Coposu, nr. 77, Zalău, 450008, jud. Sălaj 
Tel: 0260-662787; Fax: 0260-617786 
E-mail: salaj @anif.ro
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Str. Comeliu Coposu nr.1 
450008 ZALĂU, Jud. SĂLAJ e-mail: dspsalaj@artelecom.net 

Tel/fax: 0260/662550; 662717 
www.aspsalaj.ro

CĂTRE,

MUNICIPIUL ZALAU
MUN. ZALAU, PIAŢA lULIU MANIU, NR. 3, JUD. SALAJ

CIUNT IONELLa cererea în calitate de PRIMAR

MUNICIPIULUI
ZALAU LOC. ZALAU, PIAŢA lULIU MANIU, NR. 3, JUD. SALAJal cu sediul în

cod fiscal/CUI 4291786 s-a examinat documentaţia prezentata si înregistrata cu nr. 304/08.07.2021 
In baza Legii nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii; Ordinului nr. 1078/2010 

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale 
direcţiilor de sănătate publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti si a Ordinului M.S. nr. 1030/2009 
privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, 
amenajare, construire si pentru funcţionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru 
starea de sanatate a populaţiei, cu modificările si completariie ulterioare,se acorda:

f

NOTIFICAREA DE ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A
CONFORMITĂŢII 

NR. 176 din 19.07.2021

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALAU SI 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIApentru obiectivul:

situat în: LOC. ZALAU. JUD. SALAJ
Y

Structura funcţionala depusa pentru prezenta notificare, este parte integranta din aceasta .
Proiectul respecta legislaţia specifica domeniului de activitate:

• Ordinul. M.S. nr. 119/2014 privind “Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de 
viata al populaţiei" si legislaţia specifica obiectivului.

DIRECT^ 
DR. L#A

IV

lntocmft:.SL 
2 ex.

mailto:dspsalaj@artelecom.net
http://www.aspsalaj.ro


administra 1 IA naţionala

APELE ROMÂNE
administraţia bazinalA dl apA

SOMEŞ - TISA

/

^g|:

Cod: F - AA -1

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
Nr. 5 din 9.02.2022

privind: Plan Urbanistic General ai Municipiului Zalau, judeţul Salaj

Cod cadastral: II 2.017.00.00.00.0

I. Date generale

spec/aWate: SC Proiect Construct SRL, str.Merilor, nr.9, judeţ Salaj. certificat de

-beneficiar. Municipiul Zalau, P-ta luliu Maniu, nr.3, judeţ Salaj
- amplasament municipiul Zalau, judeţul Salaj, B.H. Someş Crasna
-corpul de apa de suprafaţa: RORW2.2.17_B1, Zalau 
-corp de apa subterana: ROSO07 rau Crasna. lunca si terasele

II. Necesitatea si oportunitatea investiţiei

elaborării Planului Urbanistic Generai si al Regulamentului Local de Urbanism aferent

Sulul * P^bUca. corelării intereselor colective cu cele individuale in ocuparea

dezvoltare si cerinţele de dezvoltare durabila socio economica si 
de mediu actuale, precum si actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru 
imp emen area viziunii de dezvoltare, in baza unor studii de specialitate si a analizei gradului de 

^ planurilor urbanistice in vigoare si a impactului acestora la nivelul loca^itatii, daca

r

not General se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce
do™ ■ P”® planuri urbanistice zonale sau de detaliu si de la care nu se pot acorda
PlanS ulXto leneT" “ Regulamentul local de urbanism aferent
nu

propuse in cadrul Planului Urbanistic Generai al rhunicipiului Zalau ubpara 
/^^^voltare pe termen scurt si de perspectiva . precum si investiţii referitoare 

a sistemui de alimentare cu apa si la sistemul de canalizare a apelor uzate implementarea acestora
'■ - -gaSs?

Adresă de corespondenţă:
str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca. jud Cluj 
Tel: +4 0264 433 028 
Fax: +4 0264 433 026 
Email: apecj@dast.rowater.ro

•' : I Cod .FiscairbO42066043 
Cod IBAN: RO88TREZ216502201X039127

i.'■■■ ■■■' ■■ ’M.

■M
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Sistemul de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare ape uzate urbane in localitatea 
Zalau, judeţul Sala] sunt reglementate prin autorizaţia de gospodărire a apelor nr.9/25.01.2021.

Lucrările de alimentare si canalizare existente si propuse sunt încadrate în clasa a IV-a de 
importanta, conform STAS 4273/83.

III. Elemente de coordonare si cooperare
Planul urbanistic general al municipiului Zalau are caracter director, strategic si de 

reglementare si reprezintă principalul instrument de planificare operaţionala, constituind baza legala 
pentru realizarea programelor si acţiunilor de dezvoltare.

Planul Urbanistic General restabileşte teritoriul intravilan al municipiului Zalau, prin includerea 
in intravilanul existent a tuturor zonelor construite si amenajate situate pe teritoriul administrativ al 
municipiului v»

Suprafaţa cuprinsa în noul intravilan este de 2879,2 ha, fiind cu 215,68 ha mai mare decât 
cea actuala care este de 2663,52 ha; noul intravilan va cuprinde zone de locuinţe si funcţiuni 
complementare, zona instituţii publice si servicii, zone mixte de locuinţe si servicii,(stabilite prin PUZ- 
uri aprobate) zone industriale, zona unitati agro-zootehniCe, zona de spatii verzi, agrement si sport 
zona gospodărie comunala , zona construcţii tehnico-edilitare.zona terenuri cu destinaţie speciala, 
zona cai de comunicaţii si transport.

Urmare solicitării si documentaţiei tehnice înaintata cu adresa nr.552/18.01.2022, în 
conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale 
Legii nr. 400/2005 privind aprobarea O.U.G 73/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. 
107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" si ale Ordinului ministrului 
apelor si pădurilor nr.828/2019, privind emiterea avizelor de gospodărire a apelor, se emite:

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

pentru: Plan Urbanistic General ai Municipiului Zalau, judeţul Salaj

conform documentaţiei care prevede:

Prevederi PUG pe termen scurt

Restabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii 
Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan 
Zonificarea funcţionala în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie 
Delimitarea zorielor afectate de servitutii publice, afectate de interdicţii temporare si 

permanente de construire si a zonelor expuse la riscuri naturale 
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Stabilirea zonelor protejate si de protecţie a monumentelor istorice, a siturilor arheologice 

reperate si a zonelor care au instituit un regim special de protecţie, prevăzut în legislaţia in vigoare 
Formele de proprietate si circulaţia juridica a terenurilor
Precizarea condiţiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si

plantate

i,
I
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natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile a?S zone''.' Eseurilor, utilizarea terenurilor si reaLarea construcţiilor în

Prevederi PUG pe termen mediu si lung

Evoluţia în perspectiva a localităţii 
Direcţiile de dezvoltare funcţionala în teritoriu

terttoriuMl^

Zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform leqii precum si la macţiiriip 
S^zenr"'^ prevenirea sl atenuarea riscuriler, utilizarea terenurilor si realizarea construcţiilor în

Lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare

jt caorS“rşiTi\"^:r
zonele propuse pentru extindere, crearea condiţiilor de autorizare a noilor construcţii

ot,lec«ver;e'rzLortctersf^^^^^^^
notere“nteara meeurile pentru

Cele mai importante completări aduse de noul PUG sunf 
Instituirea zonelor de protecţie 

apa, îndiguiri, culoare tehnice;
MareTrSvilSuîa“ ^

aste, -nc^r“ornrSreSu^rS^^^^^
" ' PreCe ■

Preluarea proiectului autostrăzii în partea de sud a municipiului 
Pre uarea proiectului etapei a ll-a a variantei ocolitoare a municipiului Zalau 
Preluarea proiectului cu drumurile forestiere, finanţare PNDR 
Marcarea zonelor propuse pentru restructurare urbana- 
Evidenţierea zone funcţionale;
Modul de rezolvare al parcajelor;
Corelarea reglementarilor urbanistice 

scurt, mediu si lung;
Stabilirea tramei majore de circulaţie;
Evidenţierea străzilor cu îmbrăcăminte definiţi

servitute pentru monumente si situri istorice, cursuri desau

cu programele si proiectele autorităţilor pe termen

va sau propuse pentru modernizare si/sau petrasee noi;
Marcarea traseelor pietonale majore;

munlcipSriXur a obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare a

iuetificare?SnnlL7nulu1f '“"«">".ale. criterii de dimensionare.

)I /. 'i‘ ' t.'
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Introducerea observaţiilor, propunerilor, reţinerilor formulate de populaţie în urma consultării 
conform regulamentului local de consultare.

Dotări hidroedilitare

Situaţie existenta

Alimentarea cu apa a municipiului Zalau se realizează în sistem centralizat, administrat de 
Compania de Apa Someş SA- Sucursala Zalau.

Sursa de alimentare cu apa:
-suprafaţa, prelevată din acumularea Vârsolt situata pe râul Crasna pentru municipiul Zalau 
-subterana izvor de coasta pentru satul apartinator Stâna
Statia de tratare este amplasata pe malul drept al râului Crasna, la 200 m aval de barajul 

acumulării si în amonte de satul Vârsolt.
Capacitatea de producere a apei potabile pentru municipiul Zalau este de 49,0 mc/zi.
Apa tratata în statia de tratare Vârsolt este adusa în municipiul Zalau, printr-o aductiune de 

33,0km lungime, realizata din tuburi PREMO, cu Dn=800mm si L=15km si din tuburi din otel, cu 
Dn=1000mm si L=18km si este inmagazinata in patru rezervoare , aflate în cartierele Dumbrava 
(2x5.000 m3), Bradet (1x5.000 m3) si Ortelec (1x5.000 m3).

Apa potabila din statia Vârsolt este înmagazinata în patru rezervoare a câte 5.000 m3 
fiecare, aflate în cartierele Dumbrava (2x5.000 m3), Bradet (1x5.000 m3) si Ortelec (1x5.000 m3).

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile este de cca. 147,0 km, din care 4,7 km aparţin 
satului Stâna si este realizata din tuburi de polietilena, otel, azbociment si fonta,cu diametre cuprinse 
între 100 si 315 mm.

Disfunctionalitati ale reţelelor de aductiune/distributie 

-lipsa unei surse alternative de alimentare cu apa;
-grad avansat de uzura a reţelei de distribuţie apa potabila cu avarii frecvente care duc la 

întreruperea alimentarii cu apa; pierderile in sistemul de alimentare cu apa sunt estimate la cca 26%. 
-neacoperirea in totalitate cu reţelele de distribuţie apa potabila a zonelor nou construite;

Canalizarea

Reţeaua de canalizare a apelor uzate din oraşul Zalau realizata din beton, PVC, polietilena, ^ 
PAFSIN, otel are lungimea totala de cca. 123,0 km, cu diametre cuprinse între 160 si 1000 mm si 
funcţionează în sistem mixt: sistem unitar si sistem separativ (menajer si pluvial)

Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere se afla în administraţia Companiei de Apa 
Someş SA-Sucursala Zalau, iar reţeaua de canalizare pluviala se afla în administraţia Direcţiei 
Generale de Administrare â Domeniului Public municipiului. Zalau.

Populaţia racordata la acest sistem reprezintă cca. 90,8% din populaţia stabila totala a
municipiului.

Disfunctionalitati ale reţelelor de canalizare:
- grad avansat de uzura a reţelei de canalizare a apei uzate, neetanseitati ale căminelor de 

vizitare si îmbinărilor conductelor, lipsa canalizării apelor uzate în unele cartiere ale oraşului, precum 
si în zonele nou construite.

- insuficienta reţelei de canalizare menajera: cca. 90,4 % populaţie racordata la canalizarea
menajera

- degradare si disfunctionalitati ale colectoarelor de canalizare menajera si frecvente 
colmatari ale canalizărilor menajere

' î
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- subdimensionarea reţelelor de canalizare menajera, datorata racordării 
populaţiei la acestea;

Situaţie propusa

ulterioara a

Maşter Planul privind sistemul de alimentare cu apa si canalizare pentru perioada 2019-2040 
cuprinde propunerile de diminuare ale disfunctionalitatilor existente

Alimentarea cu apa

-realizarea unei surse alternative de alimentare cu apa a municipiului- 
-reabilitare a conductei de aductiune apa tratata
- statii noi de pompare a apei si reabilitarea celor existente
- reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile,
’ înmagazinare a apei potabile cu capacitatea de 500 mc
nSse^rte în pîienf ® construite, precum si in cartierele oraşului

- extinderea si realizarea infrastructurii de alimentare cu apa în satul apartinator Stana. 

Canalizarea apelor uzate

- reabilitarea reţelelor existente de canalizare apa uzata;
- extinderea reţelelor de canalizare apa uzata în zonele 
nedeservite în prezent
- realizarea de noi statii de pompare apa uzata;
- reabilitarea si extinderea reţelei de canalizare pluviala, precum si realizarea de reţele noi în 
in care exista investiţii pentru reţele de canalizare menajera
-modernizarea statici de epurare: echipamente pentru exploatarea bazinelor etanse-vidanje, statie 
a orSXr vidanje, facilitat! pentru tratarea nămolului rezultat din statia de epurare

nou construite si in cartierele oraşului.

zonele

- extinderea si realizarea infrastructurii de canalizare apa uzata în satul apartinator Stana.

Lucrări de aparare împotriva inundaţiilor 

Situaţie existenta

Teritoriul municipiului Zalau este vulnerabil la inundaţii de tip: prin 
versant, prin ridicarea pânzei freatice.

Inundatiiie prin revărsare pot afecta zonele aflate în aval de confluenta dintre 
pr. Mitei la o probabilitatea de depăşire a Qmax.=0,5%

revărsare, torenţiale, de

r. Zalau si

Inundaţiile torenţiale afecteaza majoritatea cursurilor de apa de pe teritoriul oraşului 
datorita caracterului de obârşie al acestora. ’1
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Pentru prevenirea acestor inundaţii au fost executate, in cadrul intravilanului, lucrări de 
regularizare si de consolidare a cursurilor de apa.

Riscul crescut de inundare exista pe r. Zalau, zona dintre intersecţiile str. 22 Decembrie 1989 
- str. Dobrogeanu Gherea - str. Oborului, unde exista lucrări de regularizare numai pe un mal al 
râului, lucrări executate defectuos, cu poduri si podeţe subdimensionate.

Inundaţiile de versant, practic se pot produce pe orice versant, în condiţiile spaţiului urban, 
la averse cu intensitate mare (0,5 l/mp/min si la o durata mai mare de 10 minute)

Prevenirea acestor inundaţii se face prin preluarea corecta în sistemul de canalizare pluviala 
al oraşului a debitelor de apa rezultate, precum si prin întârzierea curgerii apelor pe versant! prin 
masuri structurale si nestructurale.

Zona potenţial afectata de acest tip de inundaţii se afla în partea centrala joasa a oraşului 
zona piaţa 1 Decembrie 1989 - bd. Mihai Viteazul.

Inundata prin ridicarea nivelului apelor freatice se produc în principal în zonele de lunca, 
unde nivelul apelor freatice se gaseste în mod normal la 1-2 m. Acestea însă, pot afecta si zone mai 
înalte, având drept cauze: apariţia straturilor freatice sporadice în perioadele umede, ieşirile 
izvoarelor de coasta drenate necorespunzator sau chiar nedrenate, precum si obturarea scurgerii 
apelor subterane cu bariere antropice (diguri, ziduri de sprijin, terasamentele cailor rutiere).

Pentru eliminarea cauzelor producerii inundaţiilor pe cursurile de apa au fost efectuate 
lucrări de amenajare hidrografica, lucrări de decolmatare a albiei râului Zalau, p. Mitei, ziduri de 
sprijin pentru maximizarea capacitatii de transport

Principalele lucrări hidrotehnice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Zalau aparţin 
Administraţiei Bazinale de Apa Somes-Tisa si Administraţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare - 
Sucursala Salaj:

-acumulări permanente de apa (aflate în administraţia ANIF- Sucursala Salaj) cu rol de atenuare 
viituri, irigaţii, alte destinaţii;

Ortelec (valea Ortelec-afl. r. Zalau, Vtoiai=0,010 mil.mc),
Mesesenii de Jos (torent Colita, Vtotai=0,016 mil.mc)
Noghey (torent pe afl. r. Zalau, Vtotai=0,016 mil.mc)
Borla (valea Borla afl. r. Zalau, Vtoiai=0,05 mil.mc)
Meses (valea Zalau,IVIeses, afl. r. Zalau, Vtotai=0,075mil.mc).

-regularizări, îndiguiri (aflate în administrarea ABA Somes-Tisa)
regularizare r. Zalau, L=12,3 km, apara municipiul si platforma industriala Zalau,
regularizare pr. Mitei, L=3,5km, apara platforma industriala Zalau.

•regularizări si îndiguiri pe afluenţii necadastratidln teritoriul municipiului aflate in administrarea ANIF 
-Sucursala Salaj

Problema majora a amenajării hidrotehnice a teritoriului municipiului consta în afectarea 
siguranţei în exploatare a digurilor si regularizărilor cursurilor de apa din teritoriu, 
eroziunilor si colmatarilor albiei minore a văii Zalau, precum si acoperirea văii Zalaului pe 
centrala a municipiului.

ca urmare a 
zona
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Situaţie propusa

Pentru reducerea riscului la inundaţii a municipiului si a platformei industriale 

nepermanente de mici dimensiuni
a oraşului suntpropuse 

- realizarea de noi acumulări
- ac.amonte Zalau, V = 1,25 mii.mc;

■ întreţinerea albtei cursului de apa si eliminarea blocajelor, obstacolelor aliate în albie;

Aceste masuri sunt cele prevăzute in 
bazinului hidrografic Somes-Tisa:

Gospodărirea deşeurilor

salubritate intitulata^ârateg^a iocala%'dezvStare^^ ? pentru domeniul

pentru perioada 2016-2022 si orientări până în 2033. ^ municipiului Zalau

srcLîu!«Se“"^ ~ —s

Planul de Management al Riscului la inundaţii al

ai muniiX"* W—ml^SrdeirbS

Almasului- euSSintainerr ' «""’ll’alu

acordului de asociere

pentru
.ranspoSrsSrSoltll“^^S'Sln“'“'^^^

de deseun (ambalaje.voluminoase), dese^SSS'ratSer “

pentru deşeuri municipale este de 100% 

de pe raza Municipiului Zalau, este

prin
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DGADP ZALAU si SC CITADIN SRL, societate cu capital integral al municipiului Zalau, 
ocupa de deşeuri provenite din activitatea de maturat stradal,întreţinere curăţenie în spatii 

publice, întreţinere spatii verzi;
SC BRANTNER ENVIRONMENT SRL care colectează următoarele tipuri de deşeuri de pe 

raza municipiului Zalau:
-deşeuri menajere (fracţie mixta) colectate si transportate la Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor din localitatea Dobrin
-deşeuri rezultate din activitatea de constructii/reabilitarea locuinţelor 
-deşeuri biodegradabile, colectate si transportate la Statia de Compostare din cadrul CMID

-deşeuri reciclabile (fracţie uscata) — colectate în scopul valorificării prin reciclare:

Regulamentul Local de Urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de 
reglementare ale Planului Urbanistic General al municipiului Zalau, reprezentând sistemul unitar de 
norme tehnice si juridice care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurile 
urbanistice precum si regulamentele locale de urbanism.

Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor construcţiilor si 
amenajărilor amplasate pe terenurile cuprinse in zona studiata.

Regulamentul local de urbanism detaliaza parte din articolele Regulamentului general, 
conform specificului localităţilor si a caracteristicilor unităţilor teritoriale de referinţa.

care se

Dobrin

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiţii:

1 .Realizarea lucrărilor care sunt construite pe ape sau au legătură cu apele se vor face numai cu 
aviz de gospodărire a apelor emis în baza unei documentaţii tehnice întocmită, conform prevederilor 
Ordinului M.A.P, nr.828/26l9, de un proiectant certificat de Ministerul Apelor si Pădurilor.

2.C0nform prevederilor H.G. nr. 846/11.08.2010 pentru aprobarea “Strategiei naţionale de 
management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung”, autoritatea locala va întreprinde masuri 
pentru reducerea vulnerabilităţii sociale a comunităţii expuse la inundaţii - 50% în termen de 10 ani 
si pana la 75% pe termen lung, în 30 de ani. Elaborarea scenariilor de amenajare a unitatii 
administrativ teritoriale se va face In stransa corelare cu amenajările existente in bazinul hidrografic, 
indiferent de deţinătorul acestora.

3. Se interzice amplasarea în zona inundabila a albiilor majore si în zonele de protecţie stabilite 
prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, de noi obiective economice 
si sociale, inclusiv locuinţe sau anexe ale acestora.

4. Vor fi prevăzute zone de protecţie sanitara in jurul captaţilor si al sistemelor de alimentare cu 
apa, conform prevederilor HG 930/2005.

5. Vor fi prevăzute sisteme individuale de canalizare ape uzate care pot asigura acelaşi nivel de 
protecţie al mediului,acolo unde instalarea unei reţele de canalizare nu se justifica.

6. Capacitatile de alimentare cu apa vor fi corelate cu cele de canalizare si de epurare a apelor 
uzate.

O Pagina 8 din 9



7. La proiectarea lucrărilor prevăzute în PUG, autoritatea de gospodărire a apelor va impune 
masuri de siguranta/restnctii pentru protejarea corpurilor de apa de suprafata/subterana precum si 
pentru atingerea si menţinerea “stării bune” a apelor de suprafata/subterana.

8. De-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în conformitate cu 
preveaerile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare; în aceste zone nu 
este permisa amplasarea de obiective care ar putea împiedica accesul la şi de-a lungul albiei minore.

9 Pana la începerea execuţiei lucrărilor, beneficiarul are obligaţia sa reglementeze regimuljuridic 
al terenurilor ce se vor ocupa temporar si definitiv ^

lO.Prezentul aviz nu exclude obligaţia solicitării si obţinerii si a celorlalte avize/acorduri legale.

in cazul pr^ucerli de predicii

Documentaţia tehnica inaintata, vizata spre neschimbare de către autoritatea de dospodarire 
a apelor, face parte integranta din avizul de gospodărire a apelor.

persoanelor fizice sau

\ 't»DIRECTOR, 
Ing.loanCURT l|r âo

~\J "V
Director M.E.I.R.A
ing. Alo fj'idru Szilard FEKETt

\

Sef serviciu Avize /^torizal
biolog tuli.;» SELAGEA,j,~

întocmit,
POP

;
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Orange România SA 
Europe House
Bd. LaecarCatargiu. nr. 47 - 53 
Sector 1. Bucureşti, România

Către,
MUNICIPIUL ZALAU

Adresa; Piaţa luliu Maniu, nr 3, jud Salaj
Tel *40 (21)203 30 00 
Fax -*^40 (21) 203 35 99 
www.orange.roSpre stiinta domnului Iulian STAN - UrbanTEAM

Referitor la solicitarea dvs. nr 40 din data de 06.07.2022, privind reconfirmarea 

avizului numărul 1/4246/4188 din 12.08.2021, emis de S.C. ORANGE ROMANIA S.A. pentru 

lucrarea; "ACTUALIZAREA PUNULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI 
ZALAU SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA in Zalau, jud. 
Salaj”, va comunicam următoarele;

Se reconfirma valabilitatea avizului numărul 1/4246/4188 din 12.08.2021, emis de 

S.C. ORANGE ROMANIA S.A., cu respectarea condiţiilor menţionate, pe perioada de 

valabilitate a certificatului de urbanism numărul 306 din 09.03.2021, emis de Primăria 

Municipiului Zalau.

Cu stima.
Stratila Marius-Sorin 

NetWork Deployment Experţf
Data; 06.07.2022.

Orange Remania SA 
J40/10178/1996
Cod Unic de Inreglctare: 901010S 
Cod de înregistrare 
In scopuri de TVA: R09010105 
Capital social subscris ;l vârsat: 
93.596.732,50 LEIConfidentlality

The infoimation contained in these documents iriay be piivileged and confidenţial and is intended for the exclusive 
use of the address designated attove. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, distribution, or 
other disseminatlon or use of this communication is strictiy prohibited. If you have received this transmission in 
error please contact us Immediateiy by telephone so that we can arrange for its retum.

This document is Orange Remania property and cannot be reproduced without permission
Orange Group RestrictedCIAF004 v.tO

http://www.orange.ro
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Bucureşti, România 
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Aviz

To: Iulian STAN - UrbanTEAM From: 
Company: MUNICIPIUL ZALAU 
Fax:
Telefon:
Date:

Orange Romania
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2033599
2033000

Departament:
Fax:
Telefon:
Pagini, inclusiv
aceasta:
Referinţa:

0766339055
18-08-2021 3

1/4246/4188

^ Referitor la cererea dvs. din data de 12-08-2021 prin care solicitaţi avizul S.C.ORANGE 
ROMÂNIA S.A., pentru lucrarea ACTUALIZARE CU NR.344 DIN 27.03.2018 - ACTUALIZAREA 
PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALAU SI REGULAMENTUL 
LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA in Zalau, jud. Salaj , va comunicam:

aviz pozitiv

Prezentul aviz este valabil doar insotit de Condiţiile Tehnice avand acelaşi referinţa ca
prezentul document, emise de SC Protelco SA si ataşate.
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ORANGE Romania S.A.
SPG Bucureşti

Orange Romania SA - Cod unic de inregistrare: 9010105

http://www.orange.ro
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PROTEICO

S.C. PROTELCO S.A.
Reg. corn.: J29/977/1906:CIF:RO86O669O
Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA Jud PRAHOVA 
IBAN: R068 R2BR 0000 0600 1163 3051 Jua.KKAHOVA
Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENŢIA CAMPINA

Data:
Referinţa :

18-08-2021 , 
1/4246/. 2.

Către:
MUNICIPIUL ZALAU,
Iulian STAN - UrbanTEAM
Conform Certificat de Urbanism nr.306 din 09.03.2021

In atentia,
Iulian STAN - UrbanTEAM

CONDIŢII TEHNICE Conform solicitare
1/4246 din data 12-08-2021

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului Orange pentm lucrarea 

actualizare cu NR.344 DIN 27.03.2018 - ACTUALIZAREA PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALAU SI REGULAMENTUL 

LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, Conform Certificat de Urbanism

nr.306 din 09.03.2021, Salaj, Zalait 
va comunicam următoarele:

CONDIŢII TEHNICE
plivind respectarea următoarelor masuri, menite a proteja instalaţiile de teleeomunicatii 
111 exploatare, execuţia lucrărilor proiectate (mai jos sunt enumerate condiţiile impuse).

Ol ange deţine infrastructura FO si echipamente tclecom, conform fila pian ce constituie 
anexa la aviz. Se avizeaza favorabil faza PUG si RLU.

