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Planul Urbanistic de Detaliu se refera la realizarea unei constructii pe parcela, identificata prin C.F. nr.
65679, Buzău nr. cad. 65679 al carei proprietar este Albirom SRL Buzău în conformitate cu Contractul de
vînzare-cumpărare 232/26.01.2010.
Prevederile din acest regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic
General al municipiului Buzău, care vor deveni odata cu aprobarea lor, acte de autoritate pentru
administratia locala.
La fundamentarea planului s-u luat în consideraţie studiile şi avuzele entităţilor precitzate prin
certificatul de urbanism nr. 846/02.11.2018 cu valabilitate 24 luni, emis de Primăria Municipiului Buzău:
- Avizul SDEE Muntenia Nord SA Buzău …………30302015929/22.07.2020
- Avizul Companiei de Apă SA Buzău ………….269/16.07.2020
- Avizul Distrigaz Sud Reţele…………….315388936/03.08.2020
- Avizul Telekom …………………246/06.08.2020
- Punctul de vedere al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău……..5352/02.04.2020
- Studiul geotehnic
- Studiul de impact architectural şi urbanistic
- Studiul de însorire
- Avizul O.C.P.I Buzău – Proces verbal de recepţie a PAC - nr. 767/04.07.2019
2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ
2.1 Concluzii din documenatţii deja elaborate:
− Situarea obiectivului în cadrul localităţii cu prezentarea caracteristicilor zonei/subzonei în care acesta
este inclus
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Parcela studiata este amplasata in intravilanul Municipiului Buzău, UTR nr. 20, în zona pentru instituţii
publice şi servicii de interes general, subzone Is – construcţii administrative, construcţii comerciale, alte
categorii de instituţii publice sau servicii, construcţii financiar-bancare, asistenţă social.

CONDITIONÃRI SI RESTRICTII
− Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona/subzone/ansamblul care include
obiectivul studiat;
Amplasamentul este situate în subzona Is – construcţii administrative, construcţii comerciale, alte
categorii de instituţii publice sau servicii, construcţii financiar-bancare, asistenţă social.
− Prescripţiile şi reglementările din documentaţiile de urbanism elaborate/aprobate anterior.
P.O.T. maxim - în conformitate cu concluziile planului urbanistic de detaliu.
CUT maxim (ADC / mp. teren) - în conformitate cu concluziile planului urbanistic de detaliu.
SUNT ADMISE URMĂTOARELE UTILIZĂRI:
- - se mentine în general situatia existentã;
- se poate autoriza construirea de institutii si servicii publice de interes general pe terenuri
libere sau prin înlocuirea fondului construit necorespunzãtor;
- se pot autoriza lucrãri de întretinere, reparatii curente si îmbunãtãtire a confortului edilitar
pentru constructiile existente;
- se pot autoriza lucrãri de îndepãrtare a constructiilor parazitare (anexe, constructii
provizorii) în scopul extinderii constructiilor mentinute sau curtilor aferente;
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.
interventiile asupra clãdirilor monument istoric si arhitectural se vor face cu avizul Comisiei de
Monumente Istorice.
in zonele protejate delimitate in partea grafica a amplasamentelor cladirilor monument (in
limita razei de 100 m) se va solicita avizul Comisiei de Monumente Istorice
in zonele cu valoare ambientala constructiile vor avea o tratare deosebita pentru incadrarea
optima in sit.
- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale functiuni care admit
accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific, cu conditia sa nu se
formeze segmente de astfel de fronturi mai mici de 40 m;
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai
mică de 100 metri de echipamente publice şi de biserici;

