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MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
1.1 DATE DE RECUNOASTERE  A INVESTITIEI  

 

Denumirea proiectului :  Plan Urbanistic de Detaliu 

                                        CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+E si 
                                        IMPREJMUIRE TEREN 

                                        Str. I.C. Bratianu  nr.20 

                                        Mun. Sacele , Jud. Brasov  

Certificat de urbanism :  nr. 78/07.03.2018 eliberat de Primaria Mun. Sacele 

Extras C.F.:                    Nr. 106921 Sacele nr. cad : 106921 

Beneficiar :                      DRAGUS RADU -IOAN si  

                                         DRAGUS DANIELA-MARIA 

Proiectant :                       Arh. Urb. CRISTINA CHITONU  

                                         S.C. CRISTALZI PROIECT S.R.L. 
 

1.2 OBIECTUL LUCRARII 
Planul urbanistic de detaliu, consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a 

problemelor functionale, tehnice si estetice din zona studiata, rezultate din analiza 

multicriteriala a situatiei existente si/sau a disfunctionalitatilor. 

Problemele principale urmarite sunt: 
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-organizarea arhitectural-urbanistica a zonei studiate, prin stabilirea amplasamentului 

noilor constructii prevazute a se realiza si incadrarea lor intr-o solutie de ansamblu; 

- Conf. P.U.G. nr. 36060/2000, se mentine zona de locuinte cu functiuni 

complementare. Se pastreaza indicii de control din PUG-ul mai sus mentionat, iar 

regimul de ocupare al terenului nu va fi execesiv, la limita superioara de P.O.T.=40% si 

C.U.T.=1,0. 

- daca este cazul, se va asigura completarea infrastructurii tehnico-edilitare care 

necestita racordarea beneficiarului la utilitati;  

- cai de acces si parcaje. 

 

  In prezenta lucrare se vor stabili conditiile de executare a unei locuinte unifamiliale si 

elementele urbanistice care stau la baza intocmirii documentatiilor pentru  obtinerea 

autorizatiei de construire, dupa cum urmeaza: 

- dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiei  

- integrarea si armonizarea noilor constructii cu cadrul natural si construit existent  

- circulatia juridica a terenurilor 

- echiparea cu utilitati edilitare 

 
2. INCADRAREA IN ZONA   
 

2.1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 Evolutia zonei 

  Datorită prezenţei din ce în ce mai reduse a terenurilor construibile în zonele 

uşor accesibile şi dotate corespunzător din punct de vedere edilitar, se simte din ce în ce 

mai pregnant nevoia extinderii perimetrului construibil. 

 Incadrarea in localitate 
Mun. Sacele este un oras organizat de-a lungul unui drum principal. Acesta cu timpul 

s-a  dezvoltat stanga-dreapta. Tendinta de dezvoltare este catre lateralele localitatii, 

aceasta in interiorul ei nedispunand de terenuri virane.  
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Zona studiata este amplasata in partea nordica a municipiului Sacele, in satul Turches, 

pe strada I.C. Bratianu in apropiere de ocolitoarea municipiului Sacele. Conform 

Planului Urbanistic General Sacele, nr. 36060/2001 terenul se incadreaza in U.T.R. 6, 

unitate teritoriala de referinta cu interdictie temporara de construire, pana la elaborarea 

P.U.D.,  definita ca zona pentru locuinte si functiuni complemetare.  

Existentul cuprinde zone cu functiuni de locuit si zone cu teren liber neconstruit. 

Aliniamentul constructiilor se va corela cu cladirile existente pe loturile invecinate, iar 

regimul de inaltime maxim este de P+1+M. La amplasarea cladirilor in cadrul 

parcelelor, se vor respecta distantele minime prevazute in Codul Civil. 

Functiunile propuse in prezentul studiu  mentin zona de locuire. 

Pentru toate interventiile in zonele mentionate, autorizatiile de construire se vor da in 

baza documentatiilor PUZ sau PUD aprobate de Consiliul Local. Documentatiile de 

urbanism se vor elabora in functie de necesitatile tehnologice si conform HGR 525/96.  
 