Menţionam ca

aflate

r'
nerespeclarea condiţiilor atrage nulitatea Avizului exprimat de către Orange si 

suportarea de către cei vinovaţi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta 
Prezentul document insoteste avizul si este valabil un an de zile de la data eliberării

Este interzisa folosirea informaţiilor referitoare la instalaţiile de teleeomunicatii 
scopuri decât cele pentru care au fost ftimizate, ca si transmiterea lor unor terti.
Masurile suplimentare impuse de lucrarea dumneavoastră sunt prezentate pe verso facand 
parte integranta din avizul de principiu condiţionat emis de Orange.

pentru alte

)

>*



HlOrElCO

S.C. PROTELCO SA
Reg. corn.: J29/977/1996:CIF;RO8606690
Adresa: STR.ECATERINA TEODOROIU NR. 43 D, CAMPINA. Jud.PRAHOVA 
IBAN: R068 RZBR 0000 0800 1153 3051 
Banca: RAIFFEISEN BANK - AGENŢIA CAMPINA

CONDIŢII SPECIALE

Prin cloctniicntclc dc urbanism emise pentru investiţiile amplasate in vecinătatea 
infrastriictiirilor Orange va fi solicitat avizul de amplasament emis de SC Orange 
Romania SA

REALIZAREA INVESTIŢIEI DUMNEAVOASTRĂ SE EFECTUEAZĂ FARA A AFECTA REŢEAUA 
EXISTENTA A ORANGE.
Ai l.I. Pe planurile de sihiatie prezentate de petent nu exista fibra optica Orange .
Art.2. Solicitantul prezentelor condiţii telinice răspunde conform legii, de respectarea condiţiilor 
generale si speciale cu privire la proiectarea si executarea de lucrări IN ZONA DE PROTECŢIE A 
REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII.
Art.3. Pentru a preintampina deteriorarea oricăror reţele de telecomunicaţii, existente in zona lucrărilor 
dunuieavoastra, se poate solicita acordarea asistentei tehnice.

l

Ai‘1.4. Constiuctonil este OBLIGAT : SA COMUNICE IMEDIAT LA ORANGE, telefon nr. 
0374443347, orice deteriorare (afectare) a oricărei reţele de telecomunicaţii din zona lucrărilor.

ÎNTOCMITCOORDONATOR COMPARTIMENT

Ing. Ivaniuc MonicaIng. Serban Ionel

.. wo
• pRni«:cTAt»E
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office@next-gen.ro 
www.next-gen.ro 
Nr 90/21.07.2021

Către MUNICIPIUL ZALĂU

AVIZ FAVORABIL
Ca răspuns la soUdtanea dvs. înregistrată sub nr. 49723 /10.092020, privind eliberarea avizului

NEXTGEN COMMUNICATIONS pentru:
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNiaPniLUI ZALÂU 

ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
în UAT Zalău, vă comunicăm următoarele:

In zona menţionată, NEXTGEN COMMUNICATIONS are amplasate reţele si echipamente de
comunicaţii.

Pentru orice lucrări ce se vor executa in zona de siguranţă a reţelei de telecomunicaţii 
(0,6m) sau in zona de protecţie a reţelei de telecomunicaţii (8m) se vor solicita avize tehnice 

din partea NEXTGEN COMMUNICATIONS . Pentru aceasta, cu 48 ore inainte de Începerea 
lucrărilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si 

prin e-maU, la Departamentul Operaţiuni SalaJ 
-dL Adrian Crlsan 0761116433 / 0761117107 . mafii fldriaii.crlsan@ncxt-genjo

• Predarea amplasamentului privind reţeaua Tc. existenta se va concretiza prin semnarea unul 
Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Mlnute/Conventll, 
semnate de ambele parti, beneficiar / constructor sl S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS la 
predarea amplasamentului.

• In cazul in care sunt produse avarii ale instalaţiilor de telecomunicaţii, ca urmare a nerespectarii 
prevederilor avizului eliberat; contraA^oarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor avariate, 
precum sl daunele solicitate de clienţii S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS datorita întreruperii 
jfiimlzarll serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

• In cazul în care anumite lucrări necesită devieri ale reţelelor telefonice sau lucrări suplimentare 
de protecţie a acestora . acestea se vor executa pe baza de proiect (se va depune o nota de 
comanda către firme specializate în proiectare reţele de telecomunicaţii). Cheltuielile pentru 
întocmirea documentaţiei tehnice de deviere sl contravaloarea lucrărilor de deviere/protejare 
reţele NextGen Communirations vor fi suportate de către solicitant

f

t
Se interzice folosirea informaţiilor referitoare la instalaţiile de telecomunicaţii din prezentul aviz, 

în alte scopuri decât cele pentru care au fost fomizate, ca şi transmiterea lor unor terţi.

Manager Executiv suc Zalau,

Valentin PUŞCAŞ

sţtt, nr. 42-44, BBTP. Clădirea A, Aripa A2, Ssetorl, 0138987^: 021^16.78.84,S.C. NexlQen Communicalians 8.R.L Bucuref 
Fax 021/318.7 CUI R024166S83. Cap. Soc. 240.628.980 RON

mailto:office@next-gen.ro
http://www.next-gen.ro


RCS & ROS
8tr. Or. Siaicovici nr. 7S 
Forum 2000 BuRding Faza (. Et. 2 
'^octor 6. Bucuroşi 

T 40 <31)400 4440 
F 40(31)4004441 
E fftoc@rcs*fd&.ro 
W mrw.dJgtromania.ro

Către

Primăria Munidpiului Zalau

Referinţa: Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalau si Regulamentul 
Local de Urbanism aferent acestuia

Aviz favorabil
Ca răspuns la solicitarea dvs. iruiegistrata sub ru. 876 din 27.07.2021, privind 

eliberarea avizului RCS RDS SA pentru

Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalau si Regulamentul Local
de Urbanism aferent acestuia

In UAT Zalau, va comunicam următoarele:

In zona menţionata RCS RDS SA are amplasate reţele de comunicaţii.

Pentru orice lucrări ce se vor executa in zona de siguranţa a reteld de telecomunicaţii 
(0.6m) sau in zona de protecţie a reţelei de telecomunicaţii (8m) se vor solicita avize 
tehnice din partea RCS RDS SA.

Pentru acestea, cu 48 ore inainte de inceperea lucrărilor beneficiarul/constructorul va 
solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic la

- dl. Vlad Petrut 0770 064 008 / e>mail vlad.Detrut@rcs>rds.ro

• Predarea amplasamentului privind reţeaua RCS RDS SA existenta se va concretiza 
prin semnarea unui Proces Verbal de predare-primire amplasament, ce va constitui 
anexa a unei Convenţii, semnate de ambele parti, benefîciar/constructor si RCS RDS 
SA, la predarea amplasamentului

• In cazul in care sunt produse avarii ale instalaţiilor de telecomunicaţii, ca urmare a 
nerespectarii prevederilor avizului eliberat, contravaloarea lucrărilor de remediere a 
instalaţiilor avariate, precum si daunele solicitate de clienţii RCS RDS SA datorita 
întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria

• In cazul in care aniunite lucrări necesita devieri ale reţelelor telefonice sau lucrări 
suplimentare de protecţie a acestora, acestea se vor executa pe baza de proiect (se va 
depime o nota de comanda către firme specializate in proiectare reţele de 
telecomunicaţii). Cheltuielile pentru intocmirea documentaţiei tehnice de deviere si 
contravaloarea lucrărilor de deviere/protejare reţele RCS RDS SA vor fi suportate de 
către solicitant.

Se interzice folosirea informaţiilor referitoare la reţelele de telecomunicaţii din 
prezentul aviz in alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate ca si transmiterea 
lor unor terti.

i

t

Responsabil eliberare avize, 

Camelia Sav

1 I P a g e ;'

i
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AVIZ FAVORABIL

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 
înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/8926/1997 
OF: R0427320
Sediu sodal: Bucureşti, Sector 1, P-ta Presei Libere Nr. 3-S, Clădirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord 
Direcţia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMAŢIE ROMANIA 
Divizia REŢEA ACCES ROMANIA
Departamentul PROIECTARE SI IMPLEMENTARE REŢEA PASIVA
Compartimentul INVENTAR DE REŢEA
Tel. 0260/604244, mail: mihai.iliesiulS>telekom.ro

Data: 04.05.2021 
Nr. înregistrare: 95

Către :

MUNICIPIUL ZALĂU

AVIZ FAVORABILI Ca răspuns la solicitarea dvs. înregistrată sub nr. 95 / 28.04.2021, privind eliberarea avizului TELEKOM pentru :

ACTUAUZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNIQPIULUI ZALĂU 

Şl REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

în DAT Zalău, vă comunicăm următoarele:

în zona menţionată, TELEKOM are amplasate reţele si echipamente de comunicaţii.

Pentru orice lucrări ce se vor executa în zona de siguranţă a reţelei de telecomunicaţii (0,6m) sau în zona de protecţie
a reţelei de telecomunicaţii {8m) se vor solicita avize tehnice din partea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A..
Pentru aceasta, cu 48 ore inainte de începerea lucrărilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta 

tehnica, telefonic si prin la Departament Centru de Operaţiuni MM-SM-SJ 
- dl. Brandas loan 0260.604189,0260.604248,0760.247182,  fax.0260.604108 / mail: ioan.brandas@telekom.ro

• Predarea amplasamentului privind reţeaua Tc. existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de 
predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, 
beneficiar / constructor si S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., la predarea amplasamentului.

• In cazul in care sunt produse avarii ale instalaţiilor de telecomunicaţii, ca urmare a nerespectarii prevederilor 
avizului eliberat, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor avariate, precum si daunele solicitate de 
clienţii S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. datorita intreruperii furnizării serviciilor, vor fi 
suportate de cel care a produs avaria.

• In cazul în care anumite lucrări necesită devieri ale reţelelor telefonice sau lucrări suplimentare de protecţie a 
acestora , acestea se vor executa pe baza de proiect (se va depune o nota de comanda către firme specializate 
în proiectare reţele de telecomunicaţii). Cheltuielile pentru întocmirea documentaţiei tehnice de deviere si 
contravaloarea lucrărilor de deviere/protejare reţele Telekom vor fi suportate de către solicitant.

Se interzice folosirea informaţiilor referitoare la instalaţiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât
cele pentru care au fost furnizate, ca şi transmiterea lor unor terţi.

t

Responsabil eliberare Avize Tehnice, 
ing. MihaiILIEŞIU.

Iliesiu Mihai
O = TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 
OU = INVENTARIERE REŢEA 
T = INGINER SENIOR 
04/05/2021 07:17:10 UTC+02

Page 1 of 1Version: 1.0 
For Internai Use

mailto:ioan.brandas@telekom.ro


vodafone

AVIZNPOTX-FO 2215

Către:
Adresa:
Subiect:
In atentia:

Municipiul Zalau
jud. Salaj, mun. Zalau, Piaţa luliu Maniu, nr. 3
Aviz de vecinătate fata de traseul de Fibra Optica al Vodafone Romania 
Domnului Iulian Stan

Stimate Domn,

Ca răspuns la documentaţia depusa la Vodafone, nr. NPOTX21-279 din 06.09.2021 va 
comunicam avizul nostru privind realizarea investiţiei:t

"Actualizare C.U. NR. 344 din 27.03.2018 - Actualizarea planului urbanistic 
general al Municipiului Zaiau si Regulamentul local de urbanism aferent acestuia" 
care se va realiza in jud. Salaj, municipiul Zalau, conform CU nr. 306 din 09.03.2021, 
beneficiar Municipiul Zalau.

cu condiţia respectării următoarelor condiţii in vecinătatea traseului de Fibra Optica 
apartinand Vodafone Romania:

- Nu se vor intrerupe traseele de Fibra Optica (FO) apartinand Vodafone.
- în zonele in care obiectivele Beneficiarului intersectează reţelele FO subterane 
existente apartinand Vodafone se apropie la mai puţin de 2 (doi) metri de traseul FO 
săpătura se va efectua manual.
- Beneficiarul va instiinta Vodafone cu cel puţin 7 zile înainte de începerea lucrărilor pe 
care le va efectua. Se va programa o întâlnire pe teren in vederea indicării traseului exact 
a| FO şi a stabilirii sondajele necesar a fi executate în toate punctele de intersecţie şi 
acolo unde distanţa dintre lucrările proiectate şi traseul FO este mal mică de 2 (doi) metri 
în plan orizontal.
- Beneficiarul va instiinta Vodafone cu cel puţin 30 zile înainte in cazul in care considera 
ca fiind necesare devieri ale traseului FO Vodafone.
- Daca va fi necesara realizarea unor lucrări pentru devierea traseelor de Fibra Optica 
apartinand Vodafone acestea vor fi efectuate de un antreprenor agreat si avizat de 
Vodafone Romania, Beneficiarul urmând sa preia sarcina obţinerii tuturor avizelor si 
acordurilor necesare devierii, precum si toate cheltuielile cauzate de aceste devieri.
- Lucrarea de deviere a traseului se va efectua sub directa supraveghere 
reprezentant Vodafone, numai in intervalele de timp stabilite de comun acord.

t

a unui

Vodafone Romania S.A. NPO-TX
Globalworth Tower Barbu Vacarescu 201 ,sec.2,Bucureşti 020272 
T +40 (21) 302 2551, F +40 (21) 302 2570, www.vodafone.ro
Registered fn Romania: J40/9852/1996, Unique reglstration code: 8971726

C2 C eneral

http://www.vodafone.ro


vodafone

- In zonele in care lucrările proiectate de Beneficiar intersectează reţelele existente de 
FO Vodafone traseele de FO se vor proteja suplimentar in ţeava PVC prin grija 
Beneficiaruiui.
- în situaţia în care se constată o neconcordanţă între pianuriie traseelor FO trasate de 
noi şi situaţia reală de pe teren, se va opri lucrarea şi va fi anunţată imediat Vodafone 
pentru ca împreună cu proiectantui lucrării dumneavoastră sa se stabilească noile 
condiţii de continuare a lucrării.
- Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Vodafone in termen de cel mult 2 ore orice 
deteriorări ale traseului de FO care pot duce ulterior la avarii ale FO apartinand Vodafone.

- In cazul întreruperii cablului de Fibra Optica Vodafone, Beneficiarul va suporta 
cheltuielile de remediere si pierderile suferite de Vodafone ca urmare a întreruperii.
- Avizul este emis pentru lucrările comunicate de Beneficiar către Vodafone, conform: 
CU, Memoriu, Plan de încadrare in zona si Planuri de situaţie. I
NOTA:

Vodafone Romania deţine FO aeriana/subterana in zona de desfăşurare a 
iucrariior pentru care se soiicita acest aviz FO.

Acest aviz conţine si raspunsui exUPC.

Numerele de telefon de contact Vodafone cu regim de permanenta (24h/24h) sunt:
037.202.8720 0722.200.236 0722.200.237
E-mail FiberOpticSwatTeam ro@vodafone.com
Pentru noi solicitări de avize: avizetehnice@vodafone.com

J

Cu stima.
Cristian Cocor
Technician, Transmission, Nw Planning&Optimisation-TX

Andrei Negoita
Designa Engineer, Transmission, Nw Planning&Optimisation-TX

fm

Vodafone Romania S.A. NPO*TX
Globalworth Tower Barbu Vacarescu 201 ,sec.2,Bucureşti 020272 
T +40 (21) 302 2551, F +40 (21) 302 2570, www.vodafone.ro
Registered in Romania: J40/9852/1996, Unique registration code; 8971726

C2 General

mailto:FiberOpticSwatTeam_ro@vodafone.com
mailto:avizetehnice@vodafone.com
http://www.vodafone.ro


brontner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICESSC Brantner Environment SRL 

Sediul ih Sibiu, str. Valea mare nr. 6 
ONRCJ32/15/1993 
C.I.F. R03749070 
Punct de lucru Zalau
Str. CorneUu Coposu nr. 3 Corp B,Parter

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

Urmare cererii de eliberare a avizului pentru obiectivul ” 
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI ZALAU SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 
AFERENT ACESTUIA ” (conform C.U NR. 344/27.03.2018) ce urmeaza a fi 
executat in judeţul Salaj, Municipiul Zalau, ÎNTREG TERITORIUL
ADMINIST^TIV, de către beneficiar Municipiul Zalau, Piaţa luliu Maniu 
nr. 3, cu sediul se eliberează prezentul:

AVIZ DE PRINCIPIU 

Cu respectarea următoarelor condiţii;

i

După obţinerea autorizaţiei de construire, pentru obiectivul de mai sus;
1. Beneficiarul se obliga la Încheierea contractului (contractelor) de prestări 

servicii de salubrizare, astfel incat prin serviciile contractate 
deseurile rezultate din construcţii si activitati conexe;

2. Se va evita depozitarea deşeurilor rezultate pe caile de comunicaţii (trotuare 
sau carosabil), pe zonele verzi, in incinta ghenelor de gunoi si in containere destinate 
deşeurilor municipale;

3. Precolectarea deşeurilor se va face in saci, daca dimensiunile deşeurilor 
permit acest lucru sau in containere Închiriate - in alte cazuri;

4. La finele fiecărei faze de lucrare, va fi anuntat operatorul serviciilor de 
salubrizare, pentru colectarea deşeurilor rezultate in urma execuţiei lucrărilor de 
construcţii (tel. 0360100305).

sa evacueze toate

Director,



MUNiClPlULZÂLA"
primăria MUNICI^^^^^ i
Nr. de înn^istrare

„.^,1 ; 2^)2^ji

l!; îHnasiiirffis
SCTRANSURBISSA 
Zalău, StradaFabriciinr.30/A, Judeţul Sălaj 
Telefon/Fax: (40)/260/6177S0 
http://www.tuz.ro e-mail: transurbis@yahoo.com

punem oraşul în mişcare

CĂTRE,

Primăria Municipiului Zalău
în atenţia d-lui administrator public ing.Forţ Călin Cristian 
Direcţia Urbanism

Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

^ TRANSUBBIS s.a. 
ZALAU-PAl-AJ^!

1
Din

Subscrisa SC TRANSURBIS SA cu sediul în Zalău, str. Fabricii nr.30/A , jud. Sălaj, 

înregistrată la Registrul Comerţului Sălaj sub nr. J31/159/1998, având Cod de identificare fiscală 

RO 10683355, cont bancar R074RNCB0214028152350001 deschis la BCR Zalău,reprezentată 

legal prin ing. Alin Oros - Director general,

Prin adresa dumneavoastră cu nr.49723 din 10.09.2020 privind „Actualizarea Planului 

Urbanistic Generai al Municipiului Zalau si Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia" 

avizam favorabil actualizarea planului urbanistic general al municipiului Zalau.

j

DIRECTOR GENERAL 
Ing.Oros Alin

T;; ^r. i.:- hil‘

. V

http://www.tuz.ro
mailto:transurbis@yahoo.com
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românia
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SĂLAJ 
POLIŢIA MUNICIPIULUI ZALĂU ZALĂU

Nr. __ / 25.11,2020.
Ex. Nr./

AVIZ DE PRINCIPIU Nr = 63 =

amplasament : Mun. Zalau, jud. Salai 
OBIECTUL LUCRĂRII: actualizarea planului urbanistic general al mun. zalau si regulamentul local

de urbanism aferent acestuiaPERIOADA DE EXECUŢIE STABILITA 
PRELUNGIREA VALABILITATII AVIZULUI

DATA • 1 *2
EXECUTANTUL LUCRĂRII; PRIMĂRIA MUN, ZALAU 

RESPONSABIL LUCRARE:
Marian Szilvia- CNP 2810912310251

cu domiciliul in mun. Zalau, bid. Mihai Viteazul, 
Telefon: 0748/108151

nr. 7, bl. D, sc. C, ap. 3, jud. Salaj

ATENTIE, AVIZUL NU ESTE VALABIL :
• IN CAZUL SCHIMBARR RESPONSABILULUI DE LUCRARE
• IN CAZUL SCHIMBĂRII CONDIŢIILOR TEHNICE

______________ LUCRARH______________
semnalizate in conformitate cu prevederile din Regulamentul pentru aplicarea OUG

195/200mep., Noimele metodologice pnvmd condiţiile de inchidere a circulaţiei si de instituire a restricţiilor
ImS'ioH.ÎÎ lucrări in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului si cu
Instructaumje comune M.I.- M.T. nr. 1112/411. publicat in MO nr.397 din 24.08.2002.

PMCIZARI; Avizăin proiectul în conformitate cu documentaUa depusă, urmând ca în momentul 
executam lucram, să se solicite obţinerea avizului pentru lucrări.

DE EXECUŢIE A

începerii

Responsabil de lucrareŞEFI OULUI RUTIER
Cot^i^r^f de politie

OLTE DAN-DANIEL

P. ŞEFUL POLO MJMCIPIULUI ZALĂU

f//SPEd^,
i>t.you

ROLMct

^lău, Sţr. Tudoc , I A rlimirescunr.l4/a,Telefon 026Dietd2SÎPfTax 0260 612786
. Email: circd^e@sj.politiaromana.ro , 2019 /dac./B.O./2 exemplare

mailto:e@sj.politiaromana.ro


Ministerul Mediului. Apelor şi pădurilor 
GARDA forestieră ORADEA

Str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 20 
Oradea, jud. Bihor, 4ici050

Tel: +40 259 432 645, +40 359 800 7M, Fax: +40 359 800 765 
gaidaforestiera.oradea®gmall.com oradea.gardaforestlera.ro

RNr. 5021/14.05.2021

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Spre ştiinţă: URBAN TEAMBUCUREŞTI

La adresa dvs. nr. 49723/10.09.2020, înregistrată la Garda Forestieră Oradea cu 
5021/29.04.2021, referitor la eliberarea AVIZULUI pentru obiectivul.. Actualharea 

Plflitului Urbanistic General al Municipiului Zalău şi Regulamentul Local de
Urbanism aferent acestuia», vă comunicăm AVIZUL favorabil al G.F. Oradea, cu
următoarele menţiuni:

- prezentul AVIZ, nu ţine loc de APROBARE privind ocuparea temporară sau scoaterea 
definitivă a unor suprafeţe din fondul forestier naţional;
- conform prevederilor art. 7, alin. 4 din Legea nr. 46/2008, actualizată cu modificările 
şi completănle ulterioare „Este interzisă includerea pădurilor în intravilan. ”

Cu consideraţie.

nr.

Inspector şef
Dn ing. Stelian Dorian PANTEA



NECLASIFICAT 
Exemplar nr.

U.M. 0362 BUCUREŞTI

Către

S.C. URBAN TEAM S.R.L
- Bucureşti, str. Dristornr. 108-110, bloc 16abc, sc. 3, et. 1, ap. 103,

sector 3 -t
La solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Serviciul Român de Informaţii cu nr. 

206.470 din 07.09.2022, privind "Actualizarea Planului Urbanistic General" al 
municipiului ZALĂU, judeţul SĂLAJ, beneficiar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, 

vă comunicăm că în baza prevederilor Ordinului comun al ministrului Lucrărilor 

Publice şi Amenajării Teritoriului, ministrului de Interne, directorului Serviciului Român 

de Informaţii şi ministrului Apărării Naţionale nr. 4221/1995 şi ale art. 56 alin. (1) din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a avizat favorabil documentaţia depusă de 

dumneavoastră.

Orice modificare ulterioară a conţinutului documentaţiei tehnice 

prezentate spre avizare atrage de la sine anularea avizului.t
Termenul de valabilitate ai avizului este de 12 luni de la data emiterii

acestuia.

Cu stimă.

I

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
B-dul. Libertăţii nr.14, Sector 5, 050706 - Bucureşti - România; www.sri.ro

NECLASIFiCAT
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NECLASIFICAT 
Exemplar nr

U M. 0362 BUCUREŞTI 
Nr 'S.Ui din 20m 2021

Către

S.C. URBAN TEAM S.R.L 

- Bucureşti, str. Dristornr. 108-110, bl. 16 abc, sc.3, 

ap. 103, et. 1, sector 3 -
%

La solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Serviciul Român de Informaţii cu nr. 
234.185 din 07.09.2021, privind "Actualizarea Planului Urbanistic General" al 
municipiului ZALĂU, judeţul SĂLAJ, vă comunicăm că în baza prevederilor Ordinului 

al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ministrului de Interne,comun
directorului Serviciului Român de Informaţii şi ministrului Apărării Naţionale nr. 
4221/1995 şi ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, s-a avizat
favorabil documentaţia depusă de dumneavoastră.

Orice modificare ulterioară a conţinutului documentaţiei tehnice 

prezentate spre avizare atrage de la sine anularea avizului.%

Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data emiterii

acestuia.

Cu stjmă.

•’/ 4’

şEFuitpIfrÂT^i
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SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
B-dul Libertăţii nr 14. Sector 5, 050706 - Bucureşti - România, www sri ro

NECLASIFICAT
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NECLASIFICAT
EX. nr. /UNITATEA MILITARĂ 0362 BUCUREŞTI 

din ^._/^.2020Nr.

Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, 

JUDEŢUL SĂLAJ

La solicitarea dumneavoastră nr. 49723 din 10.09.2020 privind actualizarea 
Planului Urbanistic Generai al Municipiului Zalău şi a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia,

vă comunicăm că, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale art. 1 din Ordinul comun MLPAT, MApN, Ml şi SRI nr. 4221/1995 
pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaliilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea 
executării construcţiilor, s-a avizat favorabil documentaţia depusă de 
dumneavoastră,

condiţionat de includerea în planul urbanistic generaP a zonei cu 
destinaţie specială (zonă evidenţiată cu simbolul DS - destinaţie specială) şi a 
zonei de protecţie aferentă obiectivului aflat în administrarea Serviciului Român de 
Informaţii pe raza U.A.T. Zalău.

în acest sens, vă transmitem anexat, în format electronic (CD - fişier tip.dwg, 
în sistem Sterepgrafic 1970), geometria zonelor menţionate, cu rugămintea 
transpunerii acestora în documentaţia de urbanism.

Totodată, vă adresăm rugămintea ca, în cuprinsul documentaţiei de urbanism, 
să nu fie asociate zonei cu destinaţie specială şi zonei de protecţie denumiri
instituţionale.»

Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data emiterii acestuia.

Vă mulţumim pentru colaborare.

ŞEFU

^4n baza art. 5 şi 6 din Ordinul comun MDRAP, MCIN, MApN, MAI, MJ, SRI, SIE, STS şl SPP nr. 2.212/2018 
pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special şi art. 3 
din Ordinul comun MLPAT, MApN, Ml şi SRI nr. 4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea 
executării construcţiilor.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
B-dul. Libertăţii nr.14. Sector 5, 050706 - Bucureşti - România; www.sri.ro
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SERVICIUL DE TELECOMUNICApi SPECIALE 
UNITATEA MILITARĂ 0500 BUCUREŞTI

Splaiul Independenţei nr. 323A, Sector 6, 060044, Bucureşti, România 
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.teglementari@stsnet.ro

ţV
%'Si

NeclasiUcat 
Ex. nr. 1Nr._lh.SÂ^ din

MUNICIPIULZALÂU
Domnului Primar IONEL CIUNT 
MUNICIPIUL ZALĂU. JUDEŢUL SĂLAJ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

Nr. dclqrtfgistrnris 
p¥Â fV'uana.^lQ

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a cererii de aviz nr. 49723 din 10.09.2020, înregistrată la instituţia 

noastră cu nr. 14529 din 16.09.2020, transmisă de Municipiul Zalău, în calitate de 

beneficiar prin proiectant - S.C. Urban Team S.R.L.;
în baza Memoriului general P.U.G. - proiect nr. 4/2018 elaborat şi actualizat în 

august 2020 de S.C. Urban Team S.R.L. Bucureşti;
Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 344 din 27.03.2018, cu 

valabilitatea prelungită până la 27.03.2021, emis de Primăria Municipiului Zalău, judeţul 
Sălaj;

Ţinând cont de faptul că, în zona de interes, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale (denumit în continuare „STS”) deţine reţele de telecomunicaţii speciale şi 
asigură legături de radiocomunicaţii pentru beneficiarii săi;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale emite următorul:1^ AVIZ FAVORABIL

în vederea aprobării documentaţiei de urbanism - Actualizarea Planului 
Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent - Municipiul 
Zalău, judeţul Sălaj,

cu respectarea următoarelor cerinţe:

Stabilirea prin certificatele de urbanism a obligaţiei obţinerii avizului/acordului 
STS, în situaţia în care vor exista solicitări de:

1. autorizare a unor obiective de investiţii, care prin excavarea terenului ar 
putea afecta integritatea reţelelor de telecomunicaţii speciale existente în zona de 

interes, astfel cum este haşurată pe Anexa nr. 1 a prezentului aviz;

I.