-

UTILIZĂRI INTERZISE.
Se interzic următoarele utilizări:
nu se vor autoriza constructii care au activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode
prin traficul generat
pentru constructiile noi – POTmaxim se stabileste in functie de destinatia zonei, (functiunea principala
a constructiei propuse), conform H.G. 525 in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991
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- regim de inaltime de la P – P+6 in functie de vecinatati;
- regimul de aliniere este cel rezultat din profilurile transversale ale strãzilor;
2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitant cu PUD
Pentru realizarea pensiunii se vor soluţiona următoarele:
- asigurarea acceselor
- asigurarea numărului de locuri de parcare în incintă
- asigurarea utilităţilor
- asigurarea distanţelor faţă de vecinătăţi în conformitate cu Codul Civil
- stabilirea regimului de înălţime astfel încît construcţia propusă să nu depăşească cu mai mult de un
nivel clădirile din imediata vecinătate
3. SITUAŢIA EXISTENTĂ
− accesibilitatea la căile de comunicaţie
Circulatia auto principala se desfasoara pe B-dul Unirii. Accesul la parcelă se asigură prin aleea nde
acces nr. Cad. 58753
− Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi
Amplasamnetul este situate la latură vestică a Bulevardului Unirii, cu un aliniament de 25,00m.
Terenul este plat, construit, şi prezintă următoarele vecinătăţi:
- la nord, Nr. Cad. 4198 -5,92m; Nr. Cad. 35020 – 26,33m, Nr. Cad. 64185 – 10,73m
- la sud, Nr. Cad. 58753 (alee acces) – 40,89m
- la est, rest proprietate - 22,82m +1,50m +7,46m +7,60m
- la vest, Nr. Cad. 58753 (alee acces) – 37,98m

Coordonatele stereo 70 ale zonei studiate sînt:
Nr.
Pct.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Coordonate pct. de contur
X
408795,195
408793,481
408785,830
408784,725
408781,681
408774,393
408775,595
408768,414
408768,809
408746,878
408758,660

Y
642874,310
642879,971
642905,170
642908,908
642919,200
642917,050
642912,799
642910,834
642909,392
642903,089
642863,930

− Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere
Pe amplasament exista o construcţie -hală depozitare - ce nu va fi utilizată în sistemul noului
program. Terenul pe care se va amplasa apart-hotelul propus este amplasat pe latura vestică a incintei,
lasand un spaţiu necesar parcării în faţa halei de depozitare.
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− Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
Zona se încadrează în UTR 20– subzona funcţională Is- subzona situată în afara limitelor zonei de
protecţie, în care s-a realizat un ţesut urban dominat de mari centre de vînzare, mall-uri, sedii de firmă,
magazine. Zona este definita de clădiri cu puţine niveluri (dominant P+1 - P+2 niveluri), alcătuind fronturi
discontinue dispuse pe parcele destinate obiectivelor recent construite.
Adiacent zonei se afla terenuri ocupate de construcţii de locuit, comerciale şi de servicii.
- spaţii comerciale;
- spaţii pentru servicii medicale;
- accese pietonale şi carosabile;
- parcări şi spaţii pentru încărcat / descărcat şi manevre;
- reţele tehnico-edilitare.
Întreaga parcela va fi amenajata prin realizarea unei constructii cu functiunea de structură turistică tip
apart-hotel, realzată la nivelul normelor şi standardelor europene de funcţionalitate..
- clădiriea se dispune izolat în zona vestică a parcele i- spre depozitul „Mara”.
- se propun parcaje in interiorul incintei pentru autoturisme.
− Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafeţelor ocupate
Zona studiată este ocupată de terenuri proprietate privată cu un parcelar bine definit. Ampalsamentul
utilizat pentru construţia parcelei este deţinut cu contract de vînzare-cumpărare şi are suparfaţa de
1609,00mp.
Suprafata desfasurata: 2683,30mp
Suprafata construita: 813,90mp (existent+propus)
Suprafata utilă: 2457,28mp
Suprafaţa platformelor şi parcărilor: 469,10mp
Suprafaţa spaţiilor verzi: 326,00mp
− Condiţiile studiului geotehnic privind coniţţiile de fundare
▪
Adancimea de fundare recomandata Df=-3,00m fata de CTN
▪
Cota +0.00 este cota pardoselii finite la parter a constructiei proiectate
▪
teren de fundare - argila neagra tare cu concreţiuni calcaroase
▪
presiunea conventionala Pconv=220KPa
▪
Adancimea de inghet - 0,9m fata de CTN
− Accidente de teren (beciuri, hrube şi umpluturi) cu precizarea poziţiei acestora
Pe mplasamentul studiat nu s-au interceptat accidente de teren desi s-au efectuat lucrări de
secţionare cu prilejul motării reţelelor utilitare dinzonă.
− Adîncimea apei subterane
Pînă la adîncimea forajului executat pe amplasament (6,00m) nu a fost întîlnită apa freatică.
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− Parametrii seismici caracteristici zonei (zonă, grad, ag, Tc)
Din punct de vedere seismic, normativul P100/1/2013, amplasamentul se incadreaza amplasamentul
studiat in zona cu perioada Tc =1,6 sec si ag =0,35.
− Analiza fondului construit (înălţime, structură, stare etc.)
Pe terenul destinate construcţiei apart-hotelului există o construcţie tip hală de care se alipeşte
construcţia propusă. Construcţiile de pe parcelele adiacente sînt relizate în general cu structure şi materiale
modern, fiind edificate după anul 2000, cu acoperişuri în terasă şi şarpantă şi sînt în stare bună de utilizare.
− Echiparea existentă
Terenul este prevazut cu retele de energie electrica, gaz, canalizare, apa si telefonie, utilităţi la care
cladirea propusa se va putea racorda pe baza unor lucrari edilitare de incinta, nemaifiind nevoie de alte
racorduri sau bransamente.
4. REGLEMENTARI
− Obiectivele noi soloicitate prin tema-program
Obiectivul solicitat prin tema program este amplasarea unui apart-hotel S+P+4E+etaj tehnic, a
parcarilor si amenajarilor aferente.
− Funcţionalitate, amplasarea şi conformarea construcţiilor
Apart-hotelul proiectat se va amplasa spre hala Mara, în zona vestică aparcelei.
Cladirea va adaposti doua functiuni complementare privind cazarea, entertement-ul si asigurarea
mesei turiştilor.
Apart-hotelul propus va avea regim de inaltime subsol, parter si patru etaje, precum şi un etaj tehnic.
Parterul va avea functiunea de primire şi alimentatie publica - cu spatii destinate servirii mesei si
bucatarie (spaţiu preparare), grup sanitar pentru public si personal, grup sanitar pentru persoanele cu
dizabilităţi, sală conferinţe.
Accesul in bucatarie se va face separat pentru produsele semipreparate şi preambalate ce se vor utiliza
la pregătirea mesei de către turişti.
Subsolul este alcătuit din spaţii destinate entertementului turiştilor (activităţi club, squash, spaţii spa,
spaţii funcţionale necesare asigurării activităţii cuntinui a apart-hotelului (magazii ustensile, lenjerie,
prosoape, rufe murdare, magazine alimente.
Etajele sînt alcătuite din cite nouă unităţi de cazare (4 apartamente şi cinci camere).
Fiecare apartament este alcătuit din cite două camere, vestibul şi baie. Amerele de cazare sînt
alcătuite, fiecare, din camera, vestibul şi baie.
Accesele pe vertical se asigură prin două scăari şi un ascensor de personae.
Finisajele exterioare vor fi:
Soclul - placaj din piatra;
Pereti - tencuiala structurata alba; placari elemente liniare de lemn pentru exterior, culoare maro
Tamplarie – din profile PVC cu geamuri termoizolante, culoare maro
Se va realiza o infatisare moderna, volumetria si finisajele propuse vor crea un aspect caracteristic
zonei.
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− Capacitatea, suprafaţa desfăşurată
Apart-hotelul este proiectat pentru o capacitae de cazare de 90locuri în douăzeci de camere şi 16
apartamente. Suprafaţa desfăşurată este distribuită pe cinci nivele (S+P+4E) şi este de 2683,30mp.
− Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi (distanţe faţă de construcţiile existente,
accese pietonale şi auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc.)
Parcela se organizează prin poziţionarea clădirii propuse pe un aliniament de 45,00m faţă de
boulevard şi la 4,68m faţă de aleea de acces. Accesul pietonal se realizează pe frontul estic al clădirii, iar
accesul auto se realizează pe latura sudică a parcelei pe un carosabil de 5,50m şi o parcare pentru 12
autoturisme poziţionată pe latura estică a clădirii. Utilajele de stingere a incendiilor vor staţiona pe aleea de
acces nr. Cad. 58753, avînd acces la trei faţade prin acţionare cu furtunurile din echiparea autospecialelor de
pompieri.
− Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute
Pe mplasament există construcţii, însă modul de organizare a parcelei ţine cont de modalitatea de
ocupare a parcelelor învecinate care au funcţiuni similare. Modularea volumetrică a clădirii propuse crează
contraste compoziţionale cu clădirile învecinate. Se va realiza un ansamblu de front stradal cu suprafeţe şi
volume care să păstreze caracterul urbanistic existent.
− Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente
Construcţia apart-hotelului se realizează prin alipire la hala de depozitare existentă care este realizată
cu o structură cu cadre alcătuite din stîlpi de beton armat şi ferme metalice. Alipirea se face astfel încît să nu
fie afectată structura clădirii existente.
− Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei pietonale şi carosabile
Se propune amplasarea unui apat-hotel S+P+4E in partea dinspre vest a proprietatii, la o distanta de
2,00m de limita de proprietate dinspre vest – depozitul “Mara”. Se va folosi accesul auto existent, nu este
necesara modificarea acestuia si se vor asigura locuri de parcare conform legislatiei in vigoare. Atît aleile şi
platformele carosabile, cît şi aleile pietonale se vor realiza din pavaje pentru a se obţine un caracter atractiv
plastic adecvat funcţiunii
− Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor de
organizare la relieful zonei
Zona amplasamentului este constituită, elementele de relief fiind de tip urban cu mici spaţii verzi. Între
trotuar şi carosabilul aleii există pastille verzi ce vor fi preluate compoziţional în amenajarea exterioară a
apart-hotelului.
− Condiţii de instituire a regimului de zonă protejată, şi condiţionării impuse de aceasta
Nu este cazul. Amplasamentul nu este situat într-o zonă protejată definită şi delimitată conform
P.U.G.
− Soluţii pentru reabilitare ecologica şi diminuarea poluării
Pe amplasamentul studiat nu au existat surse de poluare, iar prin solutia propusa nu se vor crea nici un
fel de surse de poluare. Propunerea include colectarea selectiva a deşeurilor menajere. Toate deseurile
rezultate in urma constructiei vor fi evacuate in zone special amenajate de catre firma autorizata. Terenul va
6

