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 PLAN URBANISTIC ZONAL  
  

 

CAP.1. Introducere           

 

 1.1. Date de recunoaștere a documentației.  

 
denumirea obiectului   PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI 

de investiții   REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z.: 

     OBȚINERE AUTORIZAȚIE ÎNFIINȚARE STAȚIE DE 

     BETOANE ȘI ÎMPREJMUIRE 

 

amplasament    str.Dumbrava Roșie fn, mun.Dorohoi, jud.Botoșani 

    Nr. CAD și CF 56061 

    p.c. 3726, LOT 3 

 

  titularul investiției   SC AST PÎNZARIU SRL 

      prin administrator PÎNZARIU COSTEL 
      str. Aleea Mărului nr.3, bl.R20, et.4, ap.20 

 

  beneficiarul investiției  SC AST PÎNZARIU SRL 

      prin administrator PÎNZARIU COSTEL 
      str. Aleea Mărului nr.3, bl.R20, et.4, ap.20 

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI 

                                  

  proiectant general  S.C.”ARHISFERA CONSTRUCT” S.R.L. 
      mun. / jud. Botoşani, aleea Viilor nr.1 
      J7/445/17.10.2016, CUI 36640493 

            

  data elaborării   proiect nr. 44 / 2018 
 

 1.2. Obiectul studiului. 

 

Obiectivul prezentei documentații îl constituie studiul condițiilor în care se poate dezvolta 

urbanistic o suprafață de teren, situată în intravilanul muncipiului Dorohoi pe strada Dumbrava 

Roșie fn, jud.Botoșani cu scopul obținerii autorizației de înființare a unei stații de betoane, 

construirea unei hale administrative, garaje și împrejmuirea terenului aferent.    

 

 Studiul a fost întocmit având la bază :- 

 - TEMA DE PROIECTARE: tema program de amenajare și soluționare urbanistică a 

  Parcelei studiate din municipiul Dorohoi UTR 3, cu utilizare compatibilă cu funcțiunea  

  industriala din unitatea teritorială; 

- Certificatul de Urbanism eliberat de către Primăria Municipiului Dorohoi cu nr. 79 / 21 

 martie 2018. 
 

  1.3. Surse de documentare. Bază legală. 

 

 -  Plan Urbanistic General al municipiului Dorohoi (P.U.G.D.) și  

 -  Regulament Local de Urbanism - Dorohoi (R.L.U.D.);  

 - Studiu de fundamentare în vederea inițierii P.U.Z. 

 -  Plan Cadastral - scara: 1/2000; 
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 -  Ridicare topografică; 

 - Studiu geotehnic 2018. 

  Bază legală: 

 -  Legea 350/2001 - Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul; 

 -  Ghid privind Metodologia de elaborare a Conținutului - Cadru P.U.Z., G.M. -  010 - 2000 

  aprobat prin ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000.   

 -  H.G. 525/1996 - pentru Aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

 - Legea 50/ 91 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu  

  modificările ulterioare; 

 - Legea 10/1995 referitoare la calitatea în construcții; 

 - Legea 18/1991 privind fondul funciar; 

 - Legea 137/1995 privind protecția mediului; 

 - Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare; 

 - Ordinul Ministerului Sănătății 536/1996; 

 - Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare și cadrul  

  conținut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000); 

 - Legea 215/2001 a administrației publice locale; 

 - Legea 213 /1998 privind proprietatea publică; 

 -  Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra  mediului, 

  ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului și a  planurilor de urbanism -  

  Indicativ G.M. 008 - 2000. 

 - HGR 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; 

 -  prevederile Codului Civil; 

 - Guțic Octav ”Orașul Dorohoi”, București, Editura Litera 1979. 

 Studiul de fundamentare de față are un caracter Analitic și Prospectiv, va fi supus Procedurii de 

 Consultare a Populației conform prevederilor Legii nr. 350/2001 și a Ordinului M.D.R.T. nr. 