3.     SITUATIA EXISTENTA 

 
3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 
 Cadrul natural 

 Terenul este acesibil deoarece strada I.C. Bratianu  se prelungeste pana la terenul 

studiat. Terenul nu este afectat de apele freatice (pluviale, infiltratii), studiul geotehnic 

specificand structura terenului si conditiile de construire pe acesta. 

Terenul are o forma regulata cu suprafata de 900mp. Nu prezinta declivitate 

semnificativa pentru a necesita studierea sistematizarii verticale in vederea realizarii 

cailor de comunicatie si a amplasarii constructiilor. Are ca vecinatati: 

- la N drum de acces  

- la S, E si V proprietati private 

 Resurse naturale ale solului si subsolului 
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Terenul studiat aflat in intravilanul localitatii nu este construit. 

Zona nu reprezinta potential din punct de vedere al resurselor subterane, nefiind 

existente exploatari ale subsolului. Terenul nu are amplasati arbori, astfel ca nu va fi 

necesara taierea fondului forestier. 

 Riscuri naturale 

Zona nu prezinta riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii  

cutremure).Riscurile antropice sunt nesemnificative datorita lipsei unitatilor 

industriale poluante in apropiere. 

 Industrie 

In zona exista societati cu activitate in domeniul industrial, care in ultimul timp si-au 

redus activitatea. 

 Monumente ale naturii si istorice  

 In zona nu sunt monumente ale naturii  

 Reteaua principala de cai  de comunicatie  

Este constituita din Ocolitoarea Mun. Sacele, strada Avram Iancu la care se 

racordeaza , strada I.C. Bratianu avand un drum de amenajat cu pietris. 

 Retele tehnico-edilitare - sunt prezentate in capitolul 2.6. 

 
3.2 REGIMUL JURIDIC 

Terenul este in proprietatea privata a familiei Dragus, conform C.F. Nr Nr. 106921 Sacele, 

 nr. cad : 106921. 

  Folosinta actuala este de teren  in suprafata de 900.00 mp, situat in intravilanul mun. 

Sacele, cuprins in U.T.R. 6. 
 

3.3 ACCESIBILITATEA ,LIMITE SI VECINATATI 
Accesul la parcela se realizeaza din strada I.C. Bratianu, aceasta avand o  imbracaminte 

din pietris, zona neprezentand declivitate. 
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Terenul studiat este liber de orice constructii, de asemenea sunt si terenurile invecinate 

la sud, est si vest. Parcela are asigurate retele tehnico-edilitare. 
  

3.4 ANALIZA GEOTEHNICA  

  CONDITII NATURALE  
- DATE GEOLOGICE SI GEOMORFICE 

 Amplasamentul in studiu este situat pe treapta inalta a depresiunii tectonice 

intramontane a Brasovului, la altitudini ce depasesc 620 m.  

Formele de relief sunt reprezentate, pe aceasta treapta a depresiunii, de sesuri montane 

de acumulare proluviala, cu suprafete relativ netede, uscate . 

In succesiunea formatiunilor cuaternare, ce alcatuiesc umplutura sedimentara a 

depresiunii, spre suprafata, se gasesc depozite litologice dezvoltate predominant in 

facies dietritic (pietris, bolovanis, nisip), a caror grosime atinge in zona din apropierea 

cu rama montana, 5-10 m.  

- DATE HIDROGEOLOGICE 

Prezenta panzelor de apa subterana este legata direct de structura litologica. In zona 

perimetrului cercetat, panza de apa freatica, continuta in depozitele de pietris, a fost 

intalnita la adancimi de 3,50-4,00 m. 

- ADANCIMEA DE INGHET 

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet, raportata la cota terenului 

amenajat, de care se va tine seama la proiectarea lucrarilor de fundatii este de 1,00m. 

- ZONAREA SEISMICA 

portanta medie corespunzatoare fundarii in conditii normale Conform normativului 

P100/92 privind proiectarea antiseismica a amplasamentul studiat apartine zonei „D”,  

iar intensitatea seismica este I=7 . Aceasta zona este caracterizata prin coeficientii 

Ks=0,16 si perioada de colt Tc=1,0 sec. 

