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MEMORIU GENERAL

C  ap.1   INTRODUCERE  

1.1.Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea  lucrarii:  Plan  urbanistic  de  detaliu  pentru  construire  CLADIRE 
MULTIFUNCTIONALA
Beneficiar: Biserica Evanghelica Lutherana Sacele (Baciu)
Adresa: str. Brasovului nr.264 municipiul Sacele
Proiectant: S.C.Business Project SRL arh. Ileana Buna 
Nr.proiect: 56/2014

1.2.Obiectul lucrarii

Biserica Evanghelica Lutherana din municipil Sacele (Baciu),cu sediul din Sacele 
str.Brasovului nr.248 prin conducerea bisericii preot Barcsa Istvan, doreste sa realizeze o 
cladire cu functiuni diverse pe terenul propriu situat pe strada Brasovului nr.264. Terenul 
este imprejmuit si sunt executate portile pietonale si auto..

Terenul  in  cauza  are  o  suprafata  de  878  mp  si  este  proprietatea  Bisericii  
Evanghelice din Baciu. conform extras CF nr.109875 Sacele cu nr. top.1127,1128. Terenul 
se afla in zona de locuinte si functiuni complementare.

Pe  teren  se  afla  o  casa  din  lemn  cu  nivel  ridicat  de  degradare  care  se  va 
demola.Locuinta  existenta  are  regimul  de  inaltime  subsol  partial  si  parter.  Cladirea 
multifunctionala proiectata se va amplasa cu retragere fata de frontul stradal cu 8,0 - 8,35 
m, creend astfel 3 locuri de parcare in fata.Constructia noua va avea regim de inaltime 
D+P+M.La parter vor fi urmatoarele spatii: hol acces cu scara,punct de informare -birou 
grupuri sanitare pe sexe si pentru persoane cu handicap, o sala de exponate si activitati  
culturale combinat cu sala de mese, un bloc alimentar,vestiar pentru personal si oficiu.La 
demisol s-au prevazut urmatoarele functiuni: hol cu scara, o pivnita magazie, muzeu, sala 
exprimare muzicala si artistica o magazie de legume,o spalatorie, un grup sanitar pe sexe 
si  centrala termica.In  muzeu, sala exprimare muzicala si  artistica se va realiza spatiul  
pentru aparare civila. La mansarda s-au proiectat urmatoarele spatii:2 sali pentru muzeu, 
sala  exprimare muzicala  si  artistica  si  creatie  si  4  camere de oaspeti  fiecare  cu baie 
proprie.

In cadrul parcelei se vor amenaja: 
-un drum  de acces interior 
-o alee pietonala de acces in cladire 

  -o platforma pavata pentru parcare a 3 autoturisme.
Cladirea proiectata va fi  racordata la retelele tehnico-edilitare din zona (energie 
electrica, apa, gaz metan si telefonie).



Pentru  incalzire  si  prepararea  apei  calde  menajere,  cladirea  va  fi  echipata  cu  o 
centrala termica. Combustibilul va fi gazul metan si lemne de foc. 
Proiectul se elaboreaza pentru  determinarea conditiilor de amplasare a constructiei.
Planul urbanistic de detaliu se elaboreaza in vederea :
 -stabilirii  conditiilor  de amplasare pe teren,  dimensionarea constructiilor  prin  stabilirea 
P.O.T. si C.U.T. si a regimului de inaltime.
 -rezolvarea circulatiei si acceselor
 -echiparea cu utilitati.

1.3.Surse de documentare

-P.U.G. municipiul Sacele
-Planul topografic scara 1:500
-Vizite la fata locului
-Discutii cu beneficiarul

Cap. 2  INCADRARE IN ZONA

2.1.Concluzii din documentatiile  deja elaborate.

Situarea obiectivului in cadrul localitatii

Zona studiata este amplasata in municipiul Sacele,si se situiaza in zona de locuinte 
si  functiuni  complementare  UTR3.Este  situata  pe  partea  stanga  a  strazii  Brasovului 
pornind dinspre Brasov.

Concluziile  studiilor  de  fundamentare,  care  au  avut  ca  obiect  zona  care 
include obiectivul studiat 

Pentru aceasta zona s-a intocmit urmatoarea documentatie:
-Plan  Urbanistic General al Municipiului Sacele.