Neclasificat
1/2

mailto:avize.teglementari@stsnet.ro


Nedasificat
2. autorizare a unor obiective noi de investiţii, inclusiv de aprobare a 

documentaţiilor de urbanism P.U.Z. şi P.U.D., ale căror construcţii depăşesc înălţimea
de:

2.1. 6 metri pentru zonele marcate pe Anexa nr. 2 a prezentului aviz;
11 metri în afara zonelor anterior menţionate, şi care prin regimul 

de înălţime ar putea afecta legăturile radio existente pe raza unităţii administrativ-
2.2.

teritoriale a municipiului.
Solicitarea unui nou aviz de la STS, în cazul în care intervin modificări la 

documentaţia de urbanism prezentată.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate 

a Certificatului de urbanism nr. 344 din 27.03.2018 emis de Primăria Municipiului Zalău, 
judeţul Sălaj şi poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost solicitat.

II.

Nerespectarea cerinţelor de mai sus atrage nulitatea avizului şi suportarea 

de către cei vinovaţi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta.
Totodată, vă adresăm rugămintea să aveţi în vedere faptul că, deşi nivelul 

atribuit prezentului document, inclusiv anexele, este neclasificat, datele şi informaţiile 

asociate acestuia nu sunt destinate publicităţii şi, pe cale de consecinţă, se gestionează 

şi se diseminează în mod corespunzător.
Asistenţa tehnică privind asigurarea infrastructurii de telecomunicaţii speciale se 

va solicita de la STS - Unitatea Militară 0733 Zalău, telefon nr. 0260/604.173, fax 
nr. 0260/612.560 şi email: djtssj@stsnet.ro.

Pentru alte informaţii puteţi accesa www.sts.ro sau ne puteţi contacta la telefon 

nr. 021/20.22.590 sau nr. 021/20.22.591, fax nr. 021/31.31.384 şi email: 
avize.reglementari@stsnet.ro.

Prezentul aviz este însoţit de Anexele: nr. 1 şi nr. 2 (2 file, neclasificat), care fac 

parte integrantă din acesta.

/

t

Neclasificat
2/2
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COMPANL4 NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A 
INTRASTRUCTURn RUTIERE S.A.

gl^Diaicu Golescu 38, sector 1, BuG^resti. Rojuania, 010873 
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84 

Email: offioe@aiKlnet.fo. regis6ratara.aiair@andnelTo 
CUI 16054368; 140/552^5.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562 
wu'w.ero\'inieta.ro

Direcţia Tehnică
Departamentul Inginerie şi Analiză Documentaţii 
Serviciul Pregătire Documentaţii CTE

4- »■;. p ,•.* 1; j i,*
a lnfrastructi,rii Rutiere - S.A.

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU - beneficiar 

URBAN TEAM S.R.L. - elaborator 

Spre ştiinţă: D.R.D.P. Cluj

23KAB. 2021

# Nf. I'ircw'st.rore 32/

REFERITOR: PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU -reactualizare

înşedinţaC.T.E. — C.N.A.I.R. S.A. din data de 19.03.2021 a fost analizată documentaţia întocmită 
în vederea obţinerii avizului de principiu al C.N.A.I.R. S.A. pentru reactualizarea Planului Urbanistic 
General al Municipiului Zalau din anul 2010, pentru care a fost emis avizul de principiu al C N A IR 
S.A. nr. 92/19560/03.05.2010.

în cadrul documentaţiei, secţiunea aferentă dezvoltării infrastructurii rutiere, este prezentată 
reţeaua rutiera existentă în zona administrativă a Municipiului Zalău formată din: drumurile naţionale 
DN IF, cu funcţiune de drum european E 81, DN IH, drumurile judeţene DJ 191C, DJ 108R, drumul 
comunal DC 73, respectiv străzile, pentru care se propun soluţii de modernizare.

în traversarea Mimicipiului Zalău, drumurile naţionale au şi funcţiune stradală.
în cadrul documentaţiei sunt cuprinse şi coridoarele stabilite pentru realizarea proiectelor 

aferente obiectivelor promovate de către C.N.A.I.R. -S.A., respectiv: Varianta de ocolire a Municipiului 
Zalău, Etapa 2, între DN IF km 79+625 - DJ 191C şi secţiunea Autostrăzii Transilvania.

Cele două coridoare sunt configurate pe planurile “Reglementari căi de comunicaţie” nr. 5A 
şi nr. 5D. In cadrul documentaţiei se menţionează că limitele intravilanului nu afectează cele două 
proiecte ale C.N.A.I.R.- S.A.

Pentru drumurile naţionale limitele administrativ teritoriale, cele ale intravilanului existent 
fost inventariate şi stabilite împreună cu reprezentanţii Secţiei de Drumuri Naţionale Zalău.

Limita teritorial administrativă a Municipiului Zalău în zona de interferenţă cu: DN 1F este între 
km 74+980-km 75+490 şi km 76+200-km 91+940, respectiv pe DN IH intre km 74+691- km 75+446.

Limitele intravilanului existent se menţin nemodificate faţă de cele stabilite anterior în anul 
2010, respectiv: pe DN IF km 79+694-km 91+940; pe DN IH km 74+691-km 75+446.

Indicatoarele de intrare şi ieşire din localitate sunt poziţionate astfehpe DN IF la km 81+100 
si km 91+940, iar pe DN IH la km 74+996.

Limitele administrative se menţin fără extinderi.

i

au
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C.T.E.- D.R.D.P. Cluj a emis punctul de vedere favorabil nr. 6391/08.02.2021.
în contextul celor prezentate, vă comunicăm avizul de principiu al C.N.A.LR. S.A. pentru 

„Plan Urbanistic General al Munieipiului Zalău”- reactualizare, cu următoarele condiţii;
- nu se vor realiza accese sau intersecţii noi pe drumurile naţionale existente, respectiv pe traseul 

Variantei de ocolire a Municipiului Zalău;
- pentru realizarea acceselor în drumurile naţionale si Varianta de ocolire a Municipiului Zalău 

se vor rezerva coridoare pentru drumuri colectoare care să preia şi să conducă traficul local spre 
intersecţiile existente/amenaj ate;

- indicatoarele de intrare/ieşire în/din Municipiul Zalău se vor menţine la poziţiile actuale;
- se vor respecta limitele zonei de protecţie a drumurilor, respectiv 50 m de la marginea exterioară 

a zonei de siguranţă pentru Autostrada Transilvania si 22 m de la marginea exterioară a zonei de 
siguranţă pentru DN IF, DN IH şi Varianta de ocolire a Municipiului Zalău;

- sectoarele drumurilor naţionale situate în limitele intravilanului vor fi preluate integral în 
administrarea autorităţilor locale, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor - completată şi modificată;

- dezvoltarea reţelei de drumuri naţionale din zonă şi promovarea proiectelor obiectivelor de 
perspectivă ale C.N.A.LR. - S.A. se va realiza în funcţie de programele şi strategiile stabilite de către 
M.T.I./C.N.A.I.R. SA;

- orice dezvoltare /construcţie necesară cu influenţe asupra reţelei de drumuri naţionale 
realiza cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor - completată şi 
modificată şi numai cu avizul prealabil al C.N.A.LR. S.A.

Cu stimă.

se va

^ oDIRECTOR GENERAL 
Mariana lONIŢĂ . CM \]Tjp,

■ i

VICEPREŞEDINTE C.T.E. / 
DIRECTOR DIRECŢIA ÎNTl^EŢINERE 
DRUMURI NAŢIONALE ŞI 
Florea DASCÂLU /

AUTOSTRĂZI

Secretar CTE - Şef SeWiciu P.D. CTE 
Florina GHIZOLU //

2 ex.
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ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRn NAŢIONALE 

Statul Major al Apărării 
Nr. DT. 
din ■^'0.05.2021 
Bucureşti

Exemplarul nr.^

Către,
S.C. URBAN TEAM S.R.L. 

AVIZ NR.

La Certificatul de Urbanism nr. 306 din 09.03.2021; 
în baza prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenaja 

teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului 
M.L.P.A.T., M.I., S.R.I. şi M.Ap.N. nr. M.30/1995, Statul Major al 

Apărării avizează favorabil PLANUL URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI ZALĂU - ACTUALIZARE, judeţul SĂLAJ, conform 
documentaţiei de urbamsm depuse. Beneficiar: Municipiul Zalău.

rea

Avizul este condiţionat de:
- respectarea cu stricteţe a limitelor teritoriului intravilan propus şi terenurilor 

intravilane destinate pentru construcţii şi amenajări, precum şi zonelor funcţionale 
precizate în documentaţia de urbanism depusă;

- respectarea zonelor de siguranţă/zonelor militare restricţionate aferente 
imobilelor nr 626 (depozit militar) şi 2337 (poligon de tragere), stabilite de 
acord cu U.M.01483 Zalău, zone în care este instituită interdicţie de construire:

- neemiterea de pretenţii ulterioare de către proprietarii terenurilor situate în 
proximitatea obiectivelor militar, referitoare la poluarea fonică sau de altă natură ca 
urmare a desfăşurării de activităţi cu tehmcă, armament şi muniţii în acesta;

neafectarea, sub—nicio_formă, a activităţilor militare, terenurilor,
construcţiilor sau instalaţiilor, de orice fel, aflate în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale.

încălcarea oricărei condiţii de mai sus atrage atât anularea de drept a 

avizului, cat şi răspunderea juridică a beneficiarului lucrării.

comun

ŞEFUL UNpATOMIIJTARE 02515„D” BUCUREŞTI

1 din 1



ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRfl NAŢIONALE 

Statul Major al Apărării 
Nr.

1^.10.2020
Bucureşti

Exemplarul nr.

Către,
S.C. URBAN TEAM S.R.L.

DT/6793

dumneavoastră nr. 79 din 17.09.2020, referitoare la avizarea de 
către Statul Major al Apărării a Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău - 
Actualizare, judeţul Sălaj, vă comunicăm faptul că pe teritoriul administrativ al

^Pârârii Naţionale are în administrare imobilele nr. 370, 
în suprafaţă totală 130,5090 ha, din care suprafaţa de 

24,4618 ha este situata m intravilanul localităţii, iar suprafaţa de 107,0472 ha este situată în 
extravilanul localităţii.

Pentru a continua procedura acordării avizului de către Statul Major al Apărării sunt 
necesare următoarele completări ale documentaţiei de urbanism, astfel:

- înscnerea în Memoriul General şi Regulamentul Local de Urbanism a unui 
subcapitol denumit „Zonă cu destinaţie specialff\ în care se va menţiona faptul că MApN

administrativ al municipiului Zalău imobilele nr. 370, 626, 
2337, 2828, 5144, 5145 şi 5146, în suprafaţă totală 130,5090 ha, iar în zona acestora se va 
permite construirea numai cu avizul Statului Major al Apărării;

- înscrierea în tabelele cu bilanţurile teritoriale existente şi propuse, a suprafeţei 
corecte aferentă imobilelor nr. 370, 626, 2337, 2828, 5144, 5145 şi 5146, precum şi 
menţionarea destinaţiei de folosinţă, respectiv teren cu destinaţie specială (TDS- MApN.)-

- evidenţierea în planşele aferente documentaţiei de urbanism, prin culoare specifică 
a tuturor imobilelor menţionate mai sus, conform planurilor de amplasament şi delimitare’ 
anexate, precum şi a zonei de siguranţă aferentă imobilului nr. 626 (depozit militar) şi zonei

Daca se constată că anumite obiective de investiţii (reţea de utilităţi căi de 
comunicaţii, obiective mdustriale etc.) propuse prin Planul Urbanistic General se suprapun 
cu amplasamentele imobilelor Ministerului Apărării Naţionale, proiectantul să procedeze la
j^i^ke^SeresatT^^^ autorităţilor locale, persoanelor fizice sau

După refacerea documentaţiei de urbanism în sensul celor menţionate mai sus 
aceasta se va transmite m întregime, în format scris unităţii noastre spre analiză şi avizare. ’

rersoana de contact: col. Constantinescu Valentin, tel 021.319.57.75 
Planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor

Ministerul Apărării Naţionale, 1 exemplar cu 3 file. nr. 2828 şi 5145, deţinute de

ŞEFUL UNIT^ŢII^ ^RE 02515 „D” BUCUREŞTI
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ANEXĂ
Exemplar.nr,

ANEXA

Nr.
r f 1r 6.0CI21ia

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
CU imobilele situate pe U.A.T. Zalău şi aflate în proprietatea Statului Român - domeniul public şi în administrarea M.Ap.N.

< :3 y< 
►—I § POZIŢIONAREA 

ÎN CADRUL 
LOCALITĂjn 

DIN EXTRASUL 
DE CF

SUPRAF. 
DE TEREN 
ÎNSCRISĂ 

ÎNCF

Z > 3®< s SUPRAF 
. DIN

< (LHH- PROPRIETAR 
NOTAT ÎN CARTEA 

FUNCIARĂ

§O coNR. w u SITUAŢIA
JURIDICĂ

oi§z< s ^N O < 
S N

U H

zCRT. i D.J.H O< 00 ~hă“wu -ha-QO
Statul Român, 

domeniul public în 
administrarea M.Ap.N.

01483
Zalău

58267
Zalău

Intabulată în 
anul 2011

Sălaj Zalău 370 Cazarmă1 S.M.F.T. 58267 Intravilan 22,2350 22,2350

Statul Român, 
domeniul public în 

administrarea M.Ap.N.

Depozit
muniţie

01483
Zalău

56388
Zalău

Intabulată în 
anul 2010

Sălaj Zalău 6262 S.M.F.T. 56388 Extravilan 20,3505 20,3505

58380
Zalău 58380 Statul Român, 

domeniul public în 
administrarea M.Ap.N.

Intravilan 1,832301483
Zalău

Intabulată în 
anul 2011

Sălaj Zalău Poligon23373 S.M.F.T. 33,011758381
Zalău 58381 Extravilan 31,1794

Statul Român, 
domeniul public în 

administrarea M.Ap.N.

01483
Zalău

Cămin
garnizoană

58265
Zalău

Intabulată în 
anul 2011

Sălaj Zalău4 2828 S.M.F.T. 58265 Intravilan 0,3896 0,3896

Statul Român, 
domeniul public în 

administrarea M.Ap.N.

01483
Zalău

58697
Zalău

Intabulată în 
anul 2012

Sălaj Zalău Poligon5 5144 S.M.F.T. 58697 Extravilan 28,7139 28,7139

Statul Român, 
domeniul public în 

administrarea M.Ap.N.

02444
Sibiu

61271
Zalău

Intabulată în 
anul 2012

6 Sălaj Zalău 5145 Puţ D.D.I. 61271 Intravilan 0,0049 0,0049

Statul Român, 
domeniul public în 

administrarea M.Ap.N.

01483
Zalău

58692
Zalău

Intabulată în 
anul 2012

Sălaj Zalău Poligon5146 S.M.F.T.7 58692 Extravilan 26,8034 26,8034

TOTAL 131,5090 131,5090
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PLAN DE AMPUSAMENT SI DELimTOFJnratOn]
SC. 1:2000

: ■ -

Kr.
V ':;■ i

Nr, cadastrali Suprafaţa Masuratai Adresa Imotollululi
nun. zalau, sxr. iiinion

Barnutiu. lud. Sala I
•■if- 3896 np

f.

0oy*^feg‘°^^Hdo-r'u-'= • Nr*-.!....■: r • •
|*xr:rrs.T'--_:.• Zatau-~:s.T’rr.--.r.' ■y-"-r:gT<vaguBB,? ? ;

S ■i-

1V

n

Parcela (1)
Coordonate pct.de contur Lungind

laturi
D<i,H-l)

Nr.
Pct. X Im) y Im]

1 634290:791
634275.202
634277.717
634278.502
634283.446
634289.124
634292.849
634295.346
634297.414
634299.443
634302.410
634304.895
634312.223
634313.407
634314.480
634314.868
634362.174
634363.758
634364.568
634348.071
634348.765
634347.232
634344.272
634324.095
634318.115

352605.374 
352610.214 
352613.740
352622.375 
352624.610 
352627.176 
352630.175 
352632.939 
352636.274 
352641.118 
352640.006 
352649.880 
352664.547
352664.987 
352665.138 
352665.037 
352642.501 
352641.103 
352638.316 
352599.240 
352596.716 
352595.904 
352588.791
352591.987 
352597.113

16.323
4.331
8.671
5.426
6.231
4.782
3.725
3.924
5.252
3.169

10.182
16.396
1.263
1.084
0.401

52.400
2.113
2.902

42.416
2.618
1.735
7.704

20.429
7.876

28.545

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

S(l)-3896.33iiip P-259.896in

A. Date referitoare la teren
.N... Nc-.- JUxtegocia^^de
Parcela folosinţa

.-.SjupranatOt:.
<np) Impozitare

■.ct.

Teren cu destinaţie speciala, nunar Imobil
din Inventar MAPNi 28E8 Zalau

1 Cc 3896
Total 3896

B. Date referitoare la construcţii
îiuprdraTa construita--------------------

la sol <no)
Cod. Valoare de

Impozitareconstr. Menţiuni
Nu se prezintă date referitoare la

construcţii conform art. 5 alin. 2 din 
Protocolul de Colaborare ANCPI- MANTotol

/Executat, Recepţionat,

/r-i/'m'VncAT "\- 
/;x -v .7 Oii 7

a. iNR, iiic 7:'ii \ ’t
i;n OL/-,-A I ;-.7 !'lr. :
\ S.C. /■rOPO CEiVANAOO 

S.R.L.
'•'7■ .

-i' ■\\

Datai Septembrie 2011
confirma suprafaţa din măsurători si 

Introducerea Imobilului In baza de dateiuprafătă toxaia masurata= jo96 mp
Suprafaţă din act= 3896 mo

■ Ai



ANEXA

StUe Udi-^?urop?‘’
c/

mm
w«

■?PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Semn 1:500

Adresa imobilului: niiravilan, mitnicipiulZiilau, Imobil 5145,Suprai'ata mosurotnNi. cadastral
judeţul SalajGlMi 49 mp

I UAT I imm. ZalmiCartea Fltnciara tir.

Ai

i H

\

.!

Teren cu destinaţie speciala
S(1TOS)=49mp

1

:

i
;y

f
i-i

j»dPi
A. Date referitorae la teiai

Nr. Categoria do 
l'olosiiita

Destinaţia
tdentihii

Suprafaţa
(mp) Menţiuniparcela

Teren eu destinaţie speciala Imobil deliiuitate cu limite convenţionale pe toate laturile1 A 49

Total 49
13. Date rdliritoaTe la constiuctii !

Cod
constr.

Suprafaţa construita la sol Destinaţia construcţiei Menţiuni(.mp)S

i

Total5
■i

INVENTAR DBOOORDfWTATE-SifltBm de cooidoaBtBSteteog»aft> 1970.1 &nI Parcola (11T>S) Teren cu destinaţie spedala , Execuhirf^'' '1 f ■

CERTIFICA’ 
//. DE

! /^TORIZAR .
S^ RO-BT-FNi . '*■""1% BOG^ 

t ALEXANDi-

Lungimi
iatuil

D(i,iH)

Coordonate pot.de conturNr.
Pd. Ylm) X(m] t a

i mII 352638.678
352641,478
352642.539
352650.542
352647.83

352639.856

635428.94
635431.678
635430.679 
635423.133 
635420.308 
635427.816

3.916
1.45712

13 11
//41 3.916

10.952
1.628

SrData: 21,08.2012 Iu100
'tGOtb-i;.10

S(1TDS)=49mp P=32.87m

liPajŞjti^;- ;
.Seimiaţuro .si daU - ■ /-, ■ f''\ ‘

Stam'pitt BCPi'' | ! U

Suprafaţa totala măsurată: S=49mp 
Suprafaţa totala din acte: S=49mp I

o. of. Uv ti- i
\ ■

\J
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ NESECRET 
Ex. nr. 1

Nr. 613.546

03.11.2020W

Către

APOSTOL DANA-ANDREEA
Municipiul Bucureşti, str. Dristor nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. 3, et. 1, ap. 103, sector 3

Ca urmare a adresei dumneavoastră, înregistrată la Direcţia Generală Logistică cu nr. 
613.546/20.10.2020 prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic electronic, depusă în 
completarea adresei M.A.I. nr. 613.449/07.10.2020 referitoare la documentaţia „Plan 
Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al municipiului Zalău”, judeţul Sălaj, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 şi precizările aprobate prin Ordinul comun 
al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Apărării Naţionale, 
Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului Afacerilor Interne nr. 3422/1995, vă 
comunicăm avizul favorabil condiţionat de:

modificarea planşelor „ Reglementări Urbanistice 
Referinţă”(P.04-A,B,C,D,E), respectiv a tabelului de indicatori urbanistici aferenţi 
zonelor funcţionale, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism. Astfel, pentru • 
zona TDS se va menţiona „ Conform normelor specifice în vigoare ”.

Nerespectarea documentaţiei şi a condiţiilor impuse conduce la anularea avizului dat de 
unitatea noastră.

Unităţi Teritoriale de

(î) DIRECTQ^ GENERAL

dr. ing. P]

NESECRET
Telefon: 021/264.86.12 Fax: 021/312.44.21, e-mail: avize@mai.gov.ro 

RO-Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5
Pagina 1 din 1
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ NESECRET 
Ex. nr. 1
Nr. 613.449

07.10.2020

Către

APOSTOL DANA-ANDREEA
Municipiul Bucureşti, str. Dristor nr. 108-110, W. 16ABC, sc. 3, et. 1, ap. 103, sector 3

Ca urmare a adresei dumneavoastră referitoare la documentaţia „Plan Urbanistic General şi
Regulament Local de Urbanism al municipiului Zalău”, judeţul Sălaj, vă comunicăm
următoarele:
- Ministerul Afacerilor Interne deţine în administrare pe teritoriul administrativ al 

municipiului Zalău următoarele imobile:
b-dul. Mihai Viteazul nr. 57, S=23.046 m^, CF nr. 69425; 
b-dul. Mihai Viteazul nr. 57/A, S=1.135 m^, CF nr. 61701; 
b-dul. Mihai Viteazul nr. 57/A, S=1.234 m^, CF nr. 61699; 
b-dul. Mihai Viteazul nr. 105/A, S=7.198 m^, CF nr. 67114; 
str. Tudor Vladimirescu nr. 16/A, S=19.466 m^, CF nr. 7836/N; 
str. Tudor Vladimirescu nr. 34/A, S=1.735 m^, CF nr. 7837/N.

Pentru acestea anexăm extrasele de carte funciară. Menţionăm că imobilele sunt identificate 
corect pe planşele de reglementări urbanistice şi sunt încadrate corect la categoria 
funcţională „S- Zonă cu destinaţie specială”.

- Suplimentar menţionăm situaţia litigioasă actuală asupra terenului cu nr. CF vechi 1747, nr. 
top. 723/a, pentru care s-a prommţat Sentinţa Civilă nr. 1350 la Tribunalul Sălaj, prin care 
terenul în suprafaţă de 1595 m^ a fost revendicat. Menţionăm că, conform procesului verbal 
de punere în executare a Sentinţei Civile, construcţiile nu au fost predate, acestea rămânând 
în administrarea I.P.J. Sălaj, înscrierea dreptului de proprietate a reclamantului asupra 
acestora în CF actual nr. 66942 fiind lipsită de temei legal. Totodată subliniem faptul că 
imobilul figurează în prezent la Ministerul Finanţelor Publice în inventarul bimurilor ce 
alcătuiesc domeniul public al statului. Prin vumare, ţinând cont de situaţia litigioasă, terenul 
cu nr. CF 66942 va fi încadrat la categoria „S - Zonă cu destinaţie specială ” şi va fi marcat 
cu indicativul „S*” pentru care, pe planşa de reglementări, în legendă, va fi menţionată 
următoarea notă explicativă: „S* - notaţie a unităţii teritoriale de referinţă de zonă cu 
destinaţie specială la care se adaugă marcaj de tip stea (*) şi care defineşte imobilele în 
care se vor utiliza prevederile zonei cu destinaţie specială dacă destinaţia este de Apărare şi 
Siguranţă sau reglementările zonei pentru locuinţe individuale în cazul în care acestea nu 
au destinaţie specială. ”, aspect ce favorizează ambele părţi indiferent de rezultatul acţiunii 
de perfectare a situaţiei juridice;

- Pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, Ministerul Afacerilor Interne deţine 
infrastructură de cabluri de comunicaţii în canalizaţiâ operatorului economic S.C. 
TELEKOM S.A. din zonele: b-dul. Mihai Viteazul, str. Tudor Vladimirescu şi str. Piaţa 1 
Decembrie 1918, aspect necesar a fi menţionat în Regulamentul Local de Urbanism precum 
şi marcat în planşa de reglementări urbanistice printr-o haşură distinctivă cu corespondent în 
legendă: „Zonă în care este obligatorie obţinerea avizului M.A.l.