 2701/2010 și va deveni în momentul avizării favorabile, parte componentă a structurii P.U.Z. și 

 R.L.U. aferente obiectivului propus. 

  

CAP.2. Stadiul actual al dezvoltării urbanistice         
  

  2.1. Încadrare în contextul teritorial-relaționări. 

 

 Teritoriul luat în considerare pentru realizarea obiectivului P.U.Z. , cu folosință actuală de 

TEREN CURȚI CONSTRUCȚII este situat: 

 - în INTRAVILANUL mun. Dorohoi, str.Dumbrava Roșie; 

 - în zona sudică a localității.  

 Zona și amplasamentul – TERITORIUL (PARCELA DE REFERINȚĂ) supus studiului 

de față are suprafața totală  S = 14.700 mp 

 

Terenul din amplasament: 

 - platou, cu pantă generală ușor descendentă pe direcția vest-est, flancat de un teren  

   împădurit la vest; 

 - teren liber de orice construcție; 

 - deține acces direct din spațiul public. 

 

 2.2. Caracteristicile țesutului urban existent. 

 

Amplasamentul studiat se situează în U.T.R. nr.3, zonă cu destinație specială, cu funcțiuni 

adiacente. Aceasta se află într-o zonă de dezvoltare conform P.U.G. și R.L.U. Dorohoi. Sunt 

evidențiate următoarele tipuri de subzone funcționale I.e. zona industrială E,SE., I.s.e. sediu 

pompieri, L.m.e. zonă locuințe individuale. Înainte funcționase pe amplasamentul o autogară 

pentru transport public persoane. 

 În vecinătatea amplasamentului, țesutul urban existent are următoarele caracteristici: 
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 - o pondere semnificativă pe parcele o reprezintă terenurile curți construcții în intravilan; 

 - se învecinează cu clădiri de instituții și terenuri libere de construcții; 

 - în vecinătate sunt zone industriale; 

 - calea de acces este modernizată. 

 - echiparea tehnico-edilitară existentă: 

    - rețea publică pentru alimentare cu energie electrică; 

  - rețea publică pentru alimentare cu apă și canalizare; 

  - rețea publică pentru alimentare cu gaze naturale; 

  - rețea publică pentru telefonie, televiziune prin cablu; 

  - transport urban, salubritate.  

 Vecinătăți amplasament 

- NORD cale de acces NC 56059; teren proprietate NC 56062, NC 56060; 

- EST teren proprietate CF 53370;    

- SUD teren arabil P.C. 3730 (pășune comunală)  

- VEST Detașamentul de Pompieri Dorohoi, Liceul Al.Vlahuță. 

        

 Potențialul amplasamentului 

 - terenul este liber de construcții; 

 - este flancat pe latura vestică de un teren împădurit situat la o altitudine mai mare decât 

amplasamentul propus pentru amplasarea stației de betoane, servind drept perdea de protecție;  

 - la sud se învecinează cu un teren arabil care face parte din pășunea comunală, putând 

avea același rol de perdea de protecție; 

 

 2.3. Organizarea circulațiilor.Transport. 

 

Circulația în zonă se realizează din strada Dumbrava Roșie. Traficul auto și pietonal de 

perspectivă al P.U.G. identifică existența a două tipuri de circulații: 

 - circulații pietonale;    

 - circulații carosabile; 

    

Profilul transversal al străzii de 15,00 m se încadrează în categoria a III-a de stradă colectoare 

și asigură accesul la parcelele din zonă. 

 

 2.4. Ocuparea terenurilor. 

 

Pe amplasament și în vecinătățile acestuia se evidențiază următoarele tipuri de proprietate:  

a) Proprietatea de stat, domeniu public – categoria străzi; 

b) Proprietăți private ale persoanelor fizice+juridice – cu terenuri curți 

construcții/arabil/fâneață în extravilan; 

c) Proprietate domeniu public privat a Municipiului Dorohoi concesionată către 

investitorul prezentului studiu – teren curți construcții. 