fi agrementat cu zone verzi cu gazon, flori, arbusti ornamentali pentru a se obtine o ambianta placuta.
− Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spatiilor verzi
In bilantul teritorial suprafata zonei verzi va fi majorată pana la 20,00% din totalul suprafetei, dar prin
proiect se propune realizarea imprejmuirii cu plante agatatoare pentru a spori surafata verde pe verticala.
Se vor utiliza de asemenea, parcări înierbate în scopul măririi suprafeţelor spaţiilor plantate şi
înierbate.
− Lucrări necesare sistematizării pe verticală
Sunt necesare lucrări care se vor realiza sunt: accesele rutiere şi pietonale, parcare înierbată, zone
verzi.
− Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a terenurilor)
Se stabilesc urmatoarele retrageri ale constructiei nou propuse:
− se propune o retragere de min 2,00 m fata de incinta depozitului “Mara”;
− o retragere de 1,50m fata de limita din spate a proprietatii;
− o retragere de 4,68m fata de limita de sud a parcelei (aleea de acces).
− o retragere de 30,88m fata de limita de est a parcelei.
Regimul de construire este S+P+4E+etaj tehnic.
Alinierea se face la 45,00m faţă de trotuarul la bulevard
Suprafaţa terenului:…. 1609,00mp
Suprafata desfasurata: 2683,30mp
Suprafata construita: 435,90mp
Suprafata utilă: 2457,28mp
Procentul de ocupare a terenului: existent –…23,49% / propus –50,58%
Coeficientul de utilizare a terenului: existent – 0,23 / propus – 1,90
− Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racordări)
In incinta sint existente retele de apa si canalizare:
- bransament apa Dn 50mm-PIED
- racord canalizare Dn 200mm
- Racordul electric se realizează din reţeua electrică aeriană publică prin racord aerian în
conformitate cu soluţiatehnică a furnizorului, din linia electrica de joasa tensiune a zonei, printr-un
bransament electric monofazat aerian, cu conductoare torsadate, multifilare de cupru.
- Pentru incalzirea cladirilor, se va monta o centrala termica proprie, pe pompe de căldură si cu puffer
pentru acumularea apei calde menajere, incorporate in cladire.
În prezent parcela pe care urmează să se realizeză obiectivul este racordată la reţeaua de distribuţie
gaze naturale printr-un branşament care asigură alimentarea cu gaze naturale a clădirii existente pe
amplasament.
Pentru obiectivul propus nu este necesară o extinere a reţelei de gaze naturale incintei. Gazele
naturale vor fi utilizate numai pentru asigurarea preparării hranei.
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− Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat (existent şi propus)
SITUATIA EXISTENTA