- Ţinând cont de faptul că pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău se regăsesc şi 
imobile cu destinaţie specială aflate în administrarea altor instituţii din Sistemul Naţional de

NESECRET

t
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Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (SNAOPSN), menţionăm faptul că bilanţul \ 

teritorial existent şi propus pe zone funcţionale, în cadrul zonei funcţionale cu destinaţie ' 
specială, trebuie să cuprindă şi suprafeţele imobilelor aflate în administrarea M.A.I. (Stotaiă 
zona s = 53.814 m^ / 5,38 ha, =1.623 m^/0,16ha). Pentru identificarea suprafeţelor,
considerăm util a se detalia în cadrul bilanţului suprafeţele terenurilor cu destinaţie specială 
pentru fiecare instituţie din cadrul SNAOPSN cu drept de administrare;

- Documentaţia prezentată nu a fost însoţită de Regulamentul Local de Urbanism, nrin
menţionăm că acesta trebuie să includă prevederi şi pentru categoria funcţională „S - Zonă 
cu destinaţie specială”, după cum urmează:

• să cuprindă următoarele menţiuni:
„Administraţia locală va solicita, conform prevederilor legale, prin certificatele de 
urbanism eliberate, obţinerea avizului M.A.I. pentru documentaţiile de urbanism şi 
emiterea autorizaţiilor de construire pentru investiţiile situate în vecinătatea 
obiectivelor M.A.I. ”

\

urmare

„Autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu caracter special se realizează 
conform Procedurii comune aprobată prin Ordinul nr. 2212/21.02.2018. ”

• în conformitate cu HG 525/27 iunie 1996pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, art. 2, alin (2), nu va cuprinde niciun fel de specificaţii şi reglementări 
privind amplasarea, echiparea şi configurarea clădirilor pe parcelă, reglementări privind 
aspectul exterior al clădirilor, reglementări privind forma şi dimensiunile terenurilor şi 
construcţiilor, reglementări privind P.O.T.. C.U.T. si H max.. Prin urmare, în cadrul 
fiecărui capitol/articol al zonei funcţionale, va fi indicat „Fără specificaţii” 
„Conform normelor specifice în vigoare”. Totodată, din acest punct de vedere va fi 
actualizat şi tabelul din Memoriul General, pagina 215:

• construirea, amplasarea şi/sau desfiinţarea clădirilor pe parcelă nu vor fi condiţionate de 
elaborarea P.U.Z./P.U.D.;

Prezenta adresă nu reprezintă avizul M.A.I.

sau

Pentru obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Interne trebuie să reveniţi, până la data de 
04.11.2020, cu documentaţia aferentă Planului Urbanistic General al municipiului Zalău, 
respectiv Memoriul General, Regulamentul Local de Urbanism, Planşele de Reglementări 
Urbanistice (nr. 3.A şi 3.B), actualizată conform menţiunilor de mai sus, însoţită de o cerere de 
eliberare a avizului M.A.I., depusă în completare la prezenta adresă. După realizarea 
modificărilor, documentaţia se va transmite integral la adresa de e-mail avize@mai.gov.ro 
pentru confirmare, apoi se va depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei PCUe j 
punctul de Contact Unic electronic).
In cazul în care, documentele solicitate nu se transmit Direcţiei Generale Logistice până *
la data menţionată. Ministerul Afacerilor Interne îsi rezervă dreptul de a proceda la ^
clasarea solicitării dumneavoastră.
Pentru lămuriri suplimentare ne puteţi contacta la tel. (021) 264.86.12, sau e-mail 
avize@mai.gov.ro.
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MNSGÂI SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA
Capiul social: 117 738 440,00 m 

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733 
P-ţa C.I. Motaş, nr.l, cod 551130, Mediaş, lud. Sibiu 

Tel: 0040 263 803333,803334, Fax: 0040 269 839029 
htlp://www.lransgaz.ro; E-mail: cabinet@transgai.ro

maoibtraila energiei

Nr. 43278/1014/30.05.2022

Către
MUNICIPIUL ZALĂU prin Domnul Ionel Ciunt, Primar,
Str. /Piaţa luiiu Maniu, nr. 3, Mun. Zalău, 450016, jud. Sălaj,

^ " " “ ® 3»638/1Z05.a022, pa«„d

Actualizare P.U.G. şi R.L.U. municipiul Zalău, judeţul Sălaj 
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ CONDIŢIONAT
cu respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:
Condiţii tehnice specifice:

Conforrn "Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui A.N.R.E. nr.118/2013. publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 bis/10.03 2014 vor fi respectate 
următoarele distanţe minime, pe orizontală, între axa conductelor de transport gaze naturale: Dn 200 00^^^- S!âu

Dh îîn (Zalău I - Zalău II), Dn 250 Racord alimentare SRM Zalău II - SRM CET
Zalău, Dn 150 Racord alimentare gaze SRM Silcotub Zalău, Dn 250 Racord alimentare gaze SRM Zalău II Dn 80 Racord 
alimentare gaze SRM Michelin Zalău şi următoarele obiective: ' ™
unitefTR'rlrS construcţii industriale, sociale şi administrative cu până la trei etaje inclusiv, dacă în
" f (UCL) există până la 45 de clădiri/unităţi separate dintr-o locuinţă colectivă, dacă în DCL există

peste 46 de clădiri/unităţi separate dintr-o locuinţă colectivă, distanţa minimă este de 200m; (UCL = suprafaţa de teren care se 
întinde pe o lăţime de 200m de fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime de 1600m)-
• 100m - clădire sau spaţiu exterior cu o suprafaţă bine definită (teren de joacă, parc, zonă de recreere sau alt loc public etc)
consGriLî^T^* ® 2*'® consecutive pe săptămână, timp de cel puţin 10 săptămâni

• 200m - clădiri cu patru sau mai multe etaje;
• 6m - construcţii uşoare, fără fundaţii, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni-
• 6m - parcări auto;
• 6m - păduri sau zone împădurite;
• 20m - staţii electrice şi posturi de transformare a energiei electrice;
• 50m - depozite de gunoaie, depozite de dejecţii animaliere;
• 30m - depozite de GPL, carburanţi, benzinării;
• 6m - diguri de protecţie de-a lungul apelor;
• 20m - staţii de epurare, gospodărie apă;
• 1000/2000m (amonte/aval) - baiastiere în albia râurilor;
• 200m - lucrări miniere (la suprafaţă sau în subteran);
• paralelism cu drumuri;

- expres, autostrăzi - 50m;
- naţionale (europene, principale, secundare) - 22m;
- de interes judeţean - 20m;
- de interes local (comunale, vicinale, străzi) -18m:
- de utiiitate privată - 6m.

• paralelism cu căi ferate:
- cu ecartament normal - SOm;
- înguste, industriale, de garaj - 30m.

• '■eţele de utilităţi: apă, canalizare, cabluri electrice sau de telecomunicaţii etc. - 5m. cămine de vizitare - 6m

®Mlch«n2a«„,S.R.M.

- 20m - clădiri cu până la trei etaje inclusiv;
- 200m -

1.

r

clădiri cu patru sau mai multe etaje, fără posibilitatea de reducere a acestei distanţe.

Nr. 43278/1014/30.05.2022
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• cimitire, eleştee, amenajări sportive şi de agrement (ştrand, teren tenis etc.) - condi(ionate de măsuri suplimentare.

2. în vederea obţinerii avizelor de amplasament şi pentru alte obiective, cum ar fi: drumuri de acces, reţele de utilităţi: apă şi 
canalizare, conducte de distribuţie gaze. cabluri electrice şi de telecomunicaţii etc.. care afectează conductele de transport 
gaze naturale şi/sau instalaţiile aferente acestora, se vor depune documentaţii întocmite conform Ordinului nr. 
47/1203/509/2003. emis de M.E.C.,M.T.C.T.,M.A.I.. publicat în Monitorul Oficial nr. 611/29.08.2003. Acestea vor cuprinde
următoarele:

scrisă adresată S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, cu datele de identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării;• cerere
• memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;
• certificat de urbanism (în copie);
• plan de încadrare în zonă (la scara 1: 25.000 sau 1:10.000);
• plan de situaţie (la scara de 1: 500 sau 1:1.000), care să cuprindă amplasarea construcţiilor în perimetrul propus precum şi 
drumurile de acces aferente;
■ dovada plăţii taxei de avizare, dacă este cazul.
Planurile (în dublu exemplar) se vor viza de către Exploatarea Teritorială Cluj, Sector Dej - str. Miron Costin, nr. 8, tel. 0264 - 
212 385 (sau on-line, la adresa de e-mail: regcluj@transgaz.ro, în cazul în care planurile sunt în formal sA3), iar 
documentaţiile vor fi analizate şi avizate de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş.

3. La intersecţia drumurilor cu conductele de transport gaze naturale se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru 
proiectarea şi execujia conductelor de transport gaze naturale şi STAS 9312 - 87. De asemenea, conductele se vor proteja în 
tuburi metalice (conform aceiuiaşi STAS) sau dale din beton armat, după caz. Protejarea şi/sau devierea conductelor se va 
efectua pe baza unor proiecte tehnice întocmite de firme autorizate de A.N.R.E. şi care vor fi avizate în C.T.E. Transgaz S.A. 
Mediaş, cheltuielile aferente fiind suportate de către beneficiarul avizului (conform Legii Energiei Electrice şi a Gazelor 
Naturale nr. 123/2012, ari. 190, lit.a).

4. în conformitate cu art. 109 - 113 din Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr.123/2012, actualizată, S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. Mediaş, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz şi de servitute legală asupra 
terenurilor pe care sunt amplasate conductele şi instalaţiile aferente, în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, 
exploatare şi întreţinere a acestora pe toată durata lor de existenţă.

Condiţii generale;
1. în cazul în care, în cadrul lucrărilor prevăzute în P.U.G. al municipiului Zalău, se va produce avarierea/deteriorarea 
conductelor de transport gaze naturale şi/sau instalaţiile aferente acestora, veţi suporta contravaloarea pagubelor produse, 
inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
2. în cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

j

DIRECTOR GENERAL
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mTRÂNSSAZ ^
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANS6AZ" SAENERGIEI

Capital social: 117 738 440,00 LEI 
ORC: J32/301/200Q; C.I.F.; RO13068733 

P-ţa CJ. Motaj, nr.l, cod 5S1130, Media}, lud. Sibiu 
Tel: 0040 269 803333,803334, Fax: 0040 269 839029 
lillp7/Www.tramgaijo; £-mail: cablnelplransgauo

Nr. 36520/806/12.05.2021

Către
MUNICIPIUL ZALĂU prin Domnul Ionel Ciunt, Primar,
Str. /Piaţa luliu Maniu, nr. 3,450016, Mun. Zalău, jud. Sălaj,

eliberarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş cu nr. 34106/05.05.2021. privind

Actualizare P.U.G. şi R.L.U. municipiul Zalău, judeţul Sălaj 
vă comunicăm că în urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL
CU respectarea obligatorie a următoarelor condiţii:
Condiţii tehnice:

Zalău. Dn 150 Racord alimentare gaze SRM sSui Slău d?250 R^^ord ^RM Zalău II - SRM CET

alimentare gaze SRM Michelin Zalău şi următoarele obiective’ Racord

200m - clădiri cu patru sau mai multe etaje;
6m - Sri ®
6m - păduri sau zone împădurite;

staţii electrice şi posturi de transformare a energiei electrice;
50m - depozite de gunoaie, depozite de dejecţii animaliere;
30m - depozite de GPL. carburanţi, benzinării;

6m - diguri de protecţie de-a lungul apelor;
20m - staţii de epurare, gospodărie apă;

1000/2000m (amonte/aval) - balastiere în albia râurilor;
200m - lucrări miniere (la suprafaţă sau în subteran); 
paralelism cu drumuri:

^ :■

1.

20m-

- expres, autostrăzi - SOm;
- naţionale (europene, principale, secundare) - 22m:
- de interes Judeţean - 20m:
- de interes local (comunale, vicinale, străzi) - ISm;
- de utilitate privată - 6m.

• paralelism cu căi ferate:
- cu ecartament normal - 50m;
- înguste, industriale, de garaj - 30m

- 20m - clădiri cu până la trei etaje inclusiv
- 200m -
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2. în vederea obţinerii avizelor de amplasament şi pentru alte obiective, cum ar fi: drumuri de acces, reţele de utilităţi; apă şi 
canalizare, conducte de distribuţie gaze, cabluri electrice şi de telecomunicaţii etc., care afectează conductele de transport 

naturale şi/sau instalaţiile aferente acestora, se vor depune documentaţii întocmite conform Ordinului nr. 
47/1203/509/2003, emis de M.E.C.,M.T.C.T.,M.A.I.. publicat în Monitorul Oficial nr. 611/29.08.2003. Acestea vor cuprinde
gaze

următoarele;
scrisă adresată S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, cu datele de identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării:• cerere

• memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;
• certificat de urbanism (în copie);
• plan de încadrare în zonă (la scara 1; 25.000 sau 1; 10.000);
• plan de situaţie (la scara de 1: 500 sau 1:1.000), care să cuprindă amplasarea constmcţiilor în perimetrul propus precum şi 
drumurile de acces aferente;
• dovada plăţii taxei de avizare, dacă este cazul.
Planurile (în dublu exemplar) se vor viza de către Exploatarea Teritorială Cluj, Sector Dej - str. Miron Costin, nr. 8, tel. 0264 - 
212 385, iar documentaţiile vor fi analizate şi avizate de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş.

3. La intersecţia drumurilor cu conductele de transport gaze naturale se vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru 
proiectaiea §i execu(/a conductelor de transport gaze naturale şi STAS 9312 - 87. De asemenea, conductele se vor proteja în 
tuburi metalice (conform aceluiaşi STAS) sau dale din beton armat, după caz. Protejarea şi/sau devierea conductelor se va 
efectua pe baza unor proiecte tehnice întocmite de firme autorizate de A.N.R.E. şi care vor fi avizate în C.T.E. Transgaz S.A. 
Mediaş, cheltuielile aferente fiind suportate de către beneficiarul avizului (conform Legii Energiei Electrice şi a Gazelor 
Naturale nr. 123/2012, art. 190, lit.a).

4. în conformitate cu art. 109 - 113 din Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr.123/2012, actualizată, S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. Mediaş. în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz şi de servitute legală asupi J 
terenurilor pe care sunt amplasate conductele şi instalaţiile aferente, în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, 
exploatare şi întreţinere ă acestora pe toată durata lor de existenţă.

Condiţii generale:
1. în cazul în care, în urma lucrărilor prevăzute în P.U.G. al municipiul Zalău, se produce avarierea/deteriorarea conductelor 
de transport gaze naturale şi/sau instalaţiile aferente acestora, veţi suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a 
pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor afectate.
2. în cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERA 
/STERIAN ION ,

I
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COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A. 
Registrul Comcnului J/40/9774/1998, CUI: RO 11054529 

Sucursala Regionala de Cil Ferate Cluj 
Registrul Comerţului J12/1921/2003; CTJl 15586731 

P-ţa A. lancu nr.l7,Cluj Napoca, România 
>vww.cfrja; e-niai1:oftice.srcfcluj@cfr.ro; cod postal:400l 17 

Tel.0264592321 ;l ax:0264594712:Tcl f.l-R: 123001
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1-4CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC
NR. 28/I.8./26.07.2021

DOCUMENT DE AVIZARE C.T.E.
1. Denumirea lucrării: “Actualizare Plan Urbanistic General (PUC) şi Regulament Local de Urbanism al 
mun. Zalău'’, judeţul Sălaj
AmpJasamerit: în intravilanul şi extravilanul UAT Zalău, în zona de siguranţă şi în zona de protecţie 
infrastructurii feroviare, pe partea stângă şi pe partea dreaptă în sens kilometric a liniilor c.f.:

- 408 Cărei - Zalău în intervalul km 85+343 - 88+800, îrt interstaţia c.f, Borla ■ Zalău;
- 409 Zal^ - Jibou în intervalul km 94+464 - 100+695, în interstaţia c.f. Zalău - Mirşid;
- Antestaţie Zalău în intervalul km 0+000 - 3+413.

2. Beneficiar: Primăria mun. Zalău. jud. Sălaj;
3. Proiectant general: S.C. URBAN 1EAM S.R.L. Bucureşti;
4. Conţinutal documentaţiei:

- proces verbal nr. 1224/03.06.2021 al Secţiei L7 Dej;
- planuri de situaţie aferente procesului veri>al;
- Certificat de Urbanism nr. 306/09.03.2021 eliberat de Primăria mun. Zalău, jud. Sălaj;
- memoriu tehnic;
- plan de încadrare în teritoriu;
- plan situaţie existentă, disfuncţionalităţi;
- plan reglementări urbanistice, zonificare.

5. Prezentare generală:
5.1. Situaţia existentă :

Suprafaţa teritoriului administrativ a mun. Zalău este de 9.030 ha din care: 2.663,52 ha în intravilan si 
6J366,48 ha în extravilan.

în privinţa căilor de comunicaţie feroviare, teritoriul administrativ al mun. Zalău este străbătut de:
- linia c.f. 408 Cărei - Zalău în intervalul km 85+343 - 88+800, în interstaţia c.f. Borla - Zalău, cu o lungime 
de 3,457 km; de la km 88+800 spre centrul oraşului Zalău, linia ferată se află în proprietatea SC Rominserv 
SA Bucureşti - punct de lucru Rominserv Valves lAlFO Zalău, aceasta fiind parţial scoasă din cale 
(dezafectată).
- Unia 409 Zalău - Jibou în intervalele 94+464 - 95+260 si km 97+100-100+695, cu o lungime totala de

- Antestaţia Zalău- între km 0+000 (echivalentul km 88+420 pe linia cf408 Carei-Zalău) şi km 3+413. 
Suprafaţa de teren CFR aflată pe UAT Zalău este de 24,37 ha, din care suprafaţa de 9,76 ha este teren

intabulat, iar diferenţa de 14,61 ha este teren neintabulat.
Terenul CFR se află în zona de siguranţă şi de protecţie a liniei Carei-Zalău, a liniei cf409 

Zalăv-Jibou, precum si &Aniextaiiei Zalău, pe partea dreaptă şi stângă în sens kilometric astfel;
- între km 85+343-88+800 (linia cf 408 Carei-Zalău) teren intravilan mun. Zalău, partea stângă şi dreaptă;
- între km 94+464 (km 88+526 pe linia cf 408) - 95+260 (Linia cf 409 Zalău-Jibou) teren inlravilan’si 
extravilan mun. Zalău, part^ stângă şi dreaptă; de la km 95+260 pînă la km 95+451, limita UAT Zalău se 
continuă în afara zonei de siguranţă, pe zona de protecţie a infrastructurii feroviare.

- între km 97+100-100+695 (linia cf409 Zalău-Jibou) teren extravilan mun. Zalău, partea stângă şi dreaptă.

5.2. Situaţia nroicctată;

Obiectivele lucrării:

a

• stabilirea şi^delimilarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii:
• stabiUţea m^tilui de utilizare a terenurilor din intravilan;

Rtmilnmttnt I nmt ih. t irhnmm n! tmm '//tl/hi M fUiltIt
fe(î i- k:!

W/m
PflD. I

mailto:oftice.srcfcluj@cfr.ro


• zonificarca funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
• delimitarea zonelor afectate de scrvituţi publice;
• modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
• stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor
• zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
• formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
• precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.
• zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice 

privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste 
zone.

• zone de risc datorate unor depozitări istorice dc deşeuri.

;

Planul urbanistic general cuprinde prevederi ţ)e termen mediu şi lung cu privire la;

a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile dc amenajare a teritoriului 
naţional, zonal şi judeţean.
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice 
privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
0 stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire; 
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urtwnistice de regenerare urbană.

Prin noul Plan Urbanistic General al mun. Zalău se propune modificarea suprafeţei dc teren situată în 
intravilan dc la 2.663,52 ha la 2.879,2 ha. Intravilanul nu se extinde în lungul liniei dc cale ferată şi ca 
urmare nu se propune modificarea limitelor intervalelor de teren CFR aflat pe UAT Zalău.

Caracteristicile liniei c.f. 408 Cărei - Zalău, ce străbate teritoriul administrativ al mun. Zalău sunt; 
linie interoperabilă, cale simplă, neelectrificată, în aliniament şi curbă, rambleu -debleu.

Caracteristicile liniei c.f. 409 Zalău - Jibou, ce străbate teritoriul administrativ al mun. Zalău sunt; 
linie interoperabilă, cale simplă, neelectrificată, în aliniament şi curbă, rambleu -debleu.

Linii industriale pe teritoriul administrativ al U A l' /.alău: de la km 88+800 a liniei c.f 408 Cărei - Zalău 
spre centrul oraşului Zalău, linia ferată se află în proprietatea SC Rominserv SA Bucureşti - punct de lucru 
Rominserv Valves lAIFO Zalău, aceasta fiind parţial scoasă din cale (dezafectată).

Lucrări de artă aflate pe UAT Zalău

Treceri la nivel cu CF

Asigurare TNLinia CF kmCF
IR409 96+087
IR98+564409
IR409 99+214
IR408 85+786
IRracord 2+200
IRracord 3+164

IfSnhj frhnmhtir. xi
a'! ^i,;!

Pbp.JĂr.mnlir/rrp. i/uni iUt Vrhnnixm at rmm i$i/i MM



I

SnUAŢIA PODURILOR ŞI PODEŢELOR
Nr. crf. Poziţia km Linia CF

1 85+343 linia cf408 Carei-Zalău
linia cf408 Carei-Zalău
linia cf 408 Carei-Zalău
Inia cf409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou

2 85+587
3 87+100
5 94+935
5 95+251
6 95+885 Inia cf 409 Zalău-Jibou

Inia cf409 Zalău-Jibou7 96+037
8 96+393 Inia cf409 Zalău-Jibou

Inia cf409 Zalău Jibou 
Inia cf 409 Zalău Jibou 
Inia cf4Q9 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou

9 96+675
96+95210

II 97+208
12 97+538
13 97+920
14 98+211

98+405
Inia cf 409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou15

16 98+653 Inia cf409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou

17 98+900n 18 99+344
19 99+882
20 100+050
21 100+173 Inia cf409 Zalău-Jibou

Inia cf 409 Zalău-Jibou
Inia cf409 Zalău-Jibou

22 100+246
100+41523

24 100+670 Inia cf409 Zalău-Jibou
Antestatia Zalău - Valea Mitei25 3+164

Pasaj superior km 88+600 -linia cf 408 Carei-Zalău

Situaţia cablurilor şi instalaţiilor CFR existente în zonă
instalaţii scb

1. în intervalul km 85+343 - km 86+600;
- pe partea dreaptă în sens km: instalaţie autostop aferent semnal Pr.X (inductor de Ikllz), la km 84+400 
semnal prevestitor Pr.X cu dulapul de aparataj aferent semnal PrJC, circuite de cale 75Hz-
- pe.partea dreaptă în sens km: cabluri SCB subterane la o distanţă variabilă între A^Sm de 
adâncime de aproximativ 0,8m faţă de nivel sol.
2. în intervalul km 86+600 - km 94+750:

centralizare electrodinamică CED CR-3 (electromecanisme de macaz, circuite de dîL^iTu ® repetitoare şi manevră, instalaţie autostop, încălzitele de macaz,

Reţeaua de cabluri cuprinde cabluri pozate subteran (între liniile CF şi în exteriorul acestora în
semnalului de intrare X până la vârf macaz 3 mtre liniile 4 şi 5 in grupa marlă, în zona dintre grupa marft - grupa calatori, în linia 17 şi zona macaz 81^

ax CF şi o

rr

3. în intervalul km 94+750-km 95+260
° ""Tf ‘”1 '"'“P * (semnalele luminoase Pr.Y şi BLl, instalaţie autoslon

la
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4. în intervalul km 97+100 - km 100+695 i
- cuprinde o parte din instalaţia bloc de linie automat (semnalele luminoase RBL3, BL2, BL3, RBli. RBL5, 
BL4, BL5, BL6, BL7 şi RDl^,. instalaţie autostop aferenţii semnalelor de trecere, dulap aparataj BL2/BL3, 
BL4/BL5 şi BL6/BL7, picheţi aferenţi cablurilor);
- pe partea stângă şi dreaptă în sens km: cabluri SCB subterane la o distanţă variabilă între 4^10m de ax CF 
şi o adâncime de aproximativ 0,8ra faţă de nivel sol.
INSTALAŢU ŞI CABLURI TTR:

1 .linia .409 Jibou-Zalău - interstaţia Zalău-Mirşid

la. cablu interurban de telecomunicaţii CFR
- de la ct 408 km 88+202 pana la cf408 km 88+526 in canali'/atie de cable în incinta staţiei pe partea 

dreaptă în sens km
- de la cf 409 km 94+464 până la km 94+600 in săpătură 0.6-0.8m pe partea stângă în sens km
- de la cf409 km 94+600 pana la cf 409 km 94+935 în săpătură 0,6“0,8m pe partea dreaptă în sens km
- de la cf 409 km 94+935 pana la cf 409 km 100+695 in săpătură 0.6-0.8m pe partea stângă în sens km

I b. cable de fibră optică
- de la cf408 km 88+202 până la cf 408 km 88+526 în canalizaţie de cabluri
- de ia cf409 km 94+464 pana la cf409 km 100+695 pe stâlpi de lemn pc partea dreaptă în sens km

2. de la Zalău spre aniestaţia V.Mitci

2a.cablu urban de telecomunicaţii CFR
- de la antestaţie Zalău km 0+000 până la antestaţie Zalău km 2+000 pe partea stângă în săpătură la 

0,6-0,8m
- de la antestaţie Zalău km 2+000 până la antestaţie km 2+400 pe partea dreaptă în săpătură 0,6-0,8m

3. linia 408 Carei-Zalău - interstaţia Borla - Zalău 
3a.traseu aerian de telecomunicaţii CFR

- de la km 85+343 până la km 86+700 pe partea dreaptă în sens km 
3b.cablu interurban de telecomunicaţii CFR

- de la km 86+350 până la km 86+900 în săpătură 0,6-0,8m pe partea stângă în sens km
- de la km 86+900 până la km 88+202 în canalizaţie de cabluri

INSTALAŢII LC/ FXF

- Pe partea dreaptă, între km 86+900 - 88+202 traseu cablu la o dist. de 3-4 m din axul liniei c.f. şi la o 
adâncime 0.80 m.

- în intervalul km 88+202 -88+536 pe partea dreaptă, canal cabluri la o dist. de 15-20 m din liniei c.f..
- în intervalul km 88+526 -86+900 traseu cabluri pe partea stângă, la o dist. de 3+4 m din liniei c.f. 

şi la o adâncime.
- la km 88+202 cablu alimentare staţie traversează parcare drumul naţional.
- Valea Minţii traseu aerian pe stâlpi, pe ambele părţi ale căii ferate.

Consiliul Tehnico-Economic al Sucursalei Regionala de Căi Ferate Cluj din data de 26.07.2021, emite

AVIZ CFR

)

pentru: DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ nr.4/2018 - “Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) şi 
Regulament Local de Urbanism al mun. Zalău”, jud. Sălaj, în următoarele condiţii;

I. în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr:^/29^ 1.2016 de modificare şi 
completare a O.U.G. nr. 12/1998 (republicată în 2004), aprobată prin Legea nr. 89/1999, privind transportul 
pe căile ferate române, beneficiarul va respecta următoarele:

- în scopul flesjâ^urării in bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale 
ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice.

* de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, in limita de 20 m
fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de 
semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei 
trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.