Prescriptii si reglementari din documentatiile de urbanism elaborate anterior

In  Regulamentul  aferent  documentatiei  PUG,  pentru  aceasta  zona  se  prevad 
urmatoarele:

-Zona studiata face parte din intravilanul municipiului, in U.T.R.( unitatea teritoriala 
de referinta) nr.3- zona de locuinte si functiuni complementare, unde pentru dotari noi se 
impune realizare de PUZ sau PUD.

-Zona tehnico-edilitara:
Unitatile existente in zona conform avizelor de utilitati:energie electrica, apa ai gaz 

metan. Zona este racordata la retelele de apa-canal,electrice si gaz metan a municipiului.
Functiuni propuse:
-Destinatia  acestei  zone  stabilita  prin  PUG Sacele  este  de  zona  de locuinte  si  

functiuni complementare cu restrictie de construire pentru dotari noi pana la intocmire si  
aprobare PUD.

Indici de control: P.O.T. prevazut = 40%
      C.U.T. prevazut = 1,0

Conform Regulamentului local de urbanism cuprins in Planul Urbanistic General al 
municipiului Sacele, terenul studiat se afla in zona in care se prevede:

Utilizari admise:
-Locuinte si functiuni complementare



-Echipamente publice de nivel rezidential
-Zona cu interdictie  de constructie  temporara pana la  intocmire  PUD.Intocmirea 

documentatiilor respecta Metodologia si continutul -cadru de elaborare a documentatiilor 
de  urbanism  pentru  zone  construite  protejate  aprobata  conform Ordinului  Ministerului 
Transporturilor Constructiilor si turismului nr.562/2003 si Ord. 37/N/2000.

2.2.Concluzii din documentatiile deja elaborate concomitent cu PUD.

Pentru  cunoasterea  conditiilor  de  fundare  ale  constructiei,  s-a  elaborat  studiul 
geotehnic pentru zona studiata.Deasemenea s-au obtinut de la furnizorii de utilitati avizele 
de amplasament.

S-a facut ridicarea topografica a zonei studiate cu suprapunerea planului cadastral 
si s-a obtinut viza O.J.C.G.C.Brasov.

3. SITUATIA EXISTENTA

Accesibilitatea la caile de comunicatie

Parcela  studiata  are  acces  din  strada  Brasovului,  cu  un  carosabil  existent  si 
asfaltat.Acest drum cu doua benzi de circulatie are latime de 8,0-10,0 m si trotuar bilateral 
de latimi diferite.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati

Terenul, studiat are suprafata de 878 mp si pe teren exista o locuinta, cu subsol  
partial si parter.Aceasta constructie se va demola si se va radia din CF, astfel terenul va fi  
liber de constructii.Zona este delimitata la nord de o proprietate particulara cu nr.top.1158,  
la est de o proprietate particulara din Brasovului nr.262 cu nr.top.1129,1130, la sud de 
trotuarul si carosabilul apartinand domeniului public iar la vest de o proprietate particulara 
din str.Brasovului nr.266 cu nr.top.1125, 1126.

Suprafete de teren construite si suprafete de teren liber

Zona studiata are suprafata de 4140 mp.Din aceasta 2178 mp (53%) este ocupata 
de zona verde, 657 mp (16%) este ocupata de circulatii pietonale si carosabile exterioare, 
265  mp  (6%)  de  circulatii  interioare,   iar  restul  de  1040  mp  (25%)  este  ocupata  de 
constructii.

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Parcela este amplasata in zona centrala a municipiului cu constructii de locuinte 
particulare cu regim de inaltime P, P+E si M. Zona se caracterizeaza prin parcele lungi de  
cca 18-20 m front stradal si lungime mare 50-100 m.Zona are un aspect arhitectural definit 
in usoara schimbare .

Tipul de proprietate asupra terenurilor

Suprafata totala studiata este de 4140 mp, din care:
- terenurile proprietate particulara a persoanelor fizice sau juridice, au o suprafata 

de 3483 mp (84%)
- terenurile ce apartin domeniului public, au o suprafata de 657 mp(16%);



Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

Cap.1 - Conditii naturale

1.Date geologice-geomorfologice

Zona amplasamentului se afla la contactul NV al masivului Pietrei Mari cu sesul 
aluvionar al Depresiunii Brasovului.Formele de relief sunt reprezentate prin piemonturi si  
glacisuri de bordura formate din ingemanarea agestrelor ale retelei hidrografice din zona , 
mai exact in zonz de coluvii. 

2.Date hidrologice

Pe amplasamentul studiat s-au executat 3 sondaje .ln sondaje nu s-a identificat apa 
subterana, doar umezeala.