  CONDITII DE FUNDARE 
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   Pentru stabilirea acestora au fost facute doua sondaje geotehnice care, impreuna cu 

prospectiunile realizate in timp, au relevat ca la suprafata se gaseste o patura de sol 

vegetal groasa de 0,6-0,7 m sub care se dezvolta un strat de praf argilos cu tendinte de 

nisip.Carateristicie fizico-mecanice ale terenului rezultate din analiza de laborator a 

probelor prelevate din stratul nisipos-argilos, indica un teren cu capacitate. 

  Adancimea maxima de inghet este, conform STAS 6054/77, in vigoare inca, de 0,9-

1,00 m, iar conform STAS 11100/93 si a normativului  P100/92, zona studiata se 

incadreaza in macrozona avand intenstatea seismica I=7, coeficientul Ks=0,16 si 

peroada de colt Tc=1,0cm/s. 

  In concluzie, obiectivele propuse in zona studiata se pot funda incepand cu adancimea 

Df= -1,10 m, raportata de la cota terenului natural, incastrandu-se in stratul de praf 

argilos cu lentile de nisip, luandu-se in considerare presiunea conventionala Pc=28 kpa 

pentru sarcini de calcul centrice. 

  La elementele constructiilor supuse actiunii laterale sau ascendente a umiditatii 

terenului se vor prevedea izolatii hidrofuge. 

Terenul ce urmeaza a fi excavat se incadreaza in categoria „ teren mjlociu” conform 

TS988. 

 

3.5 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT: 
Parcela studiata este libera de constructii, deasemenea parcelele laterale de la Est si 

Vest. 

 Destinatia cladirilor  

In vecinatate exista constructii avand functiune de locuinta, zona a fost destinata 

construirii locuintelor in ultimii zece ani si este in curs de dezvoltare. 

Din punct de vedere urbanistic zona prezinta o dezvoltare semnificativa, mai ales in 

domeniul construirii de locuinte se considera a fi un potential real datorita pozitiei 

privilegiate in apropierea Ocolitoarei Sacelelui, dar avand si in conexiune cu zona 

orasului propriu-zis. 
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 Structura cladirilor  

Constructiile din zonele limitrofe sunt noi, sunt realizate din materiale durabile si se afla 

in  stare buna. 

 

3.6 CAI DE CIRCULATIE 
-Circulatia carosabila  

Circulatia principala in zona se desfasoara pe strada I.C. Bratianu, aceasta avand o 

imbracaminte din macadam. I.C, Bratianu se racordeaza la strada Avram Iancu, strada 

cu o buna structura edilitara. Accesul auto la parcela se face in prezent direct din strada 

I.C. Bratianu.. 

 

3.7. ECHIPAREA EDILITARA   
 ALIMENTAREA CU APA 

In prezent, pe strada I.C. Bratianu exista o retea de distributie apa conform Avizului 

Compania Apa Brasov. Existentul cuprinde conducta PE De mm.  

 CANALIZAREA 

In prezent, exista o retea de canalizare, in imedaiata apropiere a parcelei. Evacuarea 

apelor uzate menajere se va face in colectorul de canalizare menajera PVC De 200mm 

existent pe strada I.C. Bratianu. 

 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

Obiectivele existente pe strada  I.C. Bratianu sunt alimentate cu energie electrica dintr-o 

retea subterana de distributie stradala de joasa tensiune, conform Avizului SDEE 

Transilvania Sud. 

 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

In prezent, pe strada I.C. Bratianu nu exista o retea de distributie gaze naturale. 

 TELEFONIE 

In zona studiata nu exista retele de telefonie. 
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PROPUNERI DE DEZVOLTARE 

ARHITECTURAL – URBANISTICA 

 

 

 

4.    REGLEMENTARI URBANISTICE 

 
 Concluziile studiilor de fundamentare:  

Toate studiile care s-au elaborat anterior relevă posibilitatea construirii pe acest sit în 

condiţii optime, în baza Planului Urbanistic General, neexistând impedimente majore în 

calea realizării investiţiilor. 

 Prevederi ale PUG 
În PUG zona este amplasată în unitatea teritoriala de referinţă 6, zone care cuprinde  

locuinţe şi funcţiuni complementare  cât şi zone cu teren viran. Amplasarea parcelei 

oferă vedere catre zone cu valoare peisageră. 