- în zona dC siguranţă a infrastructurii feroviare este interzisă:

fPHOl.«
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sau instalaţii neferoviare suţjralerane, cu excepţia proiectelor de 
Si caro nu ZCS si^nK^nî^er

L.X'^n^«rsur™tSe”“' """ ““
c. în cazul în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietete privată, se poate proceda 
la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii. ^
’madţ proiecţie a infrasiructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, aflate de o parte si 

aha a axului căii ferate, indiferent de proprietar, precum şi terenurile care servesc la funcţionarea căii 
ferate, m Itnnta a 100,00 m, distantă măsurată din axul ultimei linii de cale ferată. Construcţiile terţilor pot 
vi^ar^ C.KC.F.-CFR". S.A., conform actelor normative în

in zona de protecţie a infrastructurii feroviare se interzice: 
fnfrScmHrferov^r ^^acter temporar, fără aprobarea administratorului
, respectarea regimului juridic al zonei de protecţie, respectiv de siguranţă,

după caz; depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei si a 
semnalelor feroviare; ^
b) . utihz^ea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea 
crea confuzie cu semnalizarea feroviară;
c) . efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări 
afectarea stabilităţii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuştilor, extragerea de 
construcţii sau prin modificarea echilibrului freatic;
d) . depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de 
protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie 
a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar;

. 2. In zona de protecţie a infr^tructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare 
întreţinerii acesteia, in scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de calc ferată sau al prevenirii oricărui 
^ricol pentru siguraţa circulaţiei feroviare. în cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor 

unurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la 
S^ejudwâtorwscă*^^ neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin

3. Jn zona de protecţie a infrastructurii feroviare NU se vor amplasa depozite de deşeuri (metalice - fier 
vechi, etc), groţii de gunoi menajer, staţii de epurare de orice fel. gropi adânci ce acumulează ape meteorice, 
incinte industrial şi depozite cu pericol de incendiu, explozie, poluare a mediului, a solului şi
panilor freatice, organici de şantier abandonate, cu utilaje şi construcţii degradate, instalaţii poluante care 
ar afecta terasamentul liniilor ferate, ar afecta linia de cale ferată şi circulaţia feroviară

4. Avizele/acordurile/autorizaţiile CFR se eliberează pentru lucrările care se execută în zona de protecţie a 
căli ferate pmtru următoarele categorii de lucrări:

a. studii de fezabilitate, avizare a lucrărilor de intervenţie sau/şi în fază de proiect tehnic pentru toate lucrările 
rolicitat^e teiţi a se executa în zona de protecţie a căii fertate, pentru care este necesară obţinerea Autorizaţiei 
de Construire/Desfiinţare, prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţiii,

sau
materiale den

r'-
I. lucrări hidrotehnice noi (lacuri de acumulare, corecţii de râuri, irigaţii. îndiguiri) 

oiS^ifite-^^''^*^’ exploatări de argilă, exploatări tuf vulcanic, staţii de epurare, amenajări piscicole.

construcţii civile aparţinând persoanelor fizice

V. proierte^tru constracţii/reabilitări/reparaţii/supralărgiri de străzi, dnimuri şi autostrăzi inclusiv lucrările

VI. proto de conjrucţii/reabilitw/reparaţii/extinderi pentru construcţii industriale (producţie şi depozitare,
J'^t^bupe ^rburanţi antene de telefonie mobilă) şi construcţii cu destinaţie de comerţ, 

agr^ent, turism (hoteluri, moteluri, pensiuni şi restaurante);
VII. ^oiecte pentru con^cţii/reabilitări/reparaţii reţele de utilităţi, reţele de telecomunicaţii, reţele de 

transfrort ŞI de distrubuţie (a apei, canalizare, a energiei electrice, a gazelor naturale, aburi, ţiţei, etc.)
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având trasee paralele cu linia de cale ferată sau/şi care supratraversează/subtraversează linia de caS? 
ferată.

b. Documentaţii de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi de amenajare a teritoriului (PATN, PATZ, PATJ, 
PATl elaborate în baza Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare;

c. Documentaţii ţ)entru construirea/modificarea/desfiinţarea liniilor ferate industriale elaborate în baza 
Ordinului MTCI nr. 880^005 de aprobare a Procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei nr. 60/ 
2004 privind reglementările i^feritoare la construirea, într^inerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, 
altele decât cele administrate de CNCF „CFR” -S.A.;

d. Documentaţii pentru construirea de noi treceri la nivel cu calea ferată, solicitate de terţi în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa nr. 43/1997 (♦republicată*) privind regimul drumurilor cu modificările şi 
completările ulterioare.

5. Pentru toate construcţiile ce urmează a fi amplasate în zona dc proiecţie a infrastructurii feroviare (100 
m de o parte şi de alta a axului liniei c.f.), se va solicita Avizul Sucursalei Regionala dc Căi Ferate Cluj, în 
vederea obţinerii autorizaţiei CFR pentru începerea lucrărilor (pentru toate fazele de proiectare - PUZ, PUD 
şi DTAC).

6. Din punct de vedere al transportului feroviar, Planul Urbanistic General al mun. Zalău, jud. Sălaj, nu 
preconizează modificarea şi dezvoltarea liniei ferate existente.

7. C.N.C.F. ”CFR” - S.A. nu recomandă amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a căii ferate (fâşia 
de 100 m ia stânga şi la dreapta căii ferate). Calea ferată, ca factor agresiv, creează neajunsuri: poluare 
fonică şi vibraţii produse de circulaţia trenurilor, etc şi nu-şi asumă răspunderea, pe toată durata de existenţă 
a construcţiilor, pentru eventualele degradări ale construcţiilor, determinate de acestea.

8. Intersecţiile cu calea ferată vor fi semnalizate corespunzător, conform categoriei de drum şi a legislaţiei
în vigoare (Legea nr. 154 din 26 iunie 2018 pentru completarea Q.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumuri lori.

9. Se va respecta zona cadastrală CFR, a cărei limită este evidenţiată în planurile de situaţie cadastrale sc: 
1:1000 şi a Procesului Verbal de delimitare a zonei cadastrale CFR, fiind interzisă ocuparea terenurilor 
CFR.

10. Sistematizarea verticală a terenului, inclusiv a drumurilor din apropierea căii ferate, se va proiecta astfel 
încât apele pluviale să nu fie dirijate spre zona de siguranţă a infhistructurii feroviare.

11. C^iea ferată, ca factor agresiv, creează neajunsuri acestui amplasament, precum: degradări ale 
construcţiilor, determinate de vibraţiile produse de circulaţia trenurilor, poluare fonică produsă de traficul 
feroviar, ele.

12. Obiectivul fiind considerat lucrare de utilitate publică, avizarea documentaţiei se va elibera fără tarifare 
-conform prevederilor Legii nr. 350/2001 (secţiunea 5, art.56, alin.3) şi a Legii nr. 289/2006.

!

PREŞEDINTE C.T.E. 
DIRECTOR

Gabriel loan PASCU

■ ■■ ■ ■ V-/

)
ŞEF DIVIZIE TEHNICĂ 

Norbert KISS
SECRETAR C.T.E. 

ŞEF SERVICIUL O.T.N.
Ge IFU

ŞEF BIROU AVIZE CFR 
^ Crisţma CHICIUDEANr p

Red.'. Ionel» Bniic 
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Anexa-1.46-Aviz-incepere-lucrari nr. 401 /17-08-2022
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAJ 

ANr.pi Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Zalaurr

fi I. «64*1(1 
^1 «m-»T4Ti Adresa BCPI: ZALAU. Str CORNEUU COPOSU. nr. 31 A. Cp: 450018, TEL: 0260-613394

AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII 
Nr. 401 / 2022

Către Calin Alexandru, în calitate de executant:

Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la OCPI SALAJ cu nr. 38171 din data 17/08/2022, 
se emite avizul de începere a lucrării „ Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de 
Urbanism"- municipiul Zalău, judeţul Sala]

1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:
*) Obiectivul lucrării: realizarea suportului topografic pentru actualizarea Planului 

Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism,Jud Sala]
*) Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:

- suprafaţa totală: 0,9 ha;
- termenul de execuţie: 09.08.2023

2. Documentare: : Se vor solicita informaţii grafice şi textuale din baza de date/arhiva O.C.P.I., în 
condiţiile legii. Se vor respecta normele, instrucţiunile şi metodologiile, prevăzute la art. 25, 29, 33, 
264 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
aprobat prin O.D.G. al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
conţinutul şi modul de realizare a documentaţiei şi efectuarea măsurătorilor, în scopul recepţiei 
suportului topografic al Planului Urbanistic General.
3. Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor: : Măsurătorile topografice se vor realiza în sistemul 
de proiecţie Stereografic 1970 şi sistem altimetric Marea Neagră 1975, prin intermediul aparaturii 
topografice specifice, ce oferă, precizii obţinute în urma determinării punctelor de detaliu, care se 
încadrează în toleranţele impuse de Regulamentul de avizare, recepţie şi. înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General’al A.N.C.P.I , Nr. 700/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. Suportul topografic, care se va utiliza, cuprinde: 
ortofotoplanuri, trapeze scara 1:500 şi planuri topografice realizate pe baza de măsurători 
topografice; pe baza suportului topografic, amintit, se va ataşa la documentaţia de recepţie 
tehnica a suportului topografic al P.U.G., planul topografic, în format analogic şi digital - dxf, scara 
1-^ 5000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele puz- ului şi limitele imobilelor din interiorul puz 
cărora le-au fost acordate numere cadastrale. La realizarea suportului topografic al Planului 
Urbanistic General se vor avea în vedere limitele imobilelor înscrise în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară, planurile parcelare recepţionate de oficiul teritorial, precum şi limitele 
unităţilor administrativ teritoriale în vigoare. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli, ori 
se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate si argumentate în 
memoriul tehnic
4. Recepţia lucrării: se va face de către OCPI Săl^ în condiţiile prevăzute la Capitolul V - "AVIZUL 
DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR Şl RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE" din Regulamentul de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul 
Directorului General al A.N.C.P.I , Nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector
MARINELA DRAGOIU

MarinelaSrS'^'
Dragoiu (^8:2022.08.17 

16:11:23 •fOS’OO'
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Meiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SALAI 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobillarâ Zalau

Adresa BCPI: ZALAU. Str CORNEUU COPOSU. nr. 31A, Cp: 450018, TEL: 0260-613394

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE 528 / 2022
întocmit astăzi, 24/10/2022, privind cererea 44960 din 29/09/2022 
având aviz de începere a lucrărilor cu nr 401 din 17/08/2022

0/
AMCPI

NATIONAL^ 
» » <: A • A 4 1 « I- «I 
Ar nxiTATi Atniimt*

1. Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU
2. Executant: Calin Alexandru

Jsiumăr act |Data act
7 28.09.2022 inscris sub semnătură privata

Tip act mitent
alin Alexandru pfa10 28.09.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa

28.09.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa7^ 3 28.09.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa9 28.09.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa
17.08.2022 inscris sub semnătură privata O.C.P.I. Salaj
28.09.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa
28.08.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa

70442 07.09.2022 act administrativ Primăria Zalau
28.08.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa
28.09.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa
28.09.2022 inscris sub semnătură privata Calin Alexandru pfa

Aşa cum sunt ataşate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 528 au fost recepţionate 1 propuneri-

funciara, aprobat prin Ordinul Directorului General al A N.C^.I, nr yoSAoiT ^ cadastru şi carte

6. Erori topologice faţă de alte entităţi spaţiale:
Identificator p~ip iMesaj suprapunere ---------------- ------------------------ ---------

stratul^nPrmtninL' TR-345-1 se suprapune cu terenul 63271 din

eroare
63271 Avertizare

51696 Avertizare Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1
stratul permanpnt! se suprapune cu terenul 51696 din

74097 Avertizare stratul^^oermanpnri *^°^'*^* TR-345-1 se suprapune cu terenul 74097 din
74926 Avertizare Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1

stratul oermanpnti se suprapune cu terenul 74926 din
63272 Avertizare Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1

stratul oermanpnti se suprapune cu terenul 63272 din
53109 Avertizare ,straturpprm^^^°ţi TR-345-1 se suprapune cu terenul 53109 din

stratul^^nprmtnlnri TR-345-1 se suprapune cu terenul 75043 din75043 Avertizare

74965 Avertizare Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1
stratul permanent! se suprapune cu terenul 74965 din

69159 Avertizare stratul^Dprmanent! TR-345-1 se suprapune cu terenui 69159 din

stratul*^Dermanent! *'^°*^'*^* TR-345-1 se suprapune cu terenul 54321 din

stratul^nermanent! TR-345-1 se suprapune cu terenul 65205 din

54321 Avertizare

65205 Avertizare

Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Identificator Tip eroare ^esaj suprapunere
60440 Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 60440 din

stratul permanent! ________________________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 52464 din
stratul permanent!_____________ ________________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 60462 din 
stratul permanent!_______ __________________________ ___________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 66728 din
stratul permanent!________ _______________________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 68428 din
stratul permanent!_______________________________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 74186 din
stratul permanent!________________________________________ ______
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 51160 din
stratul permanent!________________ ______________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 52763 din
stratul permanent! _______________________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 51694 din
stratul permanent!____________________ ^--------------------------------------------
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 55219 din
stratul permanent!________________ _____________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 74187 din
stratul permanent!_____ • ______ ______________________________
Recepţia 1768107: Imobilul TR-345-1 se suprapune cu terenul 73240 din
stratul permanent!^^----------------

Avertizare

Avertizare52464

Avertizare60462

Avertizare66728

Avertizare68428

Avertizare74186

Avertizare51160

Avertizare52763

Avertizare51694

Avertizare55219

Avertizare74187

Avertizare73240

Lucrarea este declarată Admisă

i

V by Adrian 
"'Horincar 
bate:'2022.10.24 

13:09:13-l-03'OO'

ADRIAI

/
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-I .

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului SSIaj

AVIZ DE MEDIU 
Nr. 1 din 11.04.2022

D- * 1^1^ ^ notificării adresate de Municipiul Zaiau, cu sediul în municipiul Zalău,
P\a\a luhu Maniu, nr. 3, înregistrată la A.P.M. Sălaj cu nr. 6909 din 22 10 2020 privind

AFERENT ACESTUIA”,
- în urma analizării documentelor transmise şi a verificării acestora;
- în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale prevăzute de HG nr 1076/2004 
P™^ţtabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Raportul de mediu şi versiunea finală a planului elaborat de Fundaţia Pronatura 
şi memoriul general - proiectant Urban Team S.R.L. ;
Punctele de vedere favorabile din partea autorităţilor implicate/interesate; DSP 
Sălaj nr. 176/19.07.2021 ;Compania de Apă Someş S.A. nr. 
123/A/Z/DT/PM/29.06.2021 ; Judeţul Salaj-CJ nr. 11717/29.06.2021; ANAR - 
ABA Someş-Tisa, aviz de Gospodărire a Apelor nr. 5/09.02.2022 ;
Consultările din cadrul grupului de lucru şi dezbaterea publică din data de 
27.08.2021 s-au desfăşurat cu respectarea prevederilor adresei ANPM nr. 
1/2651/28.05.2020, privind derularea procedurilor de reglementare pentru 
perioada stării de alerta, instituita prin Legea 55/2020 privind unele masuri 
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
actualizată;
că iniţierea procesului de elaborare şi de declanşare a procedurii de evaluare 
de mediu a fost anunţată în mass-media. 
că nu au existat comentarii/contestaţii/propuneri din partea publicului 
interesat/potenţial afectat, pe parcursul procedurii de reglementare; 
ca amplasamentul aferent zonei studiate nu se afla situat in sit Natura 2000-

- în baza prevederilor:
v' în OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia 
cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr 43/2020 privind organizarea şi funţionarea Ministerului Mediului Apelor 
şi Pădurilor;
Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind jpllcacea-procetlufii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi progră^ '

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ ^

•'«‘■cuini nr. 2, ZaMii, )ud. Sălaj, Cod 4f)004.5 \ ^
E-miiil: officerâlaDmsi.iinDm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-6626^\

Operator de dtUe cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 20W67^^if 
----------------- -------------------------------- ------------------- --------------------------\ ??/"
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OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

se emite

AVIZUL DE MEDIU

Pentru: „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI 
ZALAU SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA”

Amplasament: teritoriul administrativ al Municipiului Zalau

Titular: MUNICIPIUL ZALAU

în scopul adoptării de către MUNICIPIUL ZALAU a planului ,,ACTUALIZAREA 

PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALAU SI REGULAMENTUL 
LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ’

Municipiul Zalău este situat în nord-vestul României, în centrul judeţului Sălaj, fiind 
totodată şi reşedinţa administrativă a acestuia. Face parte din Regiunea de Nord-Vest.
Conform PATN Secţiunea a IV-a (NUTS 3 la nivel european). Zalău este o localitate de 
rang II - municipiu de importanţă judeţeană, cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi. 
Localitatea include municipiul Zalău şi localitatea aparţinătoare (satul) Stâna, situată la o 
distanţă de aproximativ 13 km SE de municipiu. Mai există două cartiere cu specific 
predominant rural: Ortelec - poziţie NE, la o distanţă de 2 km de Zalău, şi Valea Miţii - 
poziţie NV, la o distanţă de 3 km de Zalău.

Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de 
reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind 
baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Planul Urbanistic General este o documentaţie cu caracter director şi de 
reglementare operaţională care se elaborează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială 
de bază şi se actualizează la un interval de 5-10 ani, constituind baza legală pentru 
realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Actualizarea Planului Urbanistic General reprezintă revizuirea reglementărildfl|y| 
urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea^^ 
acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare 
durabilă socio-economice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de 
investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de 
specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a 
impactului acestora la nivelul localităţii.

Planul Urbanistic General cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul 
întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al 
localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;^
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

^e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;_____
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f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie 
arheologice reperate;

a monumentelor istorice şi a siturilor

fi) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare-
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate $1
plantate. ^
i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile
specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea 
construcţiilor în aceste zone.
j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la‘
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a 
teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile 
specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea 
construcţiilor în aceste zone.
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire-
g) delimitarea zonelor în care 
urbană.

se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare

Obiectivele de dezvoltare incluse în Planul Urbanistic General al municipiului Zalău
a) Modificări ale limitei de intravilan;
b) Stabilirea unei zone pentru case de vacanţă;
c) Excluderea din intravilan a suprafeţelor împădurite;
d) Stabilirea exactă a zonelor de protecţie de orice fel şi a zonelor de risc de orice natură -
e) Caracteristici morfologice ale U.T.R-lor;
f) Definirea cadrului natural/spaţiilor verzi;
g) Stabilirea zonelor de dezvoltare economică;
h) Densităţi construite pentru categorii de funcţiuni- variaţii maxime pentru P.O.T. si C U T 
Reguli generale şi reguli specifice de construire;
i) Dezvoltarea investiţiilor mari (locuire, servicii, producţie) pe bază de maşter plan;
j) Relaţionarea cu zona metropolitană - metodologie;
k) Relaţionarea cu culoarele majore de circulaţie;
l) Relaţionarea cu reţelele de infrastructură edilitară;
m) Spaţiul public;
n) Necesarul de locuri de parcare;
o) Reguli locale;
p) Asigurarea suportului de reglementări pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a 
autorizaţiilor de construere;
q) Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare ;
r) Reorganizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;
s) Prevederea de zone pentru picnic ;
^Prevederea unei zone cu funcţiuni mixte (comerţ, servicii, spaţii de cazare) pentru a 
deservi tronsonul de autostrada propua a se executa in zona;

r
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Ce/e mai importante completări aduse de noul PUG sunt:
-Instituirea zonelor de protecţie sau servitute pentru monumente şi situri istorice, cursuri de. 
apă, îndiguiri, culoare tehnice;
-Evidenţierea pe planşe a zonelor afectate de riscuri, conform studiilor de specialitate; 
-Marcarea intravilanului avizat de O.N.C.P.I.;
-Preluarea tuturor documentaţiilor de urbanism (PUZ/PUD) aprobate de ia PUG Zalău 
2010, atât parte scrisă cât şi desenată , asfel încât să se obţină o documentaţie unitară 
(regulamentele locale aferente PUZ-urilor şi PUD-urilor sunt parte integrantă din 
Regulamentul Local de Urbanism aferent noului PUG.;
-Preluarea PUZ Zonă Centrală;
-Preluarea proiectului etapei a Ii-a a variantei ocolitoare a municipiului Zalău;
-Preluarea proiectului cu drumurile forestiere, finanţare PNDR;
-Marcarea zonelor propuse pentru restructurare urbană;
-Evidenţierea zonelor funcţionale;
-Modul de rezolvare al parcajelor;
-Corelarea reglementărilor urbanistice cu programele şi proiectele autorităţilor pe termen 
scurt, mediu şi lung;
-Stabilirea tramei majore de circulaţie;
-Evidenţierea străzilor cu îmbrăcăminte definitivă sau propuse pentru modernizare şi/sau ) 
pe trasee noi;
-Marcarea traseelor pietonale majore;
-Marcarea pe planşele de reglementări a obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare a 
municipiului Zalău;
-Evidenţierea zonelor inestetice, a punctelor de panoramare şi a capetelor de perspectivă; 
-Reconsiderarea disfuncţionalităţilor şi a priorităţilor;
-Descrierea din punct de vedere urbanistic a zonelor funcţionale, criterii de dimensionare, 
justificarea măririi intravilanului;
Introducerea observaţiilor, propunerilor, reţinerilor formulate de populaţie în urma 
consultării conform regulamentului local de consultare.

Bilanţ teritorial existent

Intravilanul existent este alcătuit din nouă trupuri dintre care unul aferent localităţii 
Zalău, unul localităţii aparţinătoare Stâna şi restul sunt trupuri izolate, cu următoarele 
suprafeţe:
Trup 1 =2541,61 ha 
Trup 2 = 103,55 ha 
Trup 3 = 9,35 ha 
Trup 4 = 5,68 ha 
Trup 5 = 0,84 ha 
Trup 6 = 0,88 ha 
Trup 7 = 0,31 ha 
Trup 8 = 0,44 ha 
Trup 9 = 1,40 ha
Total intravilan existent = 2664,07 ha

-)

S
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Suprafaţă (ha)

Localitat
ProcentZONE FUNCŢIONALE e

Trupuri
izolate

(%)principal Localităţi 
componente 
Sat STÂNA

TOTAL
ă

ZALĂU

Locuinţe individuale 1287.36 91.08 13.92 1392.36 62.26%
Locuinţe colective 126.00 0 0 126.00 4.73%
Instituţii şi servicii de interes
public 168.98 0.37 1.84 171.19 6.43%

Zonă mixtă (locuinţe + servicii) 10.55 0 0 10.55 0.40%

Unităţi industriale şi depozitare 473.39 0 1.86 475.25 17.84%
Unităţi agro-zootehnice 8.78 0 0.84 9.62 0.36%
Spaţii verzi, agrement, sport din
care: 81.39 0 0 81.39 3.06%
•Spaţii verzi 68.87 0 0 68.87 2.59%
-Sport 12.52 0 0 12.52 0.47%
Gospodărie comunală, cimitire 21.11 4.18 0 25.29 0.95%
Construcţii tehnico - edilitare 26.73 0 0 26.73 1.00%
Terenuri cu destinaţie specială din
care: 30.21 0 0 30.21 1.13%
-Terenuri MAI (TDS)

-Terenuri MAI (TDS*)

-Terenuri MApN

Căi de comunicaţii şi transport din
care: 253.17 3.39 0.15 256.71 9.63%
•Circulaţii rutiere 228.8 3.39 0.15 232.34 8.72%
-Circulaţii feroviare 24.37 0 0 24.37 0.91%
Terenuri forestiere 26.71 0 0 26.71 1.00%

27.44 4.53 0.3 32.27 1.21%

100.00
TOTAL PE TRUP 2541.61 103.55 18.91 2664.07 %

fl
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Bilanţ teritorial propus. Zonarea funcţională

(m)
2760.68

:J2 102.77
;rr3 ■ . 9.35

IrV'i’'!t4; 0.67
4.92

:.T6' 0.44
I ,Ţ'I 0.92
lilliM mmM

Bilanţ teritorial propus

Suprafaţă (ha)
ProcentLocalitate

principală
ZALĂU

Localităţi 
componente 
Sat STÂNA

ZONE FUNCŢIONALE Trupuri
izolate (%)TOTAL

Locuinţe individuale 1425.78 86.73 5.29 1517.80 52.71%
Locuinţe colective 72.06 0 0 72.06 2.50%

Instituţii şi servicii de interes public 101.26 0.37 1.36 102.99 3.58%
Zonă mixtă (locuinţe + servicii) 75.76 3.47 0 79.23 2.75%
Unităţi industriale şi depozitare 582.53 0 0 582.53 20.23%
Unităţi agro-zootehnice 0.84 0 0 0.84 0.03%
Spaţii verzi**, agrement, sport din care; 140.12 0 9.35 149.47 5.16%
-Spaţii verzi 125.99 0 9.35 135.34 4.70%
-Sport 14.13 0 0 14.13 0.49%
Gospodărie comunală, cimitire 21.11 4.18 0 25.29 0.88%
Construcţii tehnico - edilitare 17.31 0 0 17.31 0.60%
Terenuri cu destinaţie specială din care: 30.00 0 0 30.00 1.04%
-Terenuri MAI (TDS) 5.38 0 0 5.38 0.19%
-Terenuri MAI (TDS*j 0.16 0 0 0.16 0.01%

0.85%-Terenuri MApN 24.46 0 0 24.46
Căi de comunicaţii şi transport din care: 266.47 3.49 0.30 270.26 9.38%
-Circulaţii rutiere 242.10 3.49 0.30 245.89 8.54%
-Circulaţii feroviare 24.37 0 0 24.37 0.84%
Terenuri forestiere 0 0 0 0 0.00%
Ape 27.44 4.53 0 31.97 1.11%
TOTAL PE TRUP 2760.68 102.77 16.30 2879.75 100;00%

K
;
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2007 2020*^^^^"^^* ^ introdus un număr de 101 PUZ/PUD aprobate în perioada

Prin aceste P.U.Z.-uri au mai fost introduse în intravilan încă 24,81 ha. Intravilanul 
total existent însumează 2664,07 ha şi reprezintă 29,50 % din teritoriul administrativ al 
municipiului.

Dinamica modificării categoriilor de folosinţă dintre Bilanţul teritorial existent şi cel
propus

Suprafaţă (ha)
ZONE FUNCŢIONALE TOTAL

existent
TOTAL
propus Diferenţa

Locuinţe individuale
Locuinţe colective

1392.36 1517.8 125.44
126 72.06 -53.94

Instituţii şi servicii de interes public
Zonă mixtă (locuinţe servicii)

171.19 102.99 -68.2
10.55 79.23 68.68

Unităţi industriale si depozitare
Unităţi agro-zootehnice

475.25 582.53 107.28
9.62 0.84 -8.78

Spaţii verzi**, agrement, sport din 
care:

V

81.39 149.47 68.08
-Spaţii verzi 68.87 135.34 66.47
-Sport 12.52 14.13 1.61
Gospodărie comunală, cimitire 
Construcţii tehnico - edilitare 
Terenuri cu destinaţie specială din 
care:

25.29
26.73

25.29 0
17.31 -9.42

30.21 30 -0.21
-Terenuri MAI (TDS) 0 5.38 5.38
-Terenuri MAI (TDS*) 0 0.16 0.16
-Terenuri MApN
Căi de comunicaţii şi transport din 
care:

0 24.46 24.46

256.71 270.26 13.55
-Circulaţii rutiere 232.34 245.89 13.55
-Circulaţii feroviare 24.37 24.37 0r Terenuri forestiere 26.71 0 -26.71
Ape 32.27 31.97 -0.3
TOTAL PE TRUP 2664.07 2879.75 215.68
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Măsuri/ propuneri de dezvoltare urbanistică propuse prin PUG

MĂSURI/ PROPUNERI DE DEZVOLTARENr. Domeniu
1 Optimizarea

relaţiiior în 
teritoriu

-Amenajarea si municipiului Zalău in corelare cu teritoriile administrative inconjuratoare;
-Mai bună racordare la teritoriul regional/european, acesta urmând a antrena 
dezvoltarea localităţilor din aria lor de influenţă, prin accesibilitatea sporită pentru 
locuitori şi mărfuri, prin posibilitatea dezvoltării unor activităţi economice favorizate de 
prezenţa reţelei majore de transport;

2. Dezvoltare
economică

-Diversificarea economiei locale;

-Unităţi de invăţământ specializate care să răspundă cererii de forţă de muncă locale;
-Atragerea în localitate a companiilor din sectorul IT, industrii creative, energie 
regenerabilă;

-Construcţia unui parc industrial modern şi adaptat devoltării industriale actuale;
- Creşterea calităţii vieţii - autorităţile trebuie sa urmărească îmbunătăţirea infrastructurii 
locale tn sectoarele: învăţământ, servicii de sănătate, securitatea cetăţenilor, curăţenii, 
spaţii de petrecere a timpului liber, terenuri pentru practicare sportului, locuri de joacă 
pentru copii, transporturi, infrastructură de transport public etc;

-Sublinierea unicităţii localităţii - promovarea centrului istoric al Municipiului Zalăi 
precum şi a obiectivelor turistice unice;

-încurajarea micilor producători şi comercianţi locali (atât din sectorul agricol cât pentru 
desfacerea produselor locale;.____________________________________________

Din PMUD au fost preluate următoarele proiecte ca fiind de referinţă pentru planificarea
urbană la scara oraşului:

• Finalizarea centurii ocolitoare a Municipiului Zalău Etapa II (tronsonul de sud);
• Terminal intermodal Gara CF - Autogara, inclusiv amenajare trecere CF la nivel

între DN1H şi Mihai Viteazu în zona Gării Zalău;
• Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud: Str. 22 Decembrie

1989;
• Construcţie drum legătura Centura Zalău (str. Razboieni) şi modernizare Str.