Cap.2-Date geotehnice

Pe teren s-au executat trei sondaje geotehnice notat cu S1,S2 si S3 . pana la cota  
de -3,75  m.  in  care  s-au  identificat  urmatoarele:in  S3 sub  casa  existenta  care  se  va 
demola de la 0,0 pana la -2,10m subsol, intre 0,00 si 2,60 fundatie din beton ciclopian, 
intre 2,10-3,10 m nisip mediu, slab argilos si intre 3,10-3,60 m nisip mare cu rar pietris 
marunt.In sondajul S2 aproximativ pe mijlocul parcelei s-au intalnit urmatoarele: intre 0,0-
0,9 m umplutura pietris, sol vegetala, nisip; intre 0,9-2,20 m praf argilos slab nisipos; si  
intre 2,20-3,75 nisip mediu, slab argilos.In sondajul S1 in gradina de la 0,0 pana la -1,80m 
umplutura din pietre, nisip, pietris cu sol vegetal; intre 1,0-2,70 m praf argilos, slab nisipos  
iar intre 2,70-3,50 m nisip mediu slab argilos.

1. Adancimea de inghet

Adancimea maxima de inghet este de -1,0 m de la cota terenului amenajat conform 
STAS  6054/77.  Toate  adancimile  de  fundare  trebuie  sa  depaseasca  aceasta  cota, 
deoarece, datorita fenomenului de inghet-dezghet, terenul se degradeaza, micsorandu-si  
considerabil capacitatea portanta.

2.Zonarea seismica

Conform normativului P100/2006 privind proiectarea antiseismica a constructiilor, 
amplasamentul in studiu apartine zonei seismice cu ag=0,20 g si Tc= 0,7 sec.

3.Conditii de fundare

Tinand cont de conditiile naturale, existente se trag urmatoarele concluzii:
-cota de fundare se va lua de la cota de -1,10 m CTA in jos.
-stratul de fundare va fi praf argilos,slab nisipos.
-caracteristicile geotehnice orientative, conform GE 044-2001 tabel 1 sunt: - -
-greutatea volumica:Уa = 18,5 kN/m3
-pozitionarea: n=40%
-unghiul de frecare interna:Ф = 33°
-coeziunea:c' = 10kPa



-presiunea conventionala de calcul conform NP-112-04, este pentru B=0,50 m, Df = 
-1,10m, pcorectata.=210 kPa.

-Df=-1,60 m, B= 0,60 m, pcorectata = 244 kPa

Analiza fondului construit existent

Asa cum s-a mentionat anterior, zona se caracterizeaza prin constructii de locuinte 
familiale, particulare cu regim de inaltime parter, parter si etaj sau mansarda si anexele 
gospodaresti ale acestora.

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unei cladiri cu regim de inaltime 
demisol+parter+mansarda 

Echiparea tehnico-edilitara existenta

Alimentarea cu apa si canalizarea

In prezent in zona exista retele de apa potabila la care este bransat si  imobilul 
existent de pe str. Brasovului nr.264.Reteaua de canalizare este in curs de executie si se  
realizeaza din fonduri europene.Receptia finala trebuie efectuata pana la sfarsitul anului 
2015.In zona studiata tevile de canalizare sunt amplasate si s-au realizat si racordurile 
pana la limita de proprietate. 

Incalzire- Gaze naturale

Pe strada Brasovului in prezent exista o conducta  de gaze naturale, la care este 
bransat si imobilul  de la nr.264. 

Retele electrice

In  prezent  pe  strada  Brasovului  exista  o  retea  electrica  de  joasa  tensiune  in 
gestiunea S.C.Electrica S.A.  Din aceasta instalatie  imobilul   este alimentat  cu acordul  
S.C.Electrica  S.A.  printr-un  bransament  cu  bloc  de  masura  si  protectie  monofazat. 
Bransamentul existent se va desfiinta si se va face o noua legatura pana la constructia 
proiectata.