 Criteriile principale de organizare arhitectural-urbanistica au fost următoarele: 

    - organizarea arhitectural-urbanistica a parcelei, care sa permita acces usor catre 

locuinta si o buna insorire a viitorului imobil. 

    - realizarea unei racordari corespunzătore a parcelei la circulaţia auto si pietonală din 

zona; 

    - echiparea tehnico-edilitara a parcelei. 

 Căile de comunicaţie 
Organizarea circulaţiei in cadrul prezentului studiu are la baza analiza distribuţiei 

funcţiunilor in zonă.  

Din punct de vedere al circulatiei, PUG-ul prevede: 

Propunerile de organizarea circulatiei in zona studiata, constau in extensia strazilor 

existente cat si prevederea de artere noi astfel incat noua zona de locuinte din strada I.C. 
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Bratianu sa poata fi racordata la drumurile si strazile existente, respectiv la strada Avram 

Iancu si la Ocolitoarea Sacele, indirect. 

Forma terenului natural, nu prezinta panta accentuata .  

Intrucat in PUG-ul actual nu este specificat profilul transversal al strazii I.C.Bratianu 

(aceasta fiind inca o strada in curs de amenajare si dezvoltare), s-au luat in considerare 

aliniamentul cladirilor existente, a imprejmuirilor existente in vecinatate, si  

Urmare acestor considerente, s-au proiectat strazi cu o banda si cu doua sensuri de 

circulatie, strada care se înscrie in profilul transversale tip, si anume: 

Profil transversal pentru cu strada categoria III: 

- 6,00 m - zona carosabila (doua sensuri de circulatie) 

- 1 x 1,50 m trotuar lateral pe zona edificabila 

- 0,50 m spatiu verde de garda, ambele laturi ale drumului, si zona de protectie in 

amonte pentru canalul existent. Canalul este situat pe latura stradala, opusa 

parcelei studiate. 

 

4.1 OBIECTIVE SOLICITATE PRIN TEMA DE PROIECTARE  
In zona de studiu se propune amplasarea unei locuinte S+P+E, a imprejmuirii terenului,  

a uniu foisor de vara, precum si a unor alei de acces in interiorul parcelei.  
       

   4.2.   DESCRIEREA SOLUTIEI  
   Constructia principala are destinatia de locuinta unifamiliala si este formata dintr-un 

singur corp de cladire. Sistemul constructiv este format din fundatii de beton, zidarie de 

caramida cu samburi de beton, iar acoperirea se va realiza cu sarpanta si invelitoare de 

tigla, rezultand un pod peste intreaga casa. Deschiderile incaperilor vor fi orientate catre 

curte si gradina care se amenaja ulterior in spatele casei. 

Locuinta  S+P+E va cuprinde urmatoarele functiuni:  

  La subsol: 
- centrala termica 
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- garaj 
- zona de recreere 

  La parter: 
- hol 
- camera de zi  
- bucatarie  
- camara 
- dormitor 
- grup sanitar 
- terasa exterioara 

La mansarda: 
- 3 dormitoare 
- baie 
- coridor  
- 2 balcoane 

 

     4.3.  ASPECTUL ARHITECTURAL   

 Se vor folosi materiale de calitate care se vor incadra in specificul zonei. Se va 

urmari ca volumetria sa se armonizeze cu cadrul natural. 

Constructia imbina volumetria dinamica cu functionalitatea interioara rezolvata intr-

un cadru deosebit.  Pentru o cat mai buna insorire, camerele au fost orientate in principal 

S, E si V. 

Se vor folosi materiale de calitate care se vor incadra in specificul zonei.  
 

4.4. REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR 
Regimul de inaltime maxim admis, conform PUG nr. 36060/2000.este de P+1+M se 

va mentine si in cadrul studiului actual (PUD). 

Regimul de inaltime propus s-a stabilit in funcţie de necesitatile funcţionale ale 

obiectivului si caracterul zonei studiate. 