 

 

 2.5. Echiparea tehnico-edilitară. 

 

Așa cum s-a precizat anterior zona dispune de următoarele rețele de utilități de tip urban: 

 

a) Rețele pentru energie electrică 

Zona studiată dispune de rețea publică pentru alimentarea cu energie,de tensiune înaltă, în 

profilul transversal al străzii Dumbrava Roșie. 

b) Rețele pentru alimentare cu apă și canalizare 

Zona studiată dispune de rețea publică pentru alimentarea cu apă și canalizare, în profilul 

transversal al străzii Dumbrava Roșie. 

c) Rețele pentru alimentare cu gaze naturale 
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Zona studiată dispune de rețea publică pentru alimentarea cu gaze naturale, în profilul 

transversal al străzii Dumbrava Roșie. 

d) Rețele pentru telefonie, televiziune prin cablu 

Zona studiată dispune de rețea publică pentru telefonie și televiziune prin cablu. 

e) Transport urban 

Zona studiată dispune de servicii de transport urban. 

f) Salubritate 

Zona studiată dispune de servicii de salubrizare. 

 

 2.6. Probleme de mediu. 

 

Condițiile de autorizare a executării construcțiilor în perimetrul studiat, vor avea în vedere 

păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic caracteristic zonei de 

amplasament. 

 

Prin regulamentul local de urbanism pentru construcţiile de tip industrial vor fi prevăzute spaţii 

verzi şi plantații de protecție pentru diminuarea poluării produsă de stația de betoane. 

Se propune un procent de 30% din suprafața amplasamentului de spații verzi. 

 

Pentru o intervenție minimă asupra peisajului se propun creearea a două fronturi de arbori pe 

latura estică și cea sudică pentru a majora calitatea aerului din atmosferă. 

 

Se vor lua măsuri specifice pentru protecția apei, a solului, a subsolului. 

 

Pentru construcțiile sau echipamentele generatoare de zgomot se vor lua măsuri de a se integra 

în nivelele de zgomot admise de legislația sanitară și de mediu în vigoare. 

 

Deșeurile rezultate în urma activităților vor fi adunate în containere specializate și transportate 

periodic de către regia de salubritate locală pentru depozitarea gunoiului. 

   

  2.7. Opțiunile investitorului. 

 

       Situată într-o zonă cu cadru favorabil investiția pe care o doresc investitorii va fi o  

  STAȚIE DE BETOANE, GARAJE, HALE ADMINISTRATIVE ȘI ÎMPREJMUIRE.  

  investiție absolut necesară desfășurării obiectului de activitate.   

  

CAP.3. Modul de organizare arhitectural-urbanistic. Categorii de intervenție.  

   Reglementări preliminare.  
  

  3.1. Delimitarea obiectului de studiu. 

 

 Suprafața terenului studiat – PARCELA DE REFERINȚĂ – în urma realizării ridicării 

topografice și a intabulării cadastrale a terenului este de 14.700 mp. 

 Regim juridic - Terenul este proprietate public privată a Municipiului Dorohoi 

concesionată către SC AST PÎNZARIU SRL prin contractul de concesiune nr.12/01.03.2018. 

 Prin documentația prezentă se va putea reglementa regimul terenului în context cu P.U.G. 

și R.L.U. Dorohoi, astfel încât să se poată clarifica: 

 - funcțiunea teritoriului; 

 - determinarea regulilor de construibilitate pe teritoriul care face obiectul studiului de față;  

 - condiții de amplasare, regim de înălțime, căi de acces carosabile și pietonale, parcări; 

 - trasee noi ale rețelelor tehnico-edilitare propuse. 

 Din analiza concluziilor studiului de față va rezulta oportunitatea schimbării regimului 

terenului cât și funcționalitatea acestuia pentru investiția propusă. 
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  3.2. Analiza critică a situației existente. 