REGLEMENTARI

Obiective noi solicitate prin tema-program

In zona studiata se propune:
-amplasarea unei constructii cu regim de inaltime demisol+parter si mansarda cu 

destinatia alta decat locuinta -functiune complementara.
-amplasarea constructiei fata de cladirile vecine
-amplasarea unei platforme pentru parcaj
-organizarea  circulatiei  carosabile  in  interiorul  incintei  si  racordarea  acesteia  la 

strada
Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Parcela are forma unui dreptunghi cu latura dinspre strada de 17,80 m,iar latura 
dinspre  gradina  de  16,20  m  si  latura  lunga  de  55,25  m,  respectiv  55,20  m.Cladirea 
proiectata va fi  amplasata la 7,80 m fata de limita de proprietate de la strada.Cladirea 
multifunctionala va avea regim de inaltime D+P+M si retragerea de 7,80 m de la frontul  



stradal va permite amplasarea unui pachet de parcare in interiorul parcelei.Cladirea s-a 
amplasat la 1,90 m fata de imobilul de la nr.262 (distanta prevazuta in Codul Civil) in caz 
ca exista ferestre catre vecin.

La  parter  vor  fi  urmatoarele  spatii:  hol  de  intrare  cu  casa  scarii,  punct  de 
informare ,birou, grup sanitar pe sexe si un grup sanitar pentru persoane cu handicap,o 
sala pentru exponate, activitati culturale si sala de mese,un hol acces-oficiu, bloc alimentar 
cu bucatarie, spalator si camara si un vestiar pentru personal.

La  demisol  s-au  proiectat  urmatoarele  spatii:holul  de  acces  cu  scara,  un  grup 
sanitar pe sexe o sala muzeu, exprimare muzicala si artistica care in acelasi timp va fi si  
spatiu  pentru  protectie  civila,o  pivnita  de  legume,  o  spalatorie,  o  pivnita  magazie  si  
centrala termica.

La mansarda s-au proiectat urmatoarele spatii:4 camere de oaspeti,fiecare cu baie 
proprie,2 sali de muzeu si exprimare muzicala si artistica, o chicineta, o debara si holul cu 
scara.

In cadrul parcelei se va amenaja si o platforma de parcare pentru 3 autoturisme, o 
prispa si o alee de acces pavata cu piscoturi de beton.

Suprafata construita la sol va fi de 138 mp iar suprafata desfasurata existenta este 
de 188,75 mp. 

Suprafata construita la sol proiectata – cladire -348,50 mp
Suprafata desfasurata proiectata = 846,8 mp
Capacitatea ,suprafata desfasurata

Suprafata terenului = 878 mp.
Cladirea multifunctionala D+P+M  va avea:
Suprafata construita la sol rezultata =348,5 mp 
Suprafata desfasurata rezultata= 846,80 mp
Suprafata circulatiilor interioare = 274 mp
Suprafata zona verde = 255,5 mp

Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi

Prin propunerile din proiect s-a urmarit  redarea valorii  ambientale in general ale 
cladirilor  din  partea  centrala  a  municipiului  Sacele  is  special  din  Baciu  prin  inscrierea 
volumetriei in ambient.Volumetria este armonizata cu volumetria caselor vechi din Tara 
Barsei.

Amplasarea constructiei a fost determinata de mai multe elemente si anume:
− Forma terenului si destinatia constructiei.
Fiind un teren lung si ingust, amplasarea noii constructii s-a facut cu retragere de 7,8 m 
fata de aliniament pentru asigurarea parcarii autoturismelor in interiorul parcelei.
-  Inaltimea  constructiei  proiectate  sa  nu  depaseasca  agresiv  inaltimea  constructiilor 
existente in zona cu regim de inaltime S+P+pod.

-S-a urmarit realizarea accesului carosabil si pietonal usor accesibil de la strada.
-Se vor respecta prevederile din Codul Civil privind vecinatatile.
Materialele utilizate la structura cladirii va fi zidarie portanta cu samburi din beton 

armat, sarpanta din lemn cu invelitoare din tigle solzi,  tencuieli  structurate tip Baumit ,  
soclu  placat  cu  piatra  naturala.Tamplaria  va  fi  executata  din  lemn stratificat  cu  geam 
termopan.

Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale

Bulevardul  Brasovului  este  o  strada   cu  doua  benzi  de  circulatie,  cu  latimea 
variabila  intre  7,0 m si  10,0 m cu trotuare bilaterale  si  imbracaminte asfaltica.Accesul  



carosabil in incinta are latimea de 3,5 m si se racordeaza la bulevardul Brasovului.Acest 
acces carosabil se va muta pe locul casei demolate si se va reface accesul de bordura. 
Aleea carosabila va avea, de la intrare pana in dreptul anexei drumului lungimea de 6,0m 
si latimea de 3,50 m. Aleea carosabila va avea imbracaminte din pavele de beton.