Regimul de inaltime al constructiei pentru locuinta este stabilt la S+P+1, avand 

inaltimea coamei va fi aproximativ  de 10,70 m (maxim 11m)  si  inaltimea la cornisa  

5,20 m. 
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4.5. REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCTIILOR 
 Criteriile care au stat la baza determinarii regimului de aliniere al constructiilor au fost 

urmatoarele: 

- regimul de inaltime al constructiilor existente si propuse 

- profilele  transversale caracteristice arterelor de circulatie existente 

- efecte compozitionale 

Conform P.U.G. 36060/2001,  alinierea constructiilor in aceasta zona, trebuie sa fie 

stabilit prin proiect, iar distantele fata de vecinatatii sunt de minim 1,00m (fara vedere) 

si min. 2,00m, respectandu-se astfel Codul Civil.  

Aliniamentul stradal al parcelei studiate este de 15,03m, conform planului topografic. 

Regimul de aliniere al noii construcţii este marcat in plansa A3, si a fost stabilit in 

functie de profilul transversal al strazii si de vecinătăţi. 

Alinierea constructiilor pentru zona stradala studiata este de 11,00 m din axul 

drumului. Alinierea a fost stabilita considerandu-se alinierea locuintelor existente, 

edificate anterior pe str. IC. Bratianu. 
 

    4.6.   SPATII VERZII 

 Suprafata spatiilor verzi amenajate si a plantatiilor de aliniament din cadrul parcelei este 

de cca. 550mp, adica aproximativ 61 %, din suprafata terenului studiat. Gradina se va 

amenaja atat pentru recreere cat si prin plantare cu pomi fructiferi si arbusti ornamentali. 
 

    4.7.   CAI DE CIRCULATIE in interiorul parcelei 
Accesul auto si pietonal se va face prin  alei racordate la strada I.C. Bratianu.  Alea 

pietonala va avea acces independent. Aleea carosabila amenajata in incinta va permite 

accesul pe o rampa catre garajul amplasat la subsolul cladirii. Parcajul exterior, amplasat 

in lateralul estic al parcelei este prevazut cu 2 locuri de parcare, avand acces direct din 

strada, fiind prevazut cu o poarta cu deschidere automata. Parcajul este situat la min. 
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6,00 m, fata de orice incapere a locuintei. Imbracamintea carosabila va fi din dale 

prefabricate înierbate.  

O alee pietonala va conduce catre intrarea principala in locuinta, si un trotuar va incojura 

locuinta pe ambele laterale, asigurand acces si catre gradina situata in spate.  

Trotuarele vor fi din dale prefabricate decorative.  

Prin lucrarile de sistematizare verticala si amenajari exterioare se vor realiza pante 

longitudinale si transversale ce conduc la indepartarea apelor meteorice 

de pe fronturile construite. 
 

4.8. ECHIPARE EDILITARA 

 

 ALIMENTAREA CU APA 

Alimentarea cu apa se va face prin racordarea la reteaua stradala existenta. In prezent, pe 

strada I.C. Bratianu exista o retea de distributie apa, conform Avizului Compania Apa 

Brasov. Existentul cuprinde conducta PE De mm.  

 CANALIZARE 

In prezent, exista o retea de canalizare, pe strada I.C. Bratianu. Evacuarea apelor uzate 

menajere se va face in colectorul de canalizare menajera PVC De 200mm existent pe 

strada, conform Avizului Compania Apa Brasov. 

. Evacuarea apelor pluviale se va face in teren liber 

        ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

Obiectivele existente pe strada  I.C. Bratianu sunt alimentate cu energie electrica dintr-o 

retea subterana de distributie stradala de joasa tensiune, conform Avizului SDEE 

Transilvania Sud. 

Alimentarea cu energie electrica se va face prin bransament la LES existenta in zona. 

 ALIMENTAREA CU CALDURA 

Incalzirea obiectivului se va realiza cu centrala termica proprie cu combustibil solid.  

 TELEFONIE 
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Obiectivul se va putea racorda la instalatia urbana de telefonie existenta in zona. 

 SALUBRITATE 

 Deseurile menajere rezultate pentru o locuinta unifamiliala, fiind in cantitate mica se 

vor depozita in europubele si vor fi evacuate periodic de serviciul de salubritate al 

municipiului, cu care se va realiza contract.     