 

  3.2.1. Disfuncționalități 

 

 La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat 

următoarele obiective principale: 

  a) corelarea prezentei documentații urbanistice cu Planul Urbanistic General al  

 Mun.Dorohoi; 

  b) asigurarea amplasamentelor și a amenajărilor necesare pentru obiectivele  

 prevăzute prin temă; 

  c) clarificarea zonificării funcționale pentru terenul aferent și a compatibilității 

 funcționale propuse de zonă industrială I.p. 

 

  3.2.2. Priorități 

 

 În temeiul documentației de urbanism P.U.G. și R.L.U. Dorohoi aferent aprobat, cu referire 

la  amplasament în corelare cu U.T.R. nr.3,  în baza ANALIZEI făcute prin STUDIUL DE 

FUNDAMENTARE de față, corelat cu informațiile și datele despre AMPLASAMENT este 

prioritar a se stabili condițiile legale și favorabile de: 

 

  - înființare a stației de betoane; 

  - propunerea funcționalității de I.p. zonă industrială; 

  - amplasarea în interiorul parcelei cât și față de drumurile publice;  

  - procentul de ocupare al terenurilor; 

  - a sprijini acțiunile ce urmăresc protecția mediului. 

 

  3.3. Descrierea soluției de organizare arhitectural-urbanistice a terenurilor.   

   Oportunitatea investiției, consecințele economic sociale, categorii de costuri 

   

  3.3.1.a. Criterii principale de organizare 

 

 De comun acord cu inițiatorul prezentului studiu și în concordanță cu prevederile 

 P.U.G.+R.L.U. Dorohoi s-au propus următoarele criterii de organizare pe amplasament: 

 

  - zonificarea funcțională a terenului; sistematizarea incintei; 

  - stabilirea regulilor de construire astfel încât să se respecte Codul Civil și   

    Legislația specifică în domeniul construcțiilor; 

  - stabilirea unor criterii urbanistice clare, prin definirea indicatorilor urbanistici ca 

    P.O.T. și C.U.T., număr de niveluri întregi, regim de înălțime; 

  - modul în care se poate asigura infrastructura tehnico - edilitară corespunzătoare. 

 

  3.3.1.b. Oportunitatea investiției 

 

 Din prevederile ce decurg în urma aprobării documentației de urbanism faza PUZ se naște 

tema de proiectare pentru realizarea investiției cu caracter privat care poate duce la crearea de 

locuri de munca, dezvoltarea infrastructurii edilitare. 

 

  3.3.1.c. Consecințele economic sociale 

 

 Ca atare, prognozele investitorului se bazează pe faptul că proprietatea este gestionată 

profesional, urmând să respecte prevederile pentru diminuarea efectului asupra mediului. 

Principalele avantaje ale acestei investiţii pentru comunitatea locală sunt : crearea locurilor de 

muncă, taxe şi impozite plătite către bugetul local. 
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  3.3.1.d. Categorii de costuri 

 

 Costurile prezentei investiții vor fi suportate de catre beneficiar (investitor privat), 

nesolicitându-se costuri din partea autorităților publice locale.   

 Noile construcții ce se doresc a se edifica pe terenul de 14.700 mp vor avea funcțiunile de 

stație betoane, hale administrative, birouri, garaje, parcări. 

 

  3.3.2. Organizarea circulațiilor. 

 

 Se propune realizarea accesul carosabil din calea de acces din strada Dumbrava Roșie 

stradă colectoare aflată la limita de proprietate din nord a terenului. Acesta își va păstra profilul 

transversal de 15,00 m.  

 

  În incinta studiată se vor amenaja: platforme și alei carosabile, zonă parcare dimensionată 

conform R.G.U. art. 5.12. Anexa 5 pentru autoturisme, platforme de acces, alei pietonale de 

incintă și trotuare de protecție la clădiri. Se va realiza o sistematizare verticală corespunzătoare. 