In  spatele  constructiei  si  pe latura  lunga catre nr.262 se  va  executa  trotuar  de 
protectie de 0,50 m latime, iar pe latura cu intrarea principala se va executa trotuare de 1,0 
m latime.

Parcaje 

S-au  prevazut  3  parcaje  pentru  autoturisme,dar  aleea  carosabila  din  interiorul 
incintei poate fi utilizata ca parcare pentru mai multe autoturisme.

Lucrari necesare de sistematizare verticala

Terenul pentru care s-a facut acest studiu este in panta cu denivelari importante din 
directia sud spre nord. In aceste conditii denivelarea naturala existenta a fost exploatata  
prin proiectarea in partea mai joasa a terenului al unui demisol.

Pantele necesare evacuarii  apelor de suprafata sunt asigurate in mod natural,in 
mod continuu, fara zone depresionare intermediare, se vor stabili cotele verticale pentru 
viitoarea constructie si amenajari ce vor fi corelate cu cotele terenului.

Spatii verzi

Suprafata spatiilor verzi amenajate si a plantatiilor de aliniament din cadrul parcelei 
este de cca 255,5 mp, adica 29% din suprafata terenului.

Regimul de construire

Regimul de aliniere propus prin prezentul P.U.D. este de 7,8 m de la corpul de 
cladire cel mai avansat fata de limita de  proprietate dinspre strada.

Regimul de inaltime al cladirii este D+P+M.
Procentul de ocupare al terenului propus: P.O.T. = 40%
Coeficientul de utilizare al terenului propus: C.U.T. = 1

Regimul juridic si circulatia terenurilor

Prin  propunerile  facute  in  prezenta  documentatie,  situatia  juridica  a  terenurilor 
ramane neschimbata.

-terenurile  proprietate  particulara  a  persoanelor  fizice  sau  juridice,  pentru  zona 
studiata, au o suprafata de 3383 mp (84%);

-terenuri ce apartin domeniului public, au o suprafata de 657 mp(16%).

Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu apa potabila

Sursa de alimentare cu apa potabila este reteaua stradala de apa existenta pe 
bulevardul Brasovului subteran din OL Ø 100 mm. Constructia proiectata se va alimenta 
din bransamentul  existent  de  apa potabila.Apa calda  de consum se va  asigura  de la 
centrala  termica  proprie proiectata  care  va  produce agent  termic  primar  apa calda  la 
temperaturile 70/55º, utilizand combustibil gazos – gaz metan si solid- lemne de foc.



Pentru alimentarea cu apa a imobilului sunt necesare urmatoarele debite, tinandu-
se seama de faptul ca in aceasta vor fi concomitent 71 persoane:

Qzi mediu = 18 mc/zi
Qzi max = 20,7 mc/zi
Qc = 1,65 l/s

Canalizare

Debitul de ape uzate provenite de la grupurile sanitare si bucatarii si spalatorie va fi 
de Vzi maxim = 1,32 l/sec, acestea vor fi colectate printr-o retea de tuburi de canalizare  
din PP Dn 40-110 la interior si KGM Φ 200 la exterior intr-un camin ape menajere de unde 
vor fi  dirijate spre reteaua stradala existenta pe bulevardul Brasovului.  Tuburile pozate 
orizontal vor avea panta descendenta in directia scurgerii, iar coloanele de ventilatie ale 
canalizarii vor fi prevazute la capetele superioare cu cate un aerisitor cu membrana.

Debitul de ape pluviale calculat este de 2,3 l/s.Apele pluviale de pe acoperis vor fi  
colectate prin intermediul burlanelor si se vor scurge liber la nivelul solului de unde vor fi  
colectate si dirijate spre zonele verzi din parcela.

Instalatii gaz metan 

Pe bulevardul Brasovului exista retea de gaze naturale amplasata subteran din PE 
Ø 125 sub trotuar.Incalzirea spatiilor proiectate si prepararea apei calde menejere se va 
face  cu  ajutorul  unei  centrale  proprie,  care  va  functiona  cu  doua  cazane  unul  cu 
combustibil  gazos  -  gaz  metan  si  celalalt  solid  cu  lemne  de  foc.Postul  de  reglare  si 
masurare gaz metan este amplasat pe peretele casei  care se va demola, deci pozitia 
postului de reglare se va modifica si se va amplasa langa poarta de intrare.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru cladirea ce se va constru in locul casei demolate instalatia electrica  va avea 
urmatoarele caracteristici :
• Necesarul de putere rezultat în urma elaborării  schemelor electrice de distribuţie 