 

4.9. PROTECTIA MEDIULUI 
Problemele de mediu sunt tinute sub control. 

- Nu exista surse de poluare (emisii sau deversari) 

- Nu exista pericolul producerii calamitatilor naturale 

- Nu se realizeaza in zona depozitari de deseuri 

- Nu este cazul refacerii peisagistice        

 

5. BILANT TERITORIAL 
 Modul de utilizare al terenului. 

- Suprafata actuala a parcelei= 900mp, pentru locuinta individuala S+P+E  

-  Pentru caracterizarea modului de utilizare al terenului s-au stabilit valorile pentru 

procentul de ocupare al terenului pentru construirea unei locuinte individuale. 

- In PUG-ul Municipiului Sacele a fost stabilit pentru locuinte individuale: 

P.O.T.=40%, C.U.T.=1,00 (valori maxime) 

Intrucat beneficiarul doreste construirea unei singure locuinte unifamiliale, in cadrul 

studiului urbanistic au rezultat urmatorii coeficienti: 

 
P.O.T.PROPUS = 18 %   
 in cadrul POT.max = 40% din PUG nr. 36060/2000. 
C.U.T.PROPUS = 0,6     
 in cadrul CUT.max = 1,00 din PUG nr. 36060/2000 
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ZONE 

FUNCTIONALE 

EXISTENT 

MP 

EXISTENT 

% 

PROPUS 

MP 

PROPUS 

% 

CONSTRUCTII 0 0 160 18 

CIRCULATII 0 0 190 21 

ZONA VERDE 900 100 550 61 

     

TOTAL 900 100 900 100 

 

 

In cazul in care se va dori construirea unor noi functiuni auxiliare Locuintei S+P+E, cum 

ar fi de exemplu: foisor, centrala termica exterioara sau casuta pentru unelte de gradina, 

acestea se vor incardra in reglementarile din PUD-ului actual, vor respecta alinamentul 

stradal si nu vor depasi reglementarile ce definesc PUG nr. 36060/2000. 

(POTmax.=40%, CUT=1,00, Regim de inaltime P+E+M) 

 

6. COSTURI ALE INVESTITIEI 
Beneficiarul acestui studiu urbanistic isi va asuma responsabilitatea respectari 

indicatorilor propusi in PUD si a costurior integrale pentru investitia sa: LOCUINTA 

S+P+E, fara a afecta domeniul public. 

- In situatia reamenajarii drumului de acces, si anume a strazii I.C. Bratianu, 

beneficiarul colabora si va isi va da acordul in vederea imbunatatirii circulatiei 

carosabile in zona, si nu va afecta lucrarile ce se vor desfasura pe domeniul 

public.  

- In cazul in care lucrarile publice vor afecta domeniul său privat, si aceste lucrari 

vor fi in beneficiul locuitorilor din zona, inclusiv al beneficiarului, acesta va 

acorda autoritatilor locale sprijinul si accesul pe domeniul privat pentru realizarea 

acestora, in conformitate cu legile in vigoare cu privire la domeniul public si 

privat. 
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7. CONCLUZII 
In vederea stabilirii reglementarilor si a restrictiilor impuse a fost efectuata analiza 

urmatoarelor aspecte: 

- incadrarea in cadrul Planului Urbanistic General al Municipiului Sacele 

- analiza fondului construit existent si a ridicarii topografice 

- analiza echiparii tehnico - edilitare existente 

- s-au facut propuneri privind posibilitatile de realizare a circulatiei carosabile 

si pietonale  

- s-au facut propuneri cu prvire la volumetria si incadrarea arhitecturala a 

obiectivului in zona. 

In baza documentatiei P.U.D. aprobate se pot intocmi acte si documentatii in vederea 

obtinerii autorizatiei de construire. 

Pentru realizarea constructiei va fi necesara obtinerea Autorizatie de Construire, care 

avea o documentatie D.T.A.C. care include proiecte pe specialitati, impreuna cu toate 

studiile aferente, conform cerintelor din Certificatul de urbanism nr.78 din 07.03.2018 

eliberat de Primaria Muncipiului Sacele.  

 
                                                                      Intocmit  

                                                                       Arh. Urb. CRISTINA CHITONU  
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