 

  3.3.3. Valorificarea cadrului natural. 

 

 Ținând cont de lucrările propuse este obligatoriu a se asigura o perdea de protecție la  estul 

și sudul amplasamentului, de vegetație înaltă cât și vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu 

rol de protecție, în funcție de categoria acestora.   

 

Se impune ca după implementarea proiectului, plantarea de arbori şi arbuşti caracteristici  de către 

beneficiar (plopi, frasini, răchită, cătină), specii care reduc din poluarea atmosferică şi cea sonoră. 

În partea estică arborii vor proteja cu precădere gospodăriile populaţiei. 

 

  3.3.4. Zonificarea teritoriului - REGLEMENTĂRI 

 

a) destinația parcelei – zonificare: 
  - funcțiune propusă : I.p.. – zonă industrială. 

    

b) reglementări urbanistice preliminare: 

 

 PRINCIPALELE OBIECTE ALE INVESTIȚIEI 

 - stație de betoane 

 - garaje, hală administrativă ce va cuprinde birouri,          

     spații tehnice, grupuri sanitare, vestiare. 

 - separator de hidrocarburi cu decantor de ape tehnologice îngropat 

 - rețele și racorduri exterioare de utilități 

 - drumuri, platforme, parcaje 

 - zone verzi de protecție 

 CĂI DE ACCES PROPUSE: alei carosabile de incintă cu paltformă auto acces și locuri 

de parcare pentru autovehicule de dimensiuni mici sau mari, alei pietonale , platforme 

acces în imobil, trotuare de protecție. 

 PARCAJE: se prevede realizarea numărului necesar de locuri de parcare care să 

deservească necesităților spălătoriei și service-ului auto, conform normativelor 

 

  DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC   

 Conform temei de proiectare, d.p.d.v. funcțional, dotarea obiectivului este   

 corespunzătoare specificului activității și cuprinde : 

 • Instalație tehnologică mobilă de preparare betoane, stație de betoane mobilă 

 cu 2 silozuri de ciment; 

 • hală metalică administrativă; 
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 • Platformă betonată pentru trafic greu; parcări pentru automalaxoare și basculante; parcări pentru 

 autoturisme; 

 • Padocuri pentru depozitarea agregatelor pe sorturi de nisip, piatră, mărgăritar - platforme 

 de beton armat monolit cu pereți de plasă metalică; 

 • Separator de hidrocarburi cu decantor de ape tehnologice îngropat, Bazin vidanjabil. 

 

  Categoria de importanţă a construcţiei este “C”- normala (conform HG 766/97) 

  Clasa de importanţă a clădirii este III (α=1,0) Conform STAS 10100/0-75, NP100/92,   

  Gradul II de rezistenta la foc. Categoria „E” pericol de incendiu ; Risc mic de incendiu  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.3.5. Regim de înălțime propus. 

 

 STAȚIE DE PREPARARE BETOANE, GARAJE ȘI HALĂ ADMINISTRATIVĂ 

(CONSTRUCȚII ANEXE NECESARE) - P înalt, P+1. 

 

  - H streașină  = 4,50 m;   

  - H max = 12,00 m;  

 

  3.3.6. Regim de aliniere propus. 

 

Regimul de aliniere stradal  = 10,00 m față de limita de proprietate la stradă a terenului 
  

 Aliniamentele laterale și posterioare se propun conform: 

   - distanțelor minime de siguranță față de clădiri sau compartimente la incendiu (tabelul 2, 

  art.22, P118/1 -2013); 

  - distanțelor minime din Codul Civil. 

  - la clădirile amplasate pe aceeași parcelă distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași  

  parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu mai 

  puțin de 3,00 m. 

 Aliniamente laterale – 6,00 m,10,00 m, respectiv 24,60 m conform planșei PUZ03 

 Aliniament posterior – 6,00 m 

   

  3.3.7. Modul de utilizare al terenului. 

  

POT maxim = 35,00% 

CUT maxim = 0,70  

Nr.Nivele = parter înalt și etaj => 2  
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  3.3.8. Dezvoltarea echipării edilitare. 