Andrei Mureşanu;
• Reabilitare trotuare şi pistă de biciclete pe Bulevardul Mihai Viteazul;
• Pietonizare Str. Unirii;
• Amenajarea străzilor 9 Mai şi Crişan;
• Amenajarea văii Zalăului pentru infrastructura velo;
• Dezvoltarea capacităţii rutiere prin lărgirea la 3 benzi pe sens a tronsonului Bd.

Mihai Viteazu -între intersecţia Voievod Gelu şi Gara CFR Zalău;
• Modernizarea alternative rutiere vest pentru culoarul de mobilitate central - etapa

a ll-a: Str. Maxim Gorki, 1 Decembrie 1918, Str.Simion Gros, Parcului şi Georc ) 
Coşbuc, inclusiv modernizarea şi/sau amenajarea de trotuare;

• Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion
Barnuţiu - Voievod Gelu / str.Corneliu Coposu - Avram lancu / Str. Gheorghe 
Doja

• Modernizări străzi: str. Tudor Vladimirescu - tronson Mihai Viteazul - Porolissum,
Str. Gh. Lazăr, DJ191C, Porolissum,Bujorilor, Moigradului şi Cetăţii, Str. Traian,
Str. Sărmaş, Str. Crângului, Str. laţiului-Constanţei - Careiului-Meteorologiei, 
Fabricii;

• Modernizare Str. Andrei Saguna,inclusiv modernizarea trotuarelor şi amenajarea
spaţiilor de parcare;

• Conexiune Str. laşului - drum nou construit Valea Miţii;
• Creşterea accesibilităţii în zona de est prin crearea unei conexiuni rutiere între

cartierele Meseş şi Sărmaş; ,v
• Modernizare Str. Â. lancu (tronson fost a Muncitorilor), Olaril|r/PQmilor, Dacia şi

Băii, amenajarea trotuarelor, introducerea pistelor de biciclere şUş^^ri unice;
• Modernizare str.B.P.Hasdeu şi M.Eminescu şi introducerea pjBtd} de'îsicîfclaţe;
• Construcţia drumului Valea Miţii - conexiune Centură - ^r. Simion-' Băfliuţiu,

3 Organizarea
circulaţiei

■rnr
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Domeniu MASURI/ PROPUNERI DE DEZVOLTARE------------------- ----
utilizând traseul de la sud-est de Uzina Electrica Zalău; “

• Modernizare Str. Industriilor: dezvoltarea capacităţii rutiere prin extinderea ia 3 
benzi Şl amenjarea intersecţiei cu Simion Bămuţiu, şi viitorul drum Valea Miţii-

• Reconfigurare intersecţii: Corneliu Coposu - Avram lancu / Lajos Kossuth - Andrei 
Şaguna / Andrei Şaguna - Gh. Lazar;

• Amenajarea şi modernizarea CF pentru introducerea unei linii de tramvai 
traseul Gara veche - Gara Zalău - Hereclean;

• Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport public în comun;
• Amenajarea de noi spaţii de parcare (zonele Spital. Crisan.Oros si Tribunal)

Alte recomandări:

uşor pe

- sistematizarea şi interconectarea tuturor străzilor din zonele rezidenţiale dezvoltate mai 
recent şi în cele în curs de dezvoltare, într-un sistem ierarhizat de circulaţii la nivelul 
oraşului. Reabilitarea acelor trasee care fie nu sunt asfaltate, fie sunt în prezent 
degradate.
- creşterea variantelor de traversare a zonei centrale atât prin reabilitarea celor existente 
(străzile Cloşca şi Crişan) cât şi prin dezvoltarea unor legături suplimentare pe direcţia 
nord-sud - în zona Traian, şi pe direcţia nord-vest - sud-est, în zonele Dumbrava Nord - 
Dumbrava II. Aceste legături vor reprezenta variante la magistrala actuală de traversare 
a oraşului- Bulevardul Mihai Viteazul, şi împreună cu finalizarea centurii vor contribui la 
degrevarea zonei centrale de mare parte din traficul de tranzit, oferind oportunitatea 
reconfigurării bulevardului în zona centrală ca arteră 
deplasările nemotorizate şi cu transport public.
- structurarea teritoriului în cadrul zonelor cu nivel ridicat de complexitate şi a zonelor cu 
potenţial ridicat de dezvoltare, prin stabilirea sisemului de circulaţii majore ca structură- 
suport pentru dezvoltarea spaţială a zonei.

îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de aşteptare, prin implementarea unor staţii 
acoperite, cu spaţii dedicate pentru şedere şi panouri de informare a călătorilor cu privire 
la opţiunile de transport şi orar.
- implementarea cât mai curând posibil a unui sistem complet de benzi pentru biciclete 
cu precădere pe traseele care conectează densităţile de locuire (individuale şi colective) 
cu zonele de locuri de muncă (zona centrală şi zonele de producţie) si dezvoltarea de 
benzi pentru biciclete şi către unităţile de învăţământ, cu asigurarea de facilităţi de 
parcare în siguranţă a acestora la toate instituţiile de interes public din oraş.
- reconfigurarea şi modernizarea tuturor spaţiilor pietonale care prezintă deficienţe (lipsă 
trotuare, trotuare înguste sau deteriorate), astfel încât să se asigure condiţii de siguranţă 
pentru pietoni.

r
cu caracter urban - cu accent pe

- conectarea zonelor de producţie actuale şi viitoare din nord direct la traseul centurii 
prin prelungirea străzilor Lupului şi Simion Bărnuţiu.
In prezenta documentaţie de Plan Urbanistic General se propune extinderea
intravilanului oraşului cu aproximativ 215,67 ha, pentru care sunt propuse în principal 
funcţiunea de locuire cu serviciile complementare, funcţiune mixtă (industrie şi servicii) si 
o extindere în zona industrială.

r
Fondul 
construit 
şi utilizarea 
terenurilor

Sunt propuse 12 tipuri de zone funcţionale cu următoarea pondere în bilanţul 
teritorial propus:

-Zona de locuinţe individuale, colective şi zona mixta reprezintă 57,96% din teritoriul 
intravilan;
-Zona de unitati industriale, depozitare si agrozootehnice reprezintă 20,26% din 
totalul intravilanului, aceasta fiind extinsă în conformitatea cu cererile de dezvoltare a 
unor activităţi productive nepoluante şi serviciilor conexe;
- Zona de spaţii verzi reprezintă 4,7%;
-Căile de comunicaţie si transport reprezintă 9,38 % din teritoriul intravilaci;,==^^^i 
-Zonele cu destinaţie specială (TDS), în suprafaţă totală de 30 vpr pBr|i//e
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MĂSURI/ PROPUNERI DE DEZVOLTARENr. Domeniu
construirea numai cu avizul Statului Major al Apărării;
- Zona de gospodărie comunală şi construcţii tehnico-edilitare reprezintă 1,48%;
- Zona acoperită de ape reprezintă 1,11%;
-Zona instituţiilor publice si serviciilor, cuprinde atât instituţiile şi serviciile publice, cât 
şi activităţi comerciale, locuire, mică producţie manufacturieră nepoluantă. Zona 
reprezintă 3,58 % din teritoriul intravilan propus, aceasta fiind extinsă, prin propunerile 
de dezvoltare a zonelor mixte si a zonelor destinate instituţiilor publice si serviciilor. 
Propunerile spaţiale de dezvoltare a zonelor mixte (locuinţe si servicii) urmăresc 
conturarea unor nuclee de servicii relationat unor obiective importante existente pe 
teritoriul oraşului;

-Au fost excluse din intravilan suprafeţele forestiere, conform Codului Silvic;

-în cadrul organizării viitoare a municipiului sunt menţinute toate dotările existente şi au 
fost create condiţiile extinderii acestora, în funcţie de condiţiile de marketing urban 
promovate de municipiu;

Echipare
edilitară

5. Se propune;

-extinderea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare;
-înlocuiri de reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare;
-extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale, ţinând cont de cererile cetăţenilor/ 
potenţialilor consumatori;__________________ _____________________________
Totalul de spaţii verzi existente este de 149,47 ha, asigurând astfel un raport de 26,4 mp
suprafaţă de spaţiu verde pe locuitor, la nivelul anului 2019 (conform Registrului spatiilor 
verzi de la Primăria Zalău).
Faţă de aceste suprafeţe de spaţii verzi se mai propun:
■ Reabilitarea şi amenajarea de terenuri de sport în cartiere;
■ Amenajare grădină şi terenuri de sport la Colegiul Naţional “Silvania";
■ Amenajarea unui parc în Zona Dumbrava;
■ Amenajarea zonei verzi din jurul lacului de retenţie situat pe str. Lacului;
• Amenajarea unui parc în cart. Porolissum;
■ Amenajare parc pe locul fostei cariere Cemacon;
■ Amenajarea unui parc în Deaiu Morii;
■ Amenajarea unui parc-pădure în zona Grădina Poporului;
■ Amenajarea unui Parc de aventură în zona forestieră a municipiului Zalău;
• Realizarea de culoare verzi pe Valea Zalâului de la zona Scala până dincolo de gar^ 

şi pe Valea Meseşului;
■ Crearea de acoperişuri şi terase verzi pe măsura reabilitării clădirilor;
■ Amenajare de spaţii verzi pe imobile abandonate sau degradate;
■ perdele de protecţie sanitara pentru obiectivele de echipare tehnico-edilitara, pentru 
cimitire si pentru obiectivele industrial;
La acestea se vor adauga, in zonele de locuinţe ce urmează a se dezvolta, un procent 
de minim 20% din lot sa fie spaţiu verde pentru îmbunătăţirea microclimatului zonei;

tJ ■

Spaţii
plantate, 
agrement şi 
sport

6.

Peisaj7 Principalele direcţii de protecţie şi conservare a peisajului natural şi antropic 
vizează:

- Reabilitarea/ Dezvoltare infrastructură turistică relaţionată resursei culturale şi 
naturale, respectiv reabilitare peisaj de acces în municipiu, peisaj de acces către 
obiectivele culturale, dezvoltare zone de agrement (noi ştranduri şi zone sportive, noi 
parcuri de cartier, dezvoltare centre termale) respectiv accese, zone ,|raţcare/ primire, 
centre de agremenet, trasee turistice etc; \

\
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Nr. Domeniu MASURI/ PROPUNERI DE DEZVOLTARE
- Semnalizarea corespunzătoare şi amenajarea structurilor de acces în relaţie cu
obiectivele culturale şi naturale;

- îmbunătăţire imagine urbană (reabilitare monumente şi fronturi stradale, 
urban, conservare câmpuri vizuale peisaje caracteristice, imagini reprezentative, repere, 
zone monumente istorice);

- Amenajarea căilor de acces/ peisajului de acces, crearea de puncte de belvedere şi 
puncte de informare turistică cu indicarea obiectivelor de interes peisagistic şi cultural;

Propuneri punctuaie:

-Amenajare puncte de belvedere în vederea valorificări percepţiei marelui peisaj (Munţii 
Meseş);

-Reabilitarea căilor de aces către monumente;
-Amenajarea porţilor de intrare în oraş (auto şi CF);

-Crearea de noi spaţii verzi (parcuri) cu precădere în zonele de locuinţe colective 
(Dumbrava, Lacul de retenţie, Porolissum, Deaiu Morii, Grădina Poporului);
-Amenajarea spaţiilor verzi existente;

-Dezvoltarea unor noi spaţii de agrement (parc agrement în zona forestiere, ştranduri, 
complexe sportive);

-Dezvoltarea de noi plantaţii de aliniament şi completarea celor existente;
-Valorificarea monumentelor istorice şi a reperelor locale;
-Valorificarea peisajului specific, respectiv planurile succesive (zona de deal), inclusiv 
prin inserţia de accente înalte;

Trendul prognozat este de scădere a numărului total al populaţiei. La nivelul tuturor 
localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi singura grupă care va 
creşte în următorii ani. Acest grup de vârstă va avea nevoi ridicate în ceea ce priveşte 
serviciile de sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe de o parte, 
dar şi de asigurarea cu infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai află în 
procesul muncii însă au cerinţe privitoare la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere a 
timpului liber.
Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative sunt în principal de 
natură economică, dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a forţei 
de muncă din localitate precum şi susţinerea natalităţii, îmbunătăţirea sistemului de 
sănătate prin modernizarea infrastructurii.

mobilier

8. Evoluţie
demografica

9. Riscuri
naturale Zone afectate de fenomene de inundablUtate

-Se impune zona de protecţie pentru cursurile de apă stabilită de Apele Române.
Au fost preluate din Planul de Management al Riscului la Inundaţii al bazinului 
hidrografic Someş-Tisa, următoarele măsuri locale pentru apărarea la inundaţii:

• realizarea de mici acumulări nepermanente, respectiv ac. Zalău cu V = 
1.25mil. m3;

• măsuri de stabilizare a albiei râului, prin regularizarea r. Zalău pe 4,5km;
• întreţinerea albiei cursului de apă şi eliminarea blocajelor, obstacolelor aflate 

în albie;
• menţinerea suprafeţei pădurilor în bazinul de recepţie al r. Zalău şi 

renaturarea malurilor cursului de apă;
De asemenea, s-a inclus amenajarea pr. Miţei, măsură din strategia de dezvoltare a 
infrastructurii de gospodărire a apelor a administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa.

Zone afectate de fenomene de instabilitate
-Stabilirea limitei intravilanului s-a făcut pe baza hărţilor cu zonarea geotehnică şi a
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Nr. Domeniu MASURI/ PROPUNERI DE DEZVOLTARE
probabilităţii de producere a alunecărilor de teren, risc de instabilitate;
-Pentru zonele cu potenţial mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc 
ce apar la amplasarea construcţiilor au fost propuse recomandări (amplasarea 
construcţiilor se va face pe baza studiilor geotehnice; nu se vor executa lucrări de 
săpătură de anvergură pe versant; măsuri de dirijare a apelor, plantare de arbori, etc); 
-Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate şi cele improprii de construit se va 
avea în vedere împădurirea lor;

Riscul antropic
-La amplasarea construcţiilor în apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de la 
autorităţile cu competente si atribuţii în domeniu;
-La sistematizarea teritoriului se va ţine cont de traseele de utilităţi şi zonele de protecţie 
ale diferitelor obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare. 
La autorizarea proiectelor de construcţie se va solicita avizul de la instituţiile 
competente;
-în zona cu obiectiv SEVESO III (SC Michelin România SA)- au fost marcate zonele cu 
risc de accidente si au fost stabilite restricţii de construire;

10. Zone
protejate

-Au fost delimitate si s-au impus interdicţii de construire pentru zonele de protecţinjiA 
sanitară cu regim sever prevăzute în HG 930^005 şi NP 133/2013 după cum urmează:

• la captarea de izvoare, minim 50 m amonte şi 20m în lateral şi de o parte şi de 
alta a captării;

• la instalaţia de tratare a apei, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;
• la aducţiunea de apă potabilă, 10 m de la generatoarele exterioare ale acesteia;
• la rezervoare de înmagazinare apă potabilă, 20 m de la zidurile exterioare ale

construcţiei;

• la staţia de pompare apă potabilă, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirii;

• la staţia de pompare apă uzată, 50 m faţă de clădirile de locuit;
Terenurile din interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi folosite numai 
pentru exploatarea şi întreţinerea construcţiei/instalaţiei respective. Pe aceste terenuri 
nu se vor amplasa construcţii sau amenajări care nu au legătură directă cu obiectul 
protejat.

-Au fost stabilite zonele cu interdicţie de construire temporară condiţionate de obţinerea 
avizului deţinătorului reţelei, pentru zonele de protecţie faţă de construcţii şi culoare 
tehnice (centrale şi staţii electrice, linii de înaltă tensiune, reţele de telecomunicaţii, 
drumuri, căi ferate, etc);

H
11. Patrimoniul

istoric
arhitectural

Pentru zonele construite protejate şi zonele de protecţie a monumentelor istorice 
existente pe raza municipiului Zalău se vor aplica următoarele reglementări;

-obligativitatea conservării calităţii perspectivelor către elementele definitorii ale siluetei 
localităţii (către biserici, de pe pantele dealurilor înconjurătoare către localitate) - 
măsură obligatorie pentru păstrarea caracterului aşezării şi pentru conservarea 
peisajului cultural valoros al localităţii;

-obligativitatea păstrării regimului de înălţime caracteristic fronturilor de construcţii 
urbane tradiţionale zonei Transilvaniei, în porţiunile de fronturi în care nu s-a intervenit 
cu construcţii de locuinţe înalte;

si

-intervenţiile asupra clădirilor cu arhitectura tradiţională (atât asupra vQlun^triei cât şi la 
faţade, porţi, garduri,etc.) vor păstra sau după caz se va re^enWi^cd^^prin aceste 
intervenţii arhitectura iniţială şi vor contribui la refacerea el^erileliîr de\rhitectură

te
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Nr. Domeniu ________ masuri/ propuneri de dezvoltare---------- --- ---------
5rvfd«eSiv

-arhitectura clădirilor noi/insertii de arhitectură, va respecta caracterul arhitectural al 
fronturi străzii (tipologie de faţadă, modalitate de acoperire/şarpantă, dimensiune şi 
proporţie goluri, etc.). înscriindu-se în scara definită de fondul tradiţional construit 
existent de valoare dar şl de modalitatea de amplasare a clădirilor de locuit în frontul
stradal (distanţa faţă de aliniament, orientare a faţadelor clădirii):________

-Realizarea termoizolarii blocurilor de locuinţe si a obiectivelor sociale din Zalău;
-Analiza posibilităţii instalării de surse alternative de energie (panouri solare) pe 
construcţiile existente;
-Realizarea de centrale termice de cartier/scara/bloc pentru rezolvarea încălzirii 
blocurilor de locuinţe;
-în scopul creşterii eficienţei energetice a alimentării cu căldură a clădirilor de locuinţe şi 
de dotări socio-culturale din municipiul Zalău se recomandă utilizarea potenţialului 
surselor de energie regenerabilă din zonă;

12 Schimbări
climatice

Avizul de mediu se emite cu următoarele condiţii;

1. Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău instituie interdicţii de construire 
pentru următoarele zone:
- ^nele care au funcţiunea de protecţie pentru culoarele tehnice (interdicţie definitivă);
- Pentru zonele de conversii funcţionale se instituie interdicţie de construire până la 
întocmirea PUZ. Este obligatorie întocmirea PUZ pe întreaga suprafaţă a zonelor 
respective în vederea configurării tramei stradale, rezolvării acceselor şi a echipării tehnico- 
edilitare. Această interdicţie urmăreşte evitarea fragmentării zonelor destinate funcţiunilor 
mixte, realizarea unor configuraţii ale tramelor stradale coerente şi unitare cu rezolvarea 
acceselor fără a se îngreuna traficul pe căile de comunicaţie majore;
- In zonele de protecţie a monumentelor de arhitectură şi ale monumentelor istorice;
- In orice zonă a intravilanului propus în care solicitarea unei autorizaţii de construire ar 
conduce la nerespectarea funcţiunii zonei sau a altor prevederi din regulamentul local de 
urbanism;
- în enclavele^neconstruite din intravilanul existent dar şi în zonele de extinderi de intravilan 
este necesară întocmirea de PUZ-uri pentru stabilirea detaliată şi exactă a tramei stradale 
a lotizării, acceselor şi echipării tehnico-edilitare;
- Se instituie interdicţie de construire în interiorul zonei de protecţie a obiectivului SEVESO 
III- SC Michelin România SA, punct de lucru Zalău Anvelope, stabilită de către „ Comisia 
pentru stabilirea compatibilităţii teritonale din jurul amplasamentelor SEVESO"
- Pentru amplasarea construcţiilor faţă de unităţile industriale S.C. Silcotub S.A. si S.C. 
Michelin România S.A. se preiau condiţiile stabilite prin Avizul de mediu nr. 1 din 
31.01.2020, emis pentru PUZ ,,Modificare PUZ Dealul Morii”, cu stabilirea unei zone de 
protecţie cu interzicere totală de construire pentru locuinţe individuale sau colective, 
locuinţe de serviciu sau protocol şi locuinţe destinate personalul de supraveghere si 
întreţinere. Zona de protecţie stabilită este de 100 m între limita de proprietate a S.C. 
Silcotub S.A. şi S.C. Michelin România S.A., existent în acest moment şi cea mai apropiată 
parte a construcţiilor cu destinaţia de locuire permanentă sau temporară;
- Pentru construcţiile de locuinţe prevăzute în zona de extindere P.U.Z. (fosta zonă 
tampon) se vor respecta prevederile P.U.G. Zalău 2010 privind distanta dintre zona de 
locuinţe Şl zonele industriale, altele decât marile unităţi industriale - S.C. Silcotub S.A. si 
S.C. Michelin România S.A., care este stabilită, conform P.U.G. Zalău aprobat.-îa=anul 
2010, la pct 4.4, art 5- între întreprinderile industriale care pot polE^^onTdeTnec^^ai

roduce zgomot şi vibraţii şi locuinţe se asigură zone de protecţe sariUşira ■cti r^za dâ io m.
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2. Măsuri de prevenire, reducere şi compensare a efectelor negative asupra factorilor
de mediu

Măsuri de prevenire, reducere, compensareFactor de 
mediu

Calitatea 
aeruiui si 

atmosfera, 
schimbările 

climatice

-Adoptarea măsurilor necesare in vederea încadrării principalilor poluanţi in 
limitele admise de legislaţia in vigoare (reducerea surselor majore de poluare, 
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere, reducerea emisiilor 
datorate traficului);
Prevederea de măsuri de reducere a impactului asupra calităţii aerului pe 
perioada de construcţie a obiectivelor de investiţii;
-încurajarea investiţiilor care utilizează surse regenerabile de energie, inclusiv 
în transportul urban. Asigurarea infrastructurii pentru deplasarea cu mijloace 
nepoluante
Utilizarea sistemelor de încălzire cu randamente şi eficienţă ridicată, cu scopul 
reducerii emisiilor, prin respectarea standardelor de calitate pentru aerul 
ambiental.
Respectarea normei de alocare a suprafeţei de spaţiu verde/locuitor conform 
OMS 119/2014 şi prevederea de perdele de protecţie acolo unde se impun. 
Plantaţiile de arbori pentru perdele de protecţie se vor face în baza unui studiu 
de specialitate pentru plantarea de specii care protejează cel mai eficient 
atmosfera, care au capacitatea de a absobi emisiile de poluanţi şi care se 
pretează condiţiilor de climă şi stres din intravilan;
-Funcţionarea sistemului de monitoring integrat al mediului;
-întocmirea, actualizarea şi utilizarea unei baze de date, ataşată sistemului 
informaţional de mediu, în vederea informării publicului;
-Stabilirea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efecte de seră la nivelul care să 
permit prevenirea interferenţelor antropice periculoase pentru sistemul 
climatic;
-Fluidizarea traficului prin finalizarea centurii de ocolire, amenajarea unor spaţii 
de parcare, modernizarea şi întreţinerea drumurilor existente;,
-îmbunătăţirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto şi 
întreţinerea corespunzătoare a acestuia;
-Plantarea de predele vegetale de protecţie, în special la limitele teritoriului 
dinspre zonele industrial;
-Exploatarea resurselor primare existente cu reducerea la minim a emisiilor de 
noxe;
-Realizarea unui program de întreţinere periodică a carosabilului şi a căilor 
pietonale în vederea diminuării emisiilor de pulberi în suspensie care sunt 
generate de traficul intens;
-Se vor respecta condiţiile de calitate ale aerului în zonele protejate prevăzute 
in STAS 12574/1987;
-Realizarea lucrărilor de construcţie cu asigurarea tuturor măsurilor specifice 
de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu;
-Prevederea de instalaţii de reţinere a aerului poluat pentru instalaţiile 
necesare lucrărilor de construcţie;
-Implementarea viitoarelor proiecte numai după obţinerea acordului de mediu; 
-Dotarea parcărilor subterane cu instalaţii pentru reţinerea poluanţilqjV