este: Pi = 45 kW / Pc = 27 kW / Kc = 0.6 ;
• Alimentarea cu energie electrica se va face in conformitate cu solutia indicata in 

avizul tehnic de racordare eliberat de SC ELECTRICA SA – EDFEE Brasov;
• Racordul aerian existent pentru casa ce va fi demolata se va dezafecta fiind inlocuit 

cu un racord dimensionat conform cerintelor pentru noul obiectiv;
• Distributia interioara se realizeaza prin intermediul tablourilor electrice locale care 

sunt conectate in tabloul electric general;
• Pentru  iluminatul  spaţiilor  s-a  adoptat  solutia  iluminatului  realizat  cu  corpuri  de 

iluminat  echipate  cu  lampi  fluorescentecu montaj  aparent  sau mascat  comanda 
iluminatului încăperilor făcându-se local ;

• S-a prevazut iluminat de siguranta, impotriva panicii si pentru semnalizarea cailor 
de  evacuare  realizat  cu  luminoblocuri  cu  acumulatori  cu  autonomie  de  1  ora 
inscriptionate specific locului de montaj ;

• S-a prevazut sistem de semnalizare si alarmare la incendiu tip 1 (general)  si tip de 
acoperire 1 (acoperire totala) compus din senzori  de detectie a fumului,  senzori 
multicriteriali,  sirene  de  alarmare,  butoane  manuale  de  alarmare  si  centrala  de 
incendiu cu acumulatori cu autonomie 48 h ; s-au prevazut de asemenea senzori de 
gaz metan montati in camera pentru centrala termica si in bucatarie conectati la 
centrala de incendiu ;



• S-au prevăzut circuite de prize în incaperile ce prezinta interes. Acestea sunt cu 
contact  de  protecţie  local  montându-se  prize  simple  sau  duble,  cu  contact  de 
protecţie sau fără, în funcţie de preferinţele beneficiarului. Prizele se vor monta la  
h= 0,40 m în camere, holuri, etc. şi respectiv la h=1,30m în bucătării şi lângă uşa de 
la baie ;

• Circuitele de lumină şi prize se vor executa cu conductoare de cupru flexibil tip FY 
instalate în tub de protecţie tip IPY sau IPEY sau tuburi flexibile în elementele de 
construcţie.  
Alimentarea cu energie electrica a imobilului proiectat se va realiza prin urmatoarele 

lucrari;
-realizarea unui bransament cu LEC de 0,4 kv de cca 42m
-firida de bransament, cu grup de masurare pe imobil
-instalatii electrice interioare, tablouri de sigurante,etc.
Se prevad circuite separate de iluminat interior, iluminat exterior si prize.
Necesarul de energie electrica este de:

-total putere instalata Pi = 16Kw
-puterea ceruta Pc = 9,92 Kw

Instalatii de telecomunicatii

Imobilul proiectat se va racorda la sistemul de telefonie urbana. Pentru constructia 
proiectata s-a comandat intocmirea unui proiect de specialitate la o firma de profil pentru 
extinderea retelei telefonice si de internet din incinta.

BILANT TERITORIAL

NR. ZONE EXISTENT PROPUS
CRT. FUNCTIONALE mp % mp %

1. ZONA CONSTRUCTII 1040 25 1304 31

2. ZONA CIRCULATII 
INTERIOARE 265 6 398 10

3. ZONA CIRCULATII 
EXTERIOARE 657 16 657 16

4 ZONA VERDE 2178 53 1781 43

 TOTAL ZONA STUDIATA 4140 100,00 4140 100,00



BILANT  TERITORIAL  PROPRIETATE  BISERICA  EVANGHELICA  LUTHERANA 
PAROHIA BACIU

NR. ZONE EXISTENT PROPUS
CRT. FUNCTIONALE mp % mp %

1. ZONA CONSTRUCTII 85 9 348,5 40

2. ZONA CIRCULATII 
INTERIOARE 90 10 274 31

3. ZONA CIRCULATII 
EXTERIOARE - - - -

4. ZONA VERDE 703 81 255,5 29
      

 TOTAL ZONA STUDIATA 878 100,00 878 100,00

5.CONCLUZII

Dupa aprobarea si avizarea prezentei documentatii, se pot intocmi formele pentru obtinerea 
autorizatiei de construire in baza documentatiei tehnice.

Intocmit
    arh. Ileana Buna