 

Alimentarea cu apă  - pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă se va realiza un branșament 

la rețeaua publică de distribuție apă din profilul transversal al străzii Dumbrava Roșie. 

   - gospodăria de apă propusă va fi compusă din : cămin de apometru și rețea 

de apă potabilă; 

   - proiectele de specialitate, cât și execuția lucrărilor interioare vor fi 

realizate de proiectanți și executanți autorizați. 

  

Racord canalizare   

Apa va fi utilizată astfel : 

- apa tehnologică (apa înglobata în beton, apă spălare malaxor stație, apă spălare automalaxoare 

transport beton) 

- apă menajeră utilizată la grupuri sanitare  

Stația mobilă de preparare betoane necesită un consum de ape tehnologice de 105 m3/zi și un 

consum menajer de 0,174 m3/h.  

 

Apa va fi furnizată prin racord la rețeaua edilitară existentă prin conducta din oțel zincat montată 

îngropat sub adâncimea de îngheț.   

 

În circuitul tehnologic un aport de 50% din necesar îl are debitul de ape pluviale decantate care 

prin pompare vor fi reutilizate în procesul de preparare al betoanelor.   

În zona cu posibilități de amestec al apelor pluviale cu produse tehnologice, apele pluviale vor fi 

colectate prin rigola betonată, conduse spre separatorul de hidrocarburi cu decantor.  

Din decantor apele curate vor fi repompate în circuitul tehnologic, iar produsele decantabile vor fi 

vidanjate și evacuate la depozite specializate în deșeuri solide, pe baza de contract.  

Apele menajere de la grupurile sanitare vor fi colectate prin tuburi PVC și dirijate spre bazinul 

vidanjabil. De pe celelalte suprafețe betonate apele pluviale convențional curate vor fi dirijate spre 

spațiile verzi care înconjoară incinta și absorbite de aceasta. 

 

Alimentarea cu energie electrică   

   - pentru alimentarea cu energie electrică a instalației tehnologice și a 

obiectelor din incintă se va prevedea un post de transformare de 250kVA .  

   - a fost prevazută o rețea exterioară pentru circuitul de forță între postul 

trafo, instalația de preparat betoane și rețele interioare pentru alimentarea cu energie electrică a 

birourilor. 

   - se prevede racordarea la rețeaua existentă. 

 

 Alimentarea cu căldură - halele se încălzesc cu radiatoare electrice; 

  - apa caldă la grupurile sanitare se va prepara cu un instant / boiler electric; 

  - pentru prepararea betoanelor pe timp de iarna, se va utiliza o centrală 

  termică pe gaze naturale, cu tiraj fortaț. 

 

 Telecomunicații - se prevede racordarea la rețeaua existentă în zonă.    

 

 Gospodărie comunală - după punerea în funcțiune a obiectivului se vor genera deșeuri 

 menajere, care vor fi colectate în containere amplasate în locuri special amenajate.    

 

  3.3.9. Obiective de utilitate publică. 

 

 Pentru înființarea stației de preparare betoane și construirea clădirilor anexe necesare 

desfășurării activității obiectului (garaje, hale administrative) nu vor fi necesare achiziționări / 

modificări de terenuri, schimburi sau concesionări care să fie supuse unor proceduri de necesitate 

publică.  
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 Terenul este proprietate public privată a Municipiului Dorohoi concesionată către 

investitorul prezentei documentații prin Contractul De Concesiune nr.79/21.03.2018 pe o perioadă 

de 25 de ani începând cu data de 01.03.2018. 

 

  3.3.10. Surse de poluanți și protecția factorilor de Mediu. 

 

 Prin modul de dezvoltare al zonei, propus în documentația de față, se vor lua măsuri pentru 

protecția elementelor de bază ale mediului înconjurător: sol, apă, aer. 