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ / ^
Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045 ,/

anpm.ro: Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-/^62622E-mail: officc@anfn;
«9^

caracter personal, conform Regulamentului (lU^),^d.î6/0^Operator de date cu

14



Factor de 
mediu Măsuri de prevenire, reducere, compensare

Zgomot -Asiguarea fluenţei traficului pe arterele principale de circulaţie prin
optimizarea ciclului de semaforizare în intersecţii;
-Finalizarea liniei de centură;
- Implementarea unor măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;
Pentru a elimina zgomotul venit de spaţiile industriale din vecinătatea zonelor 
rezidenţiale se vor amplasa panouri absorbante de zgomot (cu nivel minim de 
absorbţie de 13 dB) şi plantarea, în proximitatea panourilor fonoabsorbante, în 
interiorul zonei, a unui aliniament de copaci (perdea de vegetaţie) cu lăţimea 
de min 5 m (măsură specifică pentru PUZ - Modificare P.U.Z. Dealul Morii); 
Pentru amplasarea construcţiilor faţă de unităţile industriale S.C. Silcotub SA. 
si S.C. Michelin România S.A. se stabileşte o zonă de protecţie cu interzicere 
totală de construire pentru locuinţe individuale sau colective, locuinţe de 
serviciu sau protocol şi locuinţe destinate personalul de supraveghere şi 
întreţinere. Zona de protecţie stabilită este de 100 m între limita de proprietate 
a S.C. Silcotub S.A. şi S.C. Michelin România S.A,. existent în acest moment 
şi cea mai apropiată parte a construcţiilor cu destinaţia de locuire permanent 
sau temporară;
Pentru construcţiile de locuinţe prevăzute în zona de extindere PUZ (fosta 
zonă tampon) se vor respecta prevederile PUG Zalău 2010 privind distanţa 
dintre zona de locuinţe şi zonele industriale, altele decât marile unităţi 
industriale- SC SHcotub SA şi SC Michelin România SA, care ste stabilită, 
conform PUG Zalău aprobat în anul 2010, la pct 4.4, art 5- între întreprinderile 
industriale care pot polua factorii de mediu sau produce zgomot şi vibraţii şi 
locuinţe se asigură zone de protecţe sanitară cu raza de 50 m;
-Reducerea nivelului de zgomot rezultat în urma desfăşurării unor activităţi 
productive sau de alimentaţie publică prin aplicarea unor sisteme de izolare 
fonică la aceste unităţi;
-Realizarea unor izolaţii special ale unor clădiri împotriva unuia sau mai multor 
tipuri de zgomot ambiental, combinată cu facilităţi de ventilaţie sau aer 
condiţionat, astfel încât valorile ridicate ale izolaţiei împitriva zgomotului 
ambiental să poată fi menţinute;________________
-Corelarea dintre capacităţile sistemelor de alimentare cu apa si cele ale
sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate;
-Optimizare raport resurse de apa- consum, contorizarea consumului de apă 
potabilă, apă industrială şi ape uzate;
-Evitarea risipei, utilizarea durabilă a resurselor de apă. Stabilirea de indicatori 
de performanţă privind consumul de apă pentru diferite categorii de 
consumatori;
-Evitarea implementării intervenţiilor/ proiectelor (inclusiv lucrările de protecţie 
împotriva inundaţiilor) ce pot duce la înrăutăţirea stării chimice a corpurilor de 
apă şi a potenţialului/ stării ecologice a acestora. Aceste tipuri de lucrări vor 
avea la baza un studiu de evaluare a impactului asupra mediului;
-Amplasarea construcţiilor, inclusiv cele de locuit, în zonele inundabile se va 
face numai pe baza avizului de amplasament şi a avizului de gospodărire a 
apelor, conform normelor legale în vigoare;
-în perioada execuţiei lucrărilor de construcţii se va interzice depozitarea 
materialelor de construcţie şi a deşeurilor în albiile şi pe malul cursurilor de 
apă, precum şi, evacuarea apelor neepurate pe sol sau în apele de suprafaţă; 
-Toate construcţiile vor trebui racordate la reţeaua publică de distribuţie a apei 
potabile sau să aibă asigurat necesarul din sursă proprie cu avizul autorităţilor 
cu competenţe si atribuţii în domeniu;
-După definitivarea lucrărilor de extindere şi modernizare a sistemului de 
canalizare branşarea locuinţelor la reţeaua de canalizare să se impună în mod

r-
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Factor de 
mediu

Măsuri de prevenire, reducere, compensare

obligatoriu pentru toţi locuitorii ce au acces la aceasta;
-Sistarea infiltraţiilor în apele subterane prin dezafectarea foselor septice, la 
bazinelor vidanjabile şi a oricăror instalaţii prezente, menite să stocheze ape 
uzate;
-Orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor 
va fi realizată doar după obţinerea avizelor/acte de reglementare din partea 
instituţiilor competente, conform legii;___________________________ ■
-Respectarea condiţiilor de reducere a impactului asupra solului. în cazul noilor 
construcţii sau lucrări;
-Utilizarea eficientă a terenurilor in raport cu necesitatea de dezvoltare a 
zonelor rezidenţiale si industrial;
-In cadrul viitoarelor lucrări de construcţii se va avea in vedere utilizarea 
pământului excavat in reamenajarea sau restaurarea terenurilor;
-Pentru proiectele care prevăd acţiuni de reconversie funcţională a spatiilor tip 
"brownfields” se va realiza in prealabil analiza calitatii solului, a apei subterane 
şi freatice de pe amplasament, cu realizarea de acţiuni de decontarninare. 
daca se va constata ca este cazul;
-Decopertarea stratului de sol fertil, acolo unde există. în toate lucrările de 
construcţie, şi utilizarea acestuia acolo unde este necesar. Evitarea piederilor 
de material litologic, în cadrul oricărei lucrări de construcţii, utilizarea 
pământului excavat în reamenajarea şi restaurarea terenurilor; |
-Modernizarea şi extinderea reţelei de colectare, tartare si evacuare a apelor 
menajere si a celor pluviale pentru a stopa infiltraţiile de ape uzate în sol;|
-Se va impune dezafectarea foselor septice şi a bazinelor vidanjabilej după 
extinderea reţelei de canalizare şi să fie eliminate exfiltraţiile/scurgerile din 
acestea în sol şi subsol;
-Se vor amenaja şi întreţine corespunzător suprafeţele de spaţiu verde;
-in locurile unde vor fi necesare lucrări de epuisment se va evita antrenarea şi 
descărcarea particulelor solide;
-Materialul excavat va fi colectat şi transportat pe linii de transpprt prestabilite 
pentru a fi utilizat ca material de umplutură în zone care necesită 
sistematizarea vertical pentru construire de zone rezidenţiale şi industriale, 
zone exploatate de balastiere degradate pentru a fi rehabilitate;
-Manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite se va 
realiza astfel incât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de 
precipitaţii;
-Se vor adopta măsuri pentru evitarea erozounii hidraulice a suprafeţelor 
excavate;
-Verificarea periodică şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor 
de colectare şi evacuare a apelor uzate;______________________________
-Asigurarea necesarului de spaţii necesare pentru colectarea deşeurilor 
urbane;
-Elaborarea planurilor de management al deşeurilor la nivel de proiect (unde 
este cazul), care să asigure minimizarea cantităţilor de deşeuri generate, 
precum şi utilizarea şi recuperarea lor în conformitate cu ierarhia deşeurilor; 
-Dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, în vederea atingerii 
ţintelor de reciclare pentru deşeurile de ambalaje, deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, vehicule scoase din uz, baterii şi acumulatori, deşeuri 
din construcţii şi demolări, anvelope, ulei uzat;
-Aplicarea unui sistem performant de gestionare a deşeurilor;______________
-Respectarea regimului de construire si distantelor minime de protecţie fata de

SOL

J

DEŞEURILE

Biodiversitate
ecosistemele forestiere;
-Refacerea stratului vegetal si plantarea acestuia după fiecare con^th^cţie 
realizata;  
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Factor de 
mediu Măsuri de prevenire, reducere, compensare

-La amenajarea spatiilor verzi si de recreere se interzice introducerea de specii 
ca prădătorii, specii exotice sau OMG (Organisme modificate genetic) si se 
propune utilizarea speciilor locale (din pepiniere Romsilva). De asemenea ca
Spatiile aplicarea pesticidelor şi îngrăşămintelor în

-Informarea şi conştientizarea cetăţenilor privind valoarea bunurilor naturale a 
ecosistemelor, şi măsurile necesare pentru protejarea acestora;
-Conservarea zonelor de pădure, a păşunilor şi fâneţelor, punerea în valoare a 
cursurilor de apă. Acolo unde este posibil, se recomandă crearea culoarelor 
ecolologice pentru legături între aceste zone, care să permită dezvoltarea 
faunei şi florei caracteristice. Evaluarea în detaliu a biodiversităţii din zona 
proiectelor;

J^rotejarea habitatelor instalate de-a lungul albiei pâraielor, să nu fie afectate 
de lucrările de implementare a obiectivelor din P.U.G.;
-Păstrarea arborilor existenţi de pe amplasamentele unde 
lucrări de implementare a obiectivelor;
-Păstrarea unei suprafeţe de 20% din aria încintei fiecărei construcţii 
verde; *

-Introducerea in Regulamentul Local aferent PUG actualizat a măsurii de 
interzicere a schimbării destinaţiei terenurilor amenjate ca spatii verzi si /sau
prevăzute ca atare in PUG actualizat, reducerii suprafeţelor acestora ori 
strămutării lor;

-Nu se vor utiliza pentru depozitare temporară sau definitivă de moloz sau 
material de construcţie, pe suprafeţele ocupate cu habitate natural de orice tip;
-Organi^rile de şantier nu vor fi realizate, pe cât posibil, la o distanţa de mai
puţin 100 m de albia cursurilor de apă cu caracter permanent sau 
nepermanent;

se vor efectua

ca zonă

MĂSURI
SUPLIMENTARE

Managementul 
riscurilor de 
mediu

-Realizarea noilor construcţii va tine cont de amplasarea acestora in raport cu 
zonele sensibile (zone inundabile, zone cu alunecări de teren sau afectate de 
eroziuni puternice) sau zonele incluse in diferite zone de protecţie si siguranţa 
ale diferitelor obiective (linii eiectrice de inaltă tensiune, conducte de transport 
gaze naturale, obiective SEVESO III, etc) si de restricţiile existente pentru 
zonele respective;
-Se va urmări stabilizarea zonelor expuse la riscuri naturale (alunecări de 
teren, zone inundabile, eroziuni, terenuri mlăştinoase) prin lucrări specifice 
(corisolidari, plantarea cu vegetaţie arboricolă, desecări sau alte tipuri de 
lucrări) si stabilirea de reguli cu privire la amplasarea de construcţii in aceste 
zone;
-Se va realiza continuu monitorizarea suprafeţelor cu risc la alunecări de 
teren, torentialitate, ravenare, creep cat si imbunătătirea drenajului - 
suprafeţelor interfluviale, a teraselor si luncilor;
-Respectarea interdicţiei privind realizarea de construcţii de orice f^n-albiil^y ' 
minore ale cursurilor de apă şi în zonele inundabile;_____ _____  ^ ~
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Factor de 
mediu

Măsuri de prevenire, reducere, compensare

-Introducerea restricţiilor temporare sau definitive de construire în zonele 
expuse riscurilor de inundaţii şi alunecări de teren;
-Evitarea executării oricăror lucrări care ar putea duce la declanşarea 
alunecărilor de teren;
-Corelarea P.U.G. cu PPAM/Politica de prevenire a accidentelor majore ale 
societăţilor încadrate pe Directiva SEVESO III si respectarea restricţiilor 
impuse pentru zonele de protecţie tip SEVESO III;________________________
-Respectarea condiţiilor stabilite pentru păstrarea specificului peisagistic şi 
arhitectonic, stabilit prin regulile de urbanism;
-în funcţie de configuraţia arhitecturala sau amplasament, realizarea noilor 
construcţii trebuie să tină cont de aspectul general al zonei;
-Impunerea unor tehnici peisagere de screening (perdele de arbori de 
exemplu) care sa contribuie la mascarea unor funcţiuni cu valoare estetica 
redusă;
-Clădirile noi sau modificările de clădiri existente se vor integra în caracterul 
general a| zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi 
finisaje. Interzicerea realizării oricărei construcţii care, prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural, afectează valoarea peisajului. 
Adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densităţii de 
locuire, concomitent cu menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a 
amenajărilor peisagistice cu funcţie ecologică, esteticăşi recreativă; 
-Localizarea intervenţiilor/ proiectelor propuse astfel încât să se evite 
distrugerea zonelor cu valori semnificative peisagistice;
-Includerea în intervenţiile/ proiectele propuse a măsurilor de restaurare a 
peisajului, inclusiv lucrări de restaurare ecologică;
-Dispunerea refacerii stratului vegetal şi plantarea acestuia după fiecare 
construcţie realizată;*

Peisaj

-In funcţie de configuraţia arhitecturală sau amplasament, realizarea noilor 
construcţii trebuie sa tina cont de aspectul general al zonei si de prezenta 
obiectivelor de patrimoniu sau a zonelor de protecţie a acestora;
-Urmărirea respectării zonelor de protecţie a monumentelor istorice.
-Adoptarea de măsuri pentru protecţia prioritară a ansamblurilor şi obiectivelor 
construite valoroase clasificate (monumente şi situri arheologice, monumente 
aparţinând cultelor religioase, construcţii civile);
-Aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va 
răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de “coerentă” si 
“elegantă”;
Clădirile noi sau modificările de clădiri existente se vor integra în caracterul 
general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi 
finisaje;
-Se va interzice construirea în zonele de protecţie a patrimoniului cultural fără 
supraveghere arheologică din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj;
-Asigurarea cu sisterne de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga 
populaţie a municipiului;
-Asigurarea alimentării cu apă din surse cu parametri verificaţi de către 
autorităţile de sănătate publică;
-Amplasarea noilor obiective industriale in afara zonelor rezidenţiale;
-Realizarea perdelelor verzi de protecţie intre zonele rezidenţiale si cele 
industriale;
-Extinderea spatiilor verzi in zonele urbane si reabilitarea celor existente;
-După finalizarea lucrărilor de la centura ocolitoare a municipiului Zal^. se 
impune limitarea drastică a traficului greu în interiorul oraşului în v^defee 
reducerii nivelelor de zgomot, vibraţii şi praf de pe principalele arte.]^i;deX 
circulaţie ale oraşului, precum şi în reducerea acumulării de gaze./pdtehtial

Valori
materiale.
Patrimoniul
Cultural

/

Populaţia si 
Sănătate umană

\
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Factor de 
mediu Măsuri de prevenire, reducere, compensare

toxice în principalele intersecţii; ~ ^—:------------------- -
-Adoptarea masurilor necesare pentru reducerea poluării fonice, astfel incât sa 
se respecte limitele prevăzute de legislaţia in vigoare (utilizarea a 
echipamente si tehnologii performante din punct de vedere al nivelului de 
zgomot generat, izolarea fonica a clădirilor unde se găsesc surse generatoare 
de zgomot si vibraţii, asigurarea perdelelor verzi de protecţie de-a lunqul 
drumurilor si cailor ferate, etc.); ' ^
-Monitoriprea emisiilor din zonele industriale în conformitate cu datele din 
autorizaţiile de mediu ale întreprinderilor, pentru a urmări eventuale valori de 
poluare cumulativă;
-Consiliul Local va lua măsuri pentru adoptarea elementelor arhitecturale 
adecvate, optimizarea densităţii de locuire, concomitent cu menţinerea şi 
reabilitarea spaţiilor verzi, a amenajărilor peisagistice cu funcţie ecologică 
estetică şi recreativă: ’
-Suprafeţele de spaţiu verde prevăzute vor fi amenajate şi întreţinute 
corespunzător, cu modificările ulterioare;
-Să se respecte distanţele de protecţie stabilite conform Ordinului nr. 119/2014, 
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de 
viaţă al populaţiei;
-Să fie aplicate măsurile prevăzute în P.U.G. privind realizarea plantaţiilor 
forestiere de protecţie faţă de obiectivele industriale;
-Să fie implementate obiectivele privind modernizarea şi reabilitarea sistemului 
de sănătate;
-La construcţia clădirilor se vor utiliza material estetice şi durabile în timp, nu se 
vor utiliza material dovedite a avea caracteristici negative asupra sănătăţii 
umane (azbest);
• Pentru a obţine un standard ridicat al vieţii se propun spaţii verzi atât pentru 

loisir cât şi de protecţie, spaţii dejoacă pentru copii şi dotări de cartier;
-Pentru a obţine un standard ridicat al vieţii pentru fiecare obiectiv în parte se 
va prevedea spaţiu verde, conform reglementărilor în vigoare;
-Măsuri de conştientizare a publicului în vederea protejării factorilor de mediu- 
-Dezvoltarea oraşului ca aşezare atractivă cu standard ridivcate de calitate’ a 
vieţii, pe baza principiilor de dezvoltare durabilă, monitorizarea periodică a 
nivelului poluării din zonă- ____________________
-Promovarea utilizării de mijloace de transport alternative, nepoluante
ecologice;
-Asigurarea de rute de transport moderne şi conexiuni adaptate la cerinţele de 
transport;

unor

Transport
durabil

Z
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Monitorizarea

Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

ObservaţiiIndicatori propuşi pentru 
monitorizarea efectelor

Obiective de mediu Direcţii de 
acţiune

Frecvenţa
monitorizăriirelevante pe factori 

si elemente de 
mediu (OMR)
1. îmbunătăţirea 
calităţii aerului prin 
reducerea emisiilor

Legea 104/2011 
privind calitatea 
aerului înconjurător, 
cu modificări 
ulterioare:
-Conform. Ord. M.M. 
3299/2012 pentru 
aprobarea 
metodologiei de 
realizare si raportare a 
inventarelor privind 
emisiile de poluanţi in 
atmosferă:

Implementarea
normelor
legislative
specifice în
domeniul
emisiilor

- Indicatori de calitate privind 
nivelurile de emisii conform 
Ordinului 462/1993 transpus 
in Inventarul emisiilor in 
cadrul Sistemului National de 
evaluare si gestionare 
integrata a calitatii aerului 
conform Ordin 3299/2012:

Anual
Primăria Zalău

poluante

-Evoluţia emisiilor de poluanţi 
în atmosferă:

Primăria Zalău2. Reducerea poluării 
aerului generata de 
activitatile de 
transport

Reabilitarea şi
modernizarea
arterelor de
circulaţie din
municipiu:
Sistematizarea
circulaţiei:

-Număr Km de străzi 
reabilitate şi modernizate: 
-Număr de sensuri giratorii 
realizate:
-Suprafeţe de perdele 
vegetale antipoluare pentru 
reţeaua de transport realizate:

Anual

Pe baza numărului de 
proiecte şi investiţii 
pentru care s-a emis 
Certificat de urbansim

Primăria ZalăuReducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră 
şi a substanţelor

-Numărul de investiţii in 
vederea măririi eficienţei 
energetice:

^Limitarea/ 
reîtw^rea emisiilor de 
g^eSfr^ectde sera, 
^re^P^il^ectelor

Anual
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) )

Obiective de mediu 
relevante pe factori 
şi elemente de 
mediu (OMR)

Direcţii de 
acţiune

indicatori propuşi pentru 
monitorizarea efectelor

Frecvenţa
monitorizării

Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

Observaţii

negative ale acestora
asupra mediului

care distrug
stratul de ozon;

sau Autorizaţie de 
Construcţie

-Numărul de investiţii in
vederea utilizării surselor 
regenerabile de energie 
pentru producere de căldură 
si apă cald;

Anual Primăria Zalău

-Număr de sisteme de Anual Primăria Zalău
încălzire care au înlocuit 
sistemele de încălzire 
poluante si cu randamente 
scăzute pe baza de lemn, 
cărbune, cu sisteme 
performante si combustibili 
mai puţin poluanţi (gaze 
naturale, surse regenerabile);

4. îmbunatatirea
calitatii apelor

Investiţii eficiente
în dezvoltarea 
reţelei publice de 
alimentare cu 
apă potabilă în 
municipiul Zalău

- Număr de beneficiari ai Anual Primăria Zalău
sistemului centralizat de 
distribuţie a apei potabile;
- Km de reţea alimentare cu 
apă construită sau reabilitată;

-Bransarea
tuturor
gospodăriilor la 
sistemul

- Număr de beneficiari ai
sistemului centralizat de 
canalizare pentru apele uzate 
evacuate;_______________

Anual Primăria Zalău
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Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

ObservaţiiFrecvenţa
monitorizării

Indicatori propuşi pentru 
monitorizarea efectelor

Direcţii de 
acţiune

Obiective de mediu 
relevante pe factori 
şi elemente de 
mediu (OMR)

- Km de reţea de canalizare 
nou construită sau reabilitată;

centralizat de 
canalizare (unde 
este tehnic 
posibil) sau 
realizarea de 
bazine 
vidanjabile

Primăria ZalăuHG nr. 974/2004 
pentru aprobarea 
Normelor de 
supraveghere, 
inspecţie sanitară şi 
monitorizare a calităţii 
apei potabile, cu 
modificări ulterioare

Anual- Indicatori fizico-chimici şi 
bacteriologici monitorizaţi;
- Număr de surse de apă 
utilizate care sunt protejate 
prin marcarea zonei de 
protecţie sanitară;

Protejarea 
corpurilor de apă 
utilizate sau care 
vor fi utilizate 
pentru captarea 
apei destinate 
consumului

5. Protecţia resursei 
de apa

uman

Primăria ZalăuAnual- Suprafeţe de teren 
contaminate sau degradate, 
reabilitate (Ha);

6. Utilizarea durabila 
a resurselor de sol

Reducerea 
suprafeţelor 
contaminate în 
urma activităţilor 
poluante

Primăria Zalăuanual- Raportul dintre cantitatea 
anuală de deşeuri colectate 
selectiv şi cantitatea anuală 
totală de deşeuri municipale 
colectate (t/an);
- Procent populaţie acoperit

Colectarea 
selectivă a 
deşeurilor, 
reciclarea şi 
valorificarea 
fracţiunilor

7. Reducerea
gerre^ii deşeurilor, 
cr^^r^gradului de 
vaÎOTtficarka acestora
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)

Obiective de mediu
relevante pe factori 
şi elemente de 
mediu (OMR)

Direcţii de
acţiune

indicatori propuşi pentru
monitorizarea efectelor

Frecvenţa
monitorizării

Observaţii Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

recuperabile din
deşeurile 
menajere şi a 
celor asimilabile

de serviciile de preluare
selective a deşeurilor; 
-Număr de puncte 
gospodăreşti pentru 
colectarea deşeurilor 
municipal;

8. Reducerea
impactului negativ 
asupra comunităţilor 
si mediului prin politici 
coerente de 
amenajare si utilizare 
a teritoriului.

Prevenirea
riscurilor 
generate de 
instalaţiile tip 
SEVESO III

-Marcarea pe toate
documentele de urbanism a 
zonelor de protecţie si 
siguranţă ale obiectivelor 
SEVESO III;
Respectarea Interdicţiilor 
generate de existenţa acestor 
zone;

Anual Respectarea 
condiţiilor prevăzute 
pentru zonele de 
protecţie si siguranţa

Primăria Zalău

Diminuarea
poluării in cazul 
operatorilor 
încadraţi sub 
incidenţa 
Directivei UE a 
emisiilor 
industriale 
(IPPC)

Număr operatori economici
care au depăşit valorile limită 
admisibile pentru poluanţii 
evacuaţi in aer, apă sau sol;

Anual Primăria Zalău

9. Reducerea riscului Realizarea
măsurilor de
protecţie
împotriva

- Raportul dintre suprafaţa
afectată de inundaţii în anul 
curent şi cea afectată de 
inundaţii din anul precedent;

Anual Se va exprima în 
hectare de terenuri 
afectate/an;

Primăria Zalăuaii
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Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

ObservaţiiIndicatori propuşi pentru 
monitorizarea efectelor

Obiective de mediu 
relevante pe factori 
si elemente de 
mediu (OMR)

Frecvenţa
monitorizării

Direcţii de 
acţiune

inundaţiilor şi de 
diminuare a 
riscurilor 
producerii 
inundaţiilor

- km curs de apă indiguiti 
şi/sau regularizaţi;
- Numărul anual de locuinţe 
distruse de inundaţii;

Primăria ZalăuSe va exprima în 
hectare de terenuri 
afectate/an;

Prevenirea şi 
atenuarea 
efectelor 
eroziunii solului

- Raportul dintre suprafaţa 
afectată de eroziune în anul 
curent şi cea aferentă anului 
anterior (Ha);

Anual10. Reducerea 
intensităţii 
fenomenelor de 
eroziune a solului

Primăria ZalăuSe va exprima în 
hectare de terenuri 
afectate/an;

Prevenirea şi 
atenuarea 
efectelor 
alunecărilor de 
teren

- Raportul dintre suprafaţa 
afectată de alunecări de teren 
în anul curent şi cea aferentă 
anului anterior (Ha);

Anual11. Diminuarea 
impactului 
alunecărilor de teren 
asupra mediului 
natural si construit si 
asupra integrităţii 
umane

Primăria Zalău-Indicatorii de calitate ai 
apelor.
-Număr (Ha) de suprafeţe de 
teren rehabilitate;
-Suprafeţe de perdele 
forestiere realizate (Ha); 
-Suprafeţe de teren de pe 
care a fost îndepărtată 
vegetaţia invazivă (Ha);

Anual12.Protecţia sporită a 
ecosistemelor

Conservarea 
diversităţii 
biologice, a 
habitatelor 
naturale, a 
speciilor de floră 
şi faună sălbatică’r

:Va1onrfîfcşrea si Primăria ZalăuValorificarea -Număr Ha afectate de AnualI s
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:

Obiective de mediu
relevante pe factori 
şi elemente de 
mediu (OIVIR)

Direcţii de
acţiune

Indicatori propuşi pentru
monitorizarea efectelor

Frecvenţa
monitorizării

Observaţii Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

eficientă a
patrimoniului 
natural si a celui 
construibil

protecţia peisajului implementarea PUG;
-Număr de obiective 
reabilitate (clădiri, spaţii verzi 
spaţii de recreere, etc);
- Suprafeţe de perdele 
vegetale realizate pentru 
protejarea zonelor 
rezidenţiale de zonele 
industriale/ transport; 
-Suprafeţe amenajate 
peisagistic, Ha;

14. Conservarea,
protejarea si 
valorificarea 
patrimoniului cultural 
construit valoros

Valorificarea,
protecţia şi 
conservarea 
obiectivelor de 
patrimoniu 
cultural

-Număr de obiective de
patrimoniu protejate/ număr 
total obiective de patrimoniu; 
-Număr de obiective de 
patrimoniu reabilitate;

Anual Primăria Zalău

15. Dezvoltarea unei
infrastructuri durabile 
de transport

Diminuarea
poluării factorilor 
de mediu cu 
emisiile generate 
de traficul rutier

- Lungimea traseelor pentru
biciclişti, km;
- Lungimea şoselelor de 
centură realizate;
- Număr de staţii de încărcare 
electrice pentru autovehicule 
realizate;
- Lucrări de modernizare a 
infrastructurii (km);

Anual Primăria Zalău

1f6ftîft^l<niataţirea Protejarea - Număr de reclamaţii ale Anual Primăria Zalău
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Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

Frecvenţa
monitorizării

ObservaţiiIndicatori propuşi pentru 
monitorizarea efectelor

Obiective de mediu 
relevante pe factori 
si elemente de 
mediu (OMR)

Direcţii de 
acţiune

populaţiei legate de 
disconfortul produs de 
vecinătatea cu obiective 
industriale;

stării de sănătate 
umană

sănătăţii umane 
prin amplasarea 
obiectivelor 
industriale în 
afara zonelor 
rezidenţiale

-Pentru construcţiile noi este 
obligatorie respectarea zonei 
tampon stabilite la limita 
nordică, de minim 100 m, 
între limita de proprietate a 
agenţilor economici din zonă, 
SC Silcotub SA şi SC 
Michelin România SA, şi 
marginea teritoriului protejat 
al primei case (limita de 
proprietate), amplasată către 
agenţii economici, zonă 
tampon în care va fi interzisă 
construirea de locuinţe 
permanente ori temporare şi 
alte funcţiuni complementare;

AnualPentru PUZ - 
Modificare PUZ 
Dealul Morii- 
obligativitatea 
asigurării zonei 
de protecţie 
(tampon)

Primăria ZalăuSe vor înregistra în 
Registrul spaţiilor verzi

Crearea unei 
zone verzi 
tampon între 
zonele
rezidenţiale şi

Anual- Suprafaţă parcele de 
protecţie plantate cu arbori şi 
arbuşti la limita zonelor 
industriale;

ir; -v.
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Obiective de mediu 
relevante pe factori 
şi elemente de 
mediu (OMR)

Direcţii de 
acţiune

Indicatori propuşi pentru 
monitorizarea efectelor

Frecvenţa
monitorizării

Observaţii Competenţe/
Autoritatea
responsabilă

cele industriale
Extinderea
spaţiilor verzi şi 
reabilitarea celor 
existente

- Număr spaţii verzi nou
create si reabilitate;
- Număr / suprafaţă spaţii 
verzi nou create;

Anual Se realizează pe baza 
inventarului 
suprafeţelor verzi şi a 
Registrului spaţiilor 
verzi.