Suprafata destinata constructiilor
Suprafata destinate trotuarelor,
platformelor pietonale, parcarilor si
circulatilor auto in interiorul parcelei
Spatii verzi si amenajari peisagere
TOTAL TEREN
CUT
POT

S.c.= 378,00mp–
POT=23,49%
1231,00mp -76,51%

0,00mp – 0,00%
1609mp
0,23
23,49%

SITUATIA PROPUSA

S.c.=813,90mp–
POT=50,58%
469,10mp – 29,15%

326,00mp – 20,27%
1609mp
1,90
50,58%

5. CONCLUZII
− Consecinţele realizării obiectivelor propuse
Apart-hotelul asigură servicii de cazare pentru o categorie de turişti legaţi mai ales de realizarea unor
deplasări curente în municipiu (delegaţi, turnee etc.). Situarea pensiunii în apropierea znei comerciale din
nordul municipiului înlesneşte posibilitatea cazării pe termene lungi şi scurte a personalului muncitor.
Obiectivul va constitui un punct de interes în zonă prin dinamizarea relaţiilor de tip urban şi prin
îmbunătăţirea fondului construit al zonei ca urmare a lucrărilor de amenajare propuse (pavaje decorative,
vegetaţie întreţinută, parcare înierbată pentru autoturisme, aspect urban al incintei)
− Măsuri ce decurg în continuarea PUD-ului
În temeiul PUD se vor elabiora documentaţiile necesare promovării investiţiei pentru accederea de fonduri
europene. De asemenea se stabilesc şi se clarifică condiţiile de amplasament în vederea avizării investiţiei şi
a autorizării construirii acesteia.
− Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluţiei
Prin soluţia funcţională şi volumetrică propusă se realizează un obiectiv de interes pentru zonă, prin
utilizarea raţională a terenului, cu limitarea impactului acestuia asupra mediului şi a elementelor de
structură urbană caracteristică zonei. Prin implementarea unor soluţii energetice alternative se asigură
sustenabilitatea investiţiei în cadrul urban existent.

Intocmit: arh. Mareş Aurelian
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