 

Protecția apelor 

 

Alimentarea cu apă potabilă va fi asigurată din rețeaua de distribuție publică de alimentare cu apă. 

 În perioada de operare, sursele de poluare sunt constituite din: 

 apele reziduale tehnologice rezultate în urma spălării amplasamentului; 

 zgomotul produs de traficul greu al autovehiculelor care transportă și depun pe amplasament 

diverse agregate 

 apele pluviale încărcate cu eventualele particule de nisip produse de către stația de betoane. 

 

Se prevăd instalații locale de preepurare a apelor : apele impurificate vor fi trecute prin separatoare 

de hidrocarburi şi decantoare înainte de evacuarea în reţeaua de canalizare.  

 

Apele pluviale colectate de pe suprafeţele betonate, perimetrul staţiilor (sortare, betoane), 

suprafaţa spaţiilor de parcare vor fi dirijate prin pante şi rigole colectoare către un separator de 

hidrocarburi, iar din separator apa curată va fi dirijată către bazin, prin intermediul unei conducte 

din polipropilenă. 

 

 Protecția aerului 

 

      Activitățile specifice nu induc noxe și substanțe poluante.  

 Emisiile cuprind în principal praf de  ciment şi particule fine din agregatele minerale utilizate la 

prepararea betonului; emisiile de particule de ciment pot reprezenta aprox. 1‰ din cantitatea manipulată. 

 Pentru reducerea pierderilor de ciment şi încadrarea concentraţiilor de particule materiale în aer în 

reglementările legale s-au prevăzut filtre la silozurile de stocare a cimentului.  

 În cazul staţiei de betoane, în cartea tehnică se menţionează conţinutul de praf rezidual la nivelul 

aerului curat. Acesta este < 0,005g / mc şi este asigurat de filtre cu suprafaţa de 4 mp.  

 Silozurile de ciment sunt prevazute cu filtre ecologice, conform normelor europene în vigoare; la 

partea superioară a fiecarui siloz exista un filtru de praf cu suprafata filtranta de 4 mp format din cartuse 

de filtrare poliester si un sistem de curățare a filtrelor prin vibrare care se vor schimba conform 

mentenanței.   

 Malaxorul este prevăzut cu un colector pentru reținerea pulberilor.  

 

 Măsuri pentru protecţia aerului 

 - staţia de preparare betoane asigură dozarea componentelor şi transferul direct în malaxorul în 

 care se realizează amestecul componentelor; 

 - transportul de la silozuri la dozatorul pentru ciment din dotarea staţiei se realizează cu 

 transportor cu şnec prevăzut cu carcasă metalică, împiedicând evacuarea pulberilor în aer;  

 - transportul agregatelor de la buncărele de alimentare la silozuri se face pe benzi transportoare 

 închise;  

 - pentru limitarea emisiilor de pulberi de la operaţiile de alimentare a silozurilor pentru ciment 

 sunt prevăzute cartuşe filtrante cu randament de reţinere de 98%; la o instalaţie de reţinere sunt 

 cuplate 2 silozuri.  

 - principalele surse dirijate generatoare de particule asociate staţiei de preparare betoane, silozurile 

 de ciment, sunt prevăzute cu sisteme eficiente pentru controlul emisiilor, iar unitatea de malaxare 

 este casetată; 
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 - concentraţiile de poluanţi estimate în emisiile de la sursele dirijate sunt conforme cu valorile 

 limită prevăzute de legislaţia în vigoare (Ordinul MAPPM nr. 462/1993); 

 - perdelele verzi de protecție înalte au rolul de a diminua poluarea aerului. 

 

Protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor 

Principalele surse de zgomot și vibratii sunt cauzate de funcționarea echipamentelor, a mijloacelor 

de transport care se deplasează în incinta complexului; pornirea și traficul de autovehicule, 

funcționarea echipamentelor și utilajelor din dotare, manipularea materialelor, zgomotul produs de 

operațiile aferente activităților auxiliare se manifestă pe un perimetru restrâns.  