Primăria Zalău

17. Reducerea 
poluării fonice.

Reducerea 
poluării fonice 
datorată traficului 
auto în zonele 
rezidenţiale şi 
poluarea cu 
vibraţii datorită 
traficului auto de
mare tonaj_____
Creşterea 
gradului de 
conştientizare a 
populaţiei asupra 
problemelor de 
mediu

-Număr Km de şosea
construită sau reabilitată; 
-Număr de amplasamente cu 
depăşiri ale indicatorilor de 
zgomot;
-Devierea circulaţiei de 

tranzit din centrul municipiului 
pe şoseaua de centură;

Anual Primăria Zalău

18. Creşterea 
gradului de 
conştientizare asupra 
problemelor de 
mediu.

-Numărul programelor de
informare/ conştientizare în 
probleme ce privesc mediul 
înconjurător;

Anual Primăria Zalău

f

'I
'I
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Obligaţiile titularului;
-Conform prevederilor OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificării^ 
ulterioare, privind protecţia mediului, art.15, alin.(2), lit.a - Titularii planurilor au obligaţia de 
a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, 
necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale 
condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării;
-Titularul planului are obligaţia să depună la APM Sălaj, anual, pana la sfârşitul primului 
trimestru al anului următor realizarea monitorizării, rezultatele programului de monitorizare; 
De îndeplinirea măsurilor privind programul de monitorizare este responsabil titularul 
planului;
-Monitorizarea efectelor implementării planului se va face cf. Prevederilor art.27 din HG 
1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe;
-respectarea tuturor măsurilor şi concluziilor din Raportul de mediu, a proiectului de plan şi 
a avizelor/actelor de reglementare eliberate de autoritatile interesate;
-respectarea prevederilor HG 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, art. 33, conform cărora;

(1) Titularul planului sau programului are obligaţia de a informa autorităţile 
consultate pe durata procedurii, publicul şi statele potenţial afectate şi de a pune la 
dispoziţie acestora următoarele:
a) planul sau programul adoptat;
b) o declaraţie privind modul în care consideraţiile privind mediul au fost integrate în 
plan sau în program, modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art. 19 
şi 20, modul în care opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi şi, dacă este 
cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră prevăzute la art. 34 au fost luate în 
considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25, 
motivele pentru alegerea alternativei de plan sau program avizate, în comparaţie cu 
alte alternative prezentate;
c) măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.
(2) Titularul planului sau programului anunţă în mass-media şi pe propria pagină de 
Internet locul şi programul consultării documentelor prevăzute la alin. (1).

-titularul planului este obligat să supună procedurii de adoptare planul, numai în 
forma avizata de APM Sălaj;
-după adoptarea planului, titularul are obligaţia de a transmite la APM Sălaj, o 
declaraţie cu privire la integrare în plan a consideraţiilor privind protecţia mediului, 
exprimate pe parcursul procedurii stabilite de HG nr.1076/2004, în conformitate cu 
art.33, alinţi), lit.b;
-respectarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare;
-respectarea Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-respectarea Ord. 1466/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 
Registrului Local al spaţiilor verzi;
-respectarea Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*);
-Avizul de mediu poate fi transferat în baza unei cereri motivate şi în baza Declaraţiei pe 
proprie răspundere dată de către noul titular că implementează planul/programuL.în 
aceleaşi condiţii pentru care a fost emis avizul de mediu; 1
- Respectarea prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Ndrji^lp^r sj^edăle^pijiVind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; ; - /
- Respectarea Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulteYiq^ev

L
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- respectarea distanţelor stabilite între obiectivul SEVESO III - SC Michelin România SA
zonfd^ crezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate, complexe comerciale’ 
zone de servicii, cai principale rutiere, zone de recreere şi zone proteste de interes si 
sensibilitate deosebite, conform Ord 119/2014, cu modificările ulterioLe- ^
- respectarea distanţelor stabilite între obiectivele aflate sub incidenţa Directivei U E Emisiimodificările ulterioare) S.C. cjmacontun^ de"™?:
SmLtelf'^on^P H» «'Sdiri şi zone de utilitate, complexe
comerciale, zone de servicii, cai principale rutiere, zone de recreere şi zone oroteiate de 
interes şi sensibilitate deosebite, conform Ord 119/2014; ^
-respectarea măsurileor stabilite prin Avizul de Mediu 
Modificare PUZ Dealul Morii]
bandSuŞiiitate de T™'"

penate Safde aZeSde'S™'"

nr. 1/31.01.2020 pentru P.U.Z.

Documentaţia conţine:

■ rHliî ■iSiî'" '“‘.ţr r s?4“,S!o“:
- adresa ANPM nr. 1/2651/28.05.2020 

pentru perioada stării de alerta;
^^APM constituirea Grupului de lucru. înregistrata
la APM Salaj cu nr. 3905/07.06.2021;
Gmpul ^*lucru^'^^ privind nominalizarea unui persoane pentru

adresa Primăriei Municipiului Zalău privind înaintarea Dispoziţiei privind constituirea 
Grupului de lucru, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 4209/17.06.2021; 
adresa Primăriei Municipiului Zalău privind solicitarea punctului de vedere al 
membrilor Grupului de lucru , înregistrată la APM Sălaj cu nr. 4251/22 06 2021 •

- punct de vedere al APM Sălaj nr. 4521/25.06.2021 cu privire la plan in etapa de 
definitivare a proiectului de plan si de realizare a raportului de mediu-

- adresa Primăriei Municipiului Zalău si de înaintare a procesului verbal si a punctelor 
4765/07^07 212Grupului de lucru, înregistrată la APM Sălaj cu nr.

IhZII de înaintare a anunţului de dezbatere publică;
adresa Primăria Municipiului Zalău, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 4609/12 07 2021 
de înaintare a anunţurilor publice de dezbatere publică-

- adresa APM Sălaj nr. 5722/26.08.2021 
sesizarea/observaţiile grupului de cetăţeni;

- adresa APM Sălaj nr. 6909/07.09.2021 de solicitare 
urma dezbaterii publice din data de 27.08.2021;

privind derularea procedurilor de reglementare

spre Primăria Municipiului Zalău cu privire la

a procesului verbal întocmit in
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adresa Primăriei Municipiului Zalău înregistrată la APM Sălaj cu nr. 6128/09.09.2021 
de înaintare a procesului verbal întocmit in urma dezbaterii publice din data de 
27.08.2021;
adresa APM Sălaj nr. 6909/15.09.2021 de solicitare completări la Raportul de mediu; 
adresa Primăriei Municipiului Zalău înregistrata la APM Sălaj cu nr. 1924/10.03.2022 
de înaintare a: Rportului de mediu completat şi R.L.U.; avizul de Gospodărire a 
Apelor; notificare DSP Sălaj; răspunsul Primăriei Municipiului Zalău transmis grupului 
de cetăţeni care au formulat sesizare/observaţii;
adresă APM Sălaj nr. 6909/04.04.2022, privind emiterea deciziei de emitere a avizului 
de mediu;
aviz de Gospodărire a Apelor nr. 5/09.02.2022, emis de A.N. Apele Romane ABA 
Someş Tisa;
notificare de asistentă de specialitate de sănătate publică a conformităţii, nr. 
176/19.07.2021;
punct de vedere favorabil nr. 11717/29.06.2021, emisa de Consiliul Judeţean Sălaj; 
punct de vedere favorabil nr. 123/A/Z/DT/PM/29.06.2021, emis de Compania de Apă 
Someş S.A.;

Informarea şi participarea publicului:
A.P.M. Sălaj a asigurat accesul liber a publicului la informaţie prin;

- Primăria Municipiului Zalău-anunţuri publice privind declanşarea etapei de încadrare 
publicate in cotidianul ,,Magazin Sălăjean" în data de 28.10.2020 si 30.10.2020 
înregistrata la APM Sălaj cu nr. 717/30.10.2020 ;

- Primăria Municipiului Zalău anunţ public privind decizia etapei de încadrare publicat în 
cotidianul ,, Magazin Salajean” din data de 27.11.2020, inregistrata la APM Salaj cu 
nr. 7923/27.11.2020 ;

- Decizia etapei de incadrare a planului nr. 20/09.12.2020, emisa de APM Salaj;
- afişare anunţ public privid decizia etapei de incadrare pe site-ul APM Salaj in data de 

09.11.2020;
- APM Sălaj-anunţ dezbatere publică , afişat pe site-ul agenţiei in 30.07.2021;
- Primăria Municipiului Zalău-anunturi privind dezbaterea publică a pianului publicate in 

cotidianul ,, Magazin Sălăjean” din data de 09.07.2021 si 12.07.2021 si pe site-ul 
Primăriei, înregistrata la APM Sălaj cu nr. 4906/12.07.2021 ;

- APM Sălaj-anunt de emitere a avizului de mediu , afişat pe site-ul agenţiei in 
04.04.2022;

- Primăria Municipiului Zalău-anunturi privind emiterea avizului de mediu publicate in 
cotidianul ,, Magazin Sălăjean” din data de 06.04.2022 si pe site-ul Primăriei în data 
de 04.04.2022, înregistrata la APM Sălaj cu nr. 2593/06.04.2022;
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Prezentul aviz de mediu

Avizul de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă drentul de a
adoptemnuraiînfZîăvîzaa'd^a^^^^^^^^^ P'""
pudlIcuK^^^^^^^ ^ a

evaluărilor revine autorilor acestora, conform art. 21 din OUG nr. 195/2005 privind protecţii 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul în care planul suferă modificări, titularul este obligat 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Salaj;

I decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a
rimt?’ intervin modificări ale acestuia. Nerespectarea condiţiilor prezentului! aviz
constituie contravenţie şi se pedepseşte conform prevederilor legale în vig

să notifice în scris

oare.
#

DIRECTOR EXECUTIV, 
dr. Ing. Africa GREC

îfftoi

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, 
ing. Gizella BALINT>-'

întocmit,
ing. Steliana Banea

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ 
Str. Parcului nr. 2. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

Tel. 0260-662619.0260-662621: Fax 0260-662622 \\ o- /
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 20M&^9

E-mail:
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arhitect şef Nr. 14749 din 22,08.2022

Cfitne,
MITNICIPIUL ZALĂU

Umtan; a cererii adresate de MUNICIPIUL ZALĂU cu dumiciliul/i>ed ui social în judeţul SĂLAJ, 
municipiul ZALĂU/oraţul/comuna, satul cod poştal 450016, strada Piaţa luliu Muniu, nr. 3 , bl.__a>c._j 
tel./fox. 0264M>lOSS0, e-inail prin)Qria^^taiIaui>j<ro , înregistnitfl cu nr. 134^ din 02,08.2022, pentru emiterea 
avizului Consiliului Judeţean ^bj,

Analizând documcntaţio de urbanism pre/cntnta.
Luând In considerare rezultatele onalizArii documentaţiei in Comisii:i tchnicâ de umenajore a teritoriului şi 

urbanism a judeţului Sâbj, în şedinţa din data de 08.03.2022,
în conformitate cu prevederile Legii nrJSO^OOl privind ameoajareo teritoriului şi urbanismul, cu 

modilidiriie şi compictâriie ulterioare, se emite

AVIZ - FAVORABIL 
nr. 6 din 08.08.2(02

pentru documentaţia de urbanism PL.4N URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU 
Iniţiatori/benendari: MUNICIPIUL ZALĂU 
Proiectant: S,C. URBAN TEAM S.R.I..
Specialist cu «irepi de semnătură RUR: urb. Duna Andreea Apostol 
Localizarea p'oieciului: MUNICIPIUL ZALĂU 
Faza de proiectare: PUC 
Nr. proiect: 4^2018
Obiectul documentaţiei: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 
Foncţiunca avizată: conform regulamentului local de urbanism aferent PUG 
Suprafaţa unităţii administrativ teritoriale Zalău este de 9.030 ba.
Indicatori urbanistici avizaţi: Pe întreg municipiul ZalSu, Intravilanul existent dc 2.664,07 ba a fo.Ht extins 
ru 216,23 ha, rezullând o suprafaţă totală a Intravilanului de 2.879,75 ha. ast&I:

Trup 1 - loc. Zalău 2760,68 ha 
Trup 2 - loc. Stâna 102,77 ha
Trup 3 - 9,35 ha
Trup 4 - 0,67 ha
Trup 5 - 4,92 ha
Trup 6 - 0,44 ha
T.'up ? - 0,92 ha

Nc'tăt După aprobare, veţi transmite Consiliului Judeţean Sălaj — Direcţiei Arhitect Şcl, UCL dc aprobare şi 
exonplardin documentaţia PUG completă, vizată spre neschimbarc, în formn Ictric şi în format electronic 
(inclusiv în format dwg).
Prezentul aviz s-a întocmit în 2 exemplare ( Primăria Municipiului Zalău ^ Consiliul Judeţean Sălaj).

^PREŞEDINTE,
DINU4ANCU-SĂLÂJANU

1

un

ARHITECT SEF, 
Katalin Alelta POP^VICI

DAS/CATU/Criţaa Doriiu/2 cx.

\
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Nr.l4S09 din 12.10.2020PREŞEDINTE

municipiul ZÂLaU
primăria municipiului ^lAu.....n.So

AVIZ FAVORABIL
Ni-, de î;ircţ-.islr;uo 
^uia -L^lu^i

Beneficiar: Municipiul Zalău 
Sediul: Mun. Zalău, P-ţa luliu Maniu nr.3, jud Săkij

Având în vedere adresa dumneavoastră nr.55350 din 06.10.2020, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Sălaj sub nr.l4209 din 07.10.2020, privind documentaţia depusă penb u : 
'Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău şl Regulamentul Local 
de Urbanism aferent acestuia", vă comunicăm acordul nostru de a efectua lucrarea mai sus 
menţionată, cu condiţia respectării tuturor prevederilor tegale.

PREŞED](|^TE

DIRECTOR EXECU^Y ADJUNCT, 
MIRCEA* ŞTEFAnMhIURCO

ŞEF SERVICIU,
RINACOSTINRAMO

ÎNTOCMIT,
MARIANA -

DT/ÎAOPPVPopMarianadJorlne/Zez*»
MOVmWNT nDVaMUNT



%'.- r\ ' -■< 1*-'Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Cabinet Ministru 
Bd. LIbertiţII nr. 16,
Latura Nord, sector 5 
Bucureşti, cod poţtal 050706

l*"
Tel: *40 Î72 111 506 
Fax: +40 372 111 337 
www.mdlpa.ro

Nr. 98683/15*.U. 2022

I AVIZ nr. 14/2022

MrN/STERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE Şl ADMIKISTRAŢIEI

Emite următorul 

AVIZ FAVORABIL CU CONDIŢII

1 Articol unic:
i Se avizează favorabil documentaţia de urbanism "Plan Urbanistic Generai al Municipiului Zalău,
I judeţul Sălaj"j beneficiar Primăria Municipiului Zalău, cu următoarele cordiţll:

Se vor anexa la Regulamentul local de urbanism, coordonatele în sistem STEREO 70 
zonele de protecţie a monumentelor istorice;

, 4 Regulanentul local de urbanism se va corela cu prevederile Converţiet Patrimcnlulul Mondial
r + rx atributelor care conferă calitatea de valoare universală excepţională în vederea
protejării autentic taţii şi integrităţii bunurilor înscrise în Lista Indicativă a României pentru LÎsta 
patrimoniului Mondial UNESCO - LIMES Dacic ^

aprobarea de către consiliul local, un exemplar al documentaţiei de urbanism împreună cu 
MCL de aprobare se transmite, în format electronic, Min sterului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 

Administraţiei pentru preluarea în Observatorul teritorial naţional.

Se vor respecta cu stricteţe toate condiţiile şi măsurile impuse prin avizele, acordurile şi
iir»?DA ^ vedere aferente Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău transmis spre avizare către 
MuLPA,

El^t^ratorul şl beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund pentru exactitatea datelor şl 
v^dfcftatea înscrisurilor şi pentru respectarea în integralitate a legislaţiei în vigoare cu incidenţă 
asupra doctimentaţiei de urbanism prezentată spre avizare

'

i 0) pentru!
;
1(2)

P)

Q:

f
■

MINISTRUL DEZVOITÂRII, LUCRÂRII^R PUBLICE Şl ADMINISTRAŢIEI,
\ CSEKE>^IU

i

‘2

1
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MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE

AVIZ

din /f. /o ok>AJ .

avizelor

sub

în baza următoarelor documente;

3.Studlul urbanistfc P.U.G. 5I Regulamentul local uianTsneint p u'g .....
4.Studiul pedologie şi agrochimie cicnir.u.u..
Agrochimice al Judeţului Sălaj;
de îmbuStăţii-rfuîa-a?e" dibS^^dVASfa'^NLuonSă'^ execută în zona amenajărilor
îmbunătăţiri Funciare Sălaj; ® ^ îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de
6.Procesul-verbal de verificare în teren nr 
pentru Agricultură Judeţene........x....

■ în scopul introducerii în intravilan 
realizării obiectivului de investiţii 

.... judeţul ,
, parcela nr.

beneficiarul: PRIA^RIA MUNiamULUI^iau " avSd^SuiscaHn- 
Maniu, nr. 3, Judeţul Sălaj, prin dl Primar Ionel rinwT ^ ^alau, Strada Piaţa luliu
Judeţul Sălaj, în suprafaţă totală de 266,78 îia ’ extravilanul Municipiului Zalău,

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite:

r

necesar

nr. 186 din 02.07.2021, întocmit de Oficiul de Studii Pedologice şi

...X.... din ^..... . întocmit de către reprezentanţii Direcţiei

terenurilor agricole în baza studiului urbanistic P.U.Z., în vederea
...........  de către beneficiar

în suprafaţă de 
, numărul cadastral

• pe terenul situat în 
înscris in cartea funciară nr............. , tarlauanr.

AVIZ

suprafaţa'’de^233?788^h?dfn terenScl^ăpr^fa^^^^ urbanistic P.U.G., cu

“aLrsri: ss'i' ,sT?,v^r v“t
Judeţul Sălaj. ’ ’ a, a IV a, a V a, situat in extravilanul Municipiului Zalău,

a se
cu categoria de

La elaborarea documentaţiei tehnico -

Legea contenciosului

economice pentru realizarea investiţiei. se vor respecta prevederile:
Bulevardul Carol I, nr.2-4, Sector î, Bucureşti 
Tel.: +4 021 307 24 01. 
secret3riat.<Jifff®rT>adr.ro;www.maclr.ro
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-art. 23, alin. (3), Capitolul II din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.100 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 5^ alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 86/2014;

-prevederile Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legii 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarul investiţiei va lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada terenurile şi culturile din zona 
limitrofă, altele decât cele prevăzute în documentaţie, prin depozitarea de materiale ori deşeuri de pietriş, 
moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi altele asemenea.

Beneficiarul de investiţie va lua măsuri corespunzătoare de a nu ocupa terenurile limitrofe precum şi măsuri 
pentru a evita afectarea terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin 
scurgeri de orice fel.

Beneficiarul de investiţie va respecta condiţiile şi recomandăriile prevăzute în Avizul tehnic nr. 191 din 
12.07.2021, eliberat dîs Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Sălaj.

Beneficiarul investiţiei va lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada terenurile şi culturile din zona 
limitrofă, altele decât cele prevăzute în documentaţie, prin depozitarea de materiale ori deşeuri de pietriş, 
moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi altele asemenea.

Beneficiarul de investiţie va lua măsuri corespunzătoare de a nu ocupa terenurile limitrofe precum şi măsuri 
pentru a evita afectarea terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin 
scurgeri de orice fel.

Beneficiarul şi proiectantul/elaboratorul documentaţiei tehnice răspund pentru corectitudinea datelor şi 
veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentaţia transmisă spre avizare.

Beneficiarul documentaţiei îşi asumă întreaga răspundere cu privire la necesitatea şi oportunitatea 
introducerii în intravilanul localităţii, prin studiu urbanistic P.U.G., a terenului pentru care a fost emis 
prezentul aviz.

Beneficiarul documentaţiei va lua toate măsurile legale cu privire la utilizarea, folosirea, inclusiv circulaţia 
şi destinaţia terenurilor agricole, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabilă acestor intervenţii, de către 
toţi deţinători terenurilor agricole, pentru care a fost emis prezentul aviz.

li.Totodată, din documentaţie reiese că, terenul cu suprafaţa de 32,992 ha, pentru care se solicită avizul .. 
privind clasa de calitate, eliberat de MADR în conformitate cu prevederile art. 47^ alin. (1) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şl urbanismul, cu modificdrile şi completările ulterioare, are 
categoria de folosinţă neagricol.

Potrivit art. 47' alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede că: “Introducerea în intravilanul localităţilor a 
terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de 
PUG sau PUZ pentru care în prealabil a fost obţinut avizul privind clasa de calitate emis de /Ainisterul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

Având în vedere cele menţionate mai sus. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu avizează 
documentaţia transmisă de dumneavoastră pentru terenul cu suprafaţa de 32,992 ha, cu categoria de 
folosinţă neagricol.

III.Prezentul aviz îşi încetează aplicabilitatea în cazul neadoptării hotărârii de aprobare a introducerii

j"
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Ministerul CULTURII

0212233157

Către,
PRIJ^WA fAUNiaPlULU» IaLÂU, JUO. SÂUU
Zalău, Piaţa luliu Maniu nrJ, Judeţul Sălaj, cod postai 4S0016, Drimaria®zataus1.rD 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură SĂLAJ
Spre ştiinţă:

ROB,
mLUCIAN,

MINISTliui\CU)^Jtj|UI

/pe 9
plivind Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism ai Muntclpiulo|i ^ău,

jud. Sălaj vL-'

AVIZ Hr.

Municipiul Zalău cu localităţile componente - Zalău şl satul Stâna
Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al Municipiului Zalău

OBIECTIVUL
PROIECT
PAZA PU6

S.C. URBAN TEAM SPL, şef proiect complex urb« Dana ApostoL studiu istoric - şef proiect 
arh> Gâtâllna Preda, s^alist atestat MC, studiu arhetdogic - S.C. VANDERLAY ARHEO SRL, 
arhg. dr. DanieUVaslle Sana 
PRIMĂRIA MUNieiPIULU) ZALĂU

PROIECTANT

BENEFICIAR

Documentaţia transmisă cu adresa Direcţiei pentru Cultuiă Sălaj nr. 19807 21.12.20Z1, 
înregistrată la Ministerul Culturii - Direcţia Patrimoniu Cultural cu nr. 305/ 12.01.2022 şi 
ikt^or completată în format electronic şl în format letrfc şl înregistrată la DPC cu nr. 305 din 
13.05.203a şi 14.06,20n cuprinde următoarele piese scrise şi piese desenate: adresa MC-OPC 
nr- 305/ 0S»02.2022, fişe GZMI 3 - 09.12.20212, versiunea decembrie 2021 - studiu istoric de 
fundamentare PUG - parte scrisă şl piese desenate - 13 planşe analiză, studiu arheologic, 
extras RLU - capitole privind ZGP, PU6 - 10 planşe, versiunea nml 2022 - studiu arheologic 
revizuit, situri arheolc^lce (format dwg), studiu istoric revizuit cu anexe - 5 planşe, ane)^ l»rţl 
şi planuri istorice, delflnltare ZIR/SIR, propuneri pentru RLU PUG, documentar fotografic sat 
Stâna> documentar fotografic arhivă şi contemporan - nun. Zalău, fişa istorică a localităţii, 
RLU aferent PUG) planşe PUG -10 planşe. Un exemplar rîin documentaţie se pĂstrazI în arhWa 
m - OPE.

Documentaţia analizează municipiul Zalău împreună cu localitatea componentă Stâna (M 
perspectiva evoluţiei Istorice, administrative, demografice şl arhltectural-urbanlstlce şi din 
perspectiva raportării la cadrul natural, ideritiflcâ monumentele istorice, siturile arheolr^ce 
(delimitate, împreună cu zopke lor de protecţie, în coordonate Stereo 70) şi o scrie de clădiri 
valoroase de pe teritoriul localităţii pentru care, prin regulamentul local de urbanism sunt 
prevăzute reglementări specifice pentru protecţie, restricţii şi permisivitâţi de construire sau 
intervenţie asupra codirilor existente în zonele consmilte protejate institidte şl în zonele to 
protecţie ale monumentelor istorice neincluse în zonele construite protej^e P^opuse. Prin 
studiul istoric sunt evidenţiate 21 zone istorice de referinţa în teritoriul intravttan al 
municipiului Zalău şi în satul Stâna, unele dintre acestea incluzând mal multe zu^ne dar ş^ o 
zona aferentă teritoriului extravUan, subîmpărţltâ în 3 subz^. Se propune ® ;
Zone construite protejate în municipiul Zalău şi în setul nentru care
istorice^ de referinţăj pentru care sunt prevăzute reglementări detaliate în ^ {etariat 
se aplică suplimentar prevederile cap, 1-7.1 şt 1.7.2 din RLU referitoare la monum .
siturile arheologice şi zonele de protecţie ale acestora.
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Naţionale a MonumenteloMstoi1«*^diîf*7o^ni^-il?oi‘^® ^ 1
Naţionale de Arheologie din 13 14 ni ^ 19.05.2022 şi în şedinţele Comfolel "■■422/2001 privind pToteirea ^ 26.05,2022 şi, în baza previlerilor Legii
modlflrarile ulterioare şî a completările şi

-oare şi a OG 43/ 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic, se acordă:
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Istorice a unui obiectiv - Fântâri^
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR Şl PĂDURILOR 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE 

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL TRANSILVANIA-NORD

METEO

ÎJli'
ROMANIA

Nr.: 1626/21.09.2020 
Către: URBAN TEAM S.R.L. 
în atenţia: DANA APOSTOL, Administrator 
Adresa: Bucureşti, str. Dristorului nr. 108 

cod postai 031542

data: 21.09.2020

110, bl. 16ABC, SC. C, et. 1, ap. 103, sector 3,

Referitor la: Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalau si 
Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 344/27.03.2018 si ca urmare a solicitării 
URBAN TEAM S.R.L.

r ) cu sediul pe str. Distorului nr. 108 - 110, bl. 16ABC, sc. C, et. 1, ap. 
103, sector 3, cod postai 031542 Bucureşti, inregistrata la CMR Transilvania Nord 

1626/21.09.2020, referitoare la acordarea
cu nr.

AVIZULUI METEOROLOGIC pentu
al Municipiului Zalau sidocumentaţia ^Actualizarea Planului Urbanistic General

Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia”-.

In baza Deciziei nr. 43/21.09.2020 a Centrului Meteorologic Regional Transilvania 

Nord, in urma verificării documentaţiei depuse comisia de avizare 

AVIZULUI METEOROLOGIC pentru documentaţia de mai
a hotarat acordarea

sus.
V

Pentu fiecare construcţie amplasata in raza de 500 m fata de platfoma Stafiei 
Meteorologice Zalau, prin Certificatul de Urbanism, beneficiarul acesteia se va adresa 

Administraţiei Naţionale de Meteorologie RA - Centrul Meteorologic Regional Transilvania 

Nord - cu sediul pe strada Vânătorului nr. 17, cod postai 400213 Cluj- Napoca, jud. Cluj, 

pentru obţinerea AVIZULUI METEOROLOGIC aferent.

r /

confrom Legii 139/2000 privind activitatea de meteorologie,
Art. 18»
(i) în scopul asigurării reprezentativităţîi datelor, în junii platformelor meteorologice se 
mstituie zone de protecţie meteorologică absolută, a căror lăţime este de 30 m ^

° afara zonei de protecţie absolutăplatformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcţii mai înalte de 1/6 din diLnţ^
‘ REGIONAL TRANSILVANIA NORD

tIl/S2M cod postai 400.213

e-maft: cmrdultameteorQmani'fl^ro
websîte: www.meteoromanla.ro

http://www.meteoromanla.ro


dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înaltă tensiune sau de 
telecomunicaţii, de obiective care emit bi atmosferă fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin 
aspersie şi plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului 
Meteorologic Regional.

IDirector CMR Transilvania Nod 

SefSMAC Cluj 
meteorolog SMAC Cluj 

Agent constatator

Preşedinte Florin Babtan Varga
Membri loan Lacatusu

Sorin Cucura /•

Mihaela MarcuSecretar

CENTRUL METEOROLOGIC REGIONAL TRANSILVANIA NORD
Str. Vânătorului, nr.17. Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cod postai 400.213
Tel./Fax; 0264.530.988
e-mail: ciTircluifflmeteoromania.ro
website: www.meteoromania.ro

http://www.meteoromania.ro