Vor fi utilizate doar sisteme constructive, materiale si elemente de constructie agrementate tehnic 

conform Legii 10/1995. 

Perdelele verzi de protecție înalte au rolul de a diminua intensitatea zgomotelor și a vibrațiilor. 

 

Protecția împotriva radiațiilor – nu este cazul. 

 

Protecția solului și a subsolului  

 

 Suprafețele din incintă sunt betonate în cea mai mare parte, diminuând astfel riscul de poluare a 

 solului și subsolului.  

 Sursele potențiale de contaminare a solului sunt: traficul auto si eventuale disfuncționalități ale 

 sistemului de canalizare.  

 Măsurile adoptate pentru asigurarea protecției solului și subsolului sunt: inspecții periodice de 

 control ale rețelei interioare de canalizare pentru prevenirea avariilor; impermeabilizarea 

 suprafețelor utilizate pentru depozitarea de materiale; întreținerea permanentă a zonelor plantate. 

 Incinta este astfel organizată funcțional încât desfășurarea activității să se încadreze în spațiile 

 proiectate în funcție de specific (depozitare, receptie/sortare, spatii manevra etc).  

 

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice - nu este cazul. 

Protecția așezărilor umane și altor obiective de interes public   

 

Amplasamentul investiției preconizate se găsește la distanță față de obiective de interes public, 

monumente istorice și de arhitectura, diverse așezăminte, zone de interes național.  

Perdelele verzi de protecție înalte au rolul de a încadra stația de betoane astfel diminuând efectele 

asupra vecinităților. 

 

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament  

  

Deșeurile rezultate din activitatea specifică desfasurata în construcție nu vor constitui surse de 

poluare.  

În etapa de funcționare vor fi generate următoarele categorii de deșeuri :  

 - deșeuri menajere – se vor colecta în pubele, pe categorii și vor fi evacuate la rampa de 

deșeuri de către prestatori autorizați;  

 - deșeuri hârtie, carton – se vor colecta, compacta și balota în vederea valorificării; 

ambalaje plastic, folie polietilena; nămol rezultat din operatiile de întreținere a rețelei de canalizare 

(întreținere/decolmatare) - se va evacua de prestatori autorizați (cu utilaje specifice); 

 - deșeurile menajere organice se vor colecta în pubele speciale acoperite, așezate pe o 

platformă de beton ; vor fi preluate – pe bază de contract de evacuare a deșeurilor menajere - de 

utilaje speciale si transportate la groapa de gunoi a orașului .  

 

Prin modul de gestionare a deșeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu și populatie și 

limitarea cantităților de deșeuri eliminate prin evacuare la rampa de deșeuri. 

 

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase 

         -  nu se utilizează substanțe toxice sau alte produse chimice periculoase în activitatea firmei.  
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CAP.4. Măsuri în continuarea studiului de fundamentare      
 

4.1. - Configurată pe tendința reală de dezvoltare urbană, susținută de existența condițiilor optime 

de cadru natural, investiția propusă va realiza ocuparea unei zone libere care va căpăta o nouă 

valoare urbană, atât din punct de vedere arhitectural-constructiv cât și a gradului de utililare a 

zonei.   

 

 4.2. - P.U.Z. propriu-zis și R.L.U. aferent obiectivului propus prin studiul de față,va prezenta 

explicit dezvoltarea parcelei și încadrarea în prevederile P.U.G.+R.L.U. Dorohoi. Prin aprobarea 

P.U.Z. și R.L.U. se va stabili modul în care se vor schimba parametrii urbanistici și motivele care 

generează amplasarea de construcții noi.   

 

 4.3. - Odată aprobat P.U.Z. și R.L.U. vor avea o valabilitate nedeterminată pentru realizarea de 

obiectivului de investiții – Înființare stație de betoane, garaje, hale administrative și împrejmuire - 

până la preluarea acestora în P.U.G.   

 

 4.4. - Se va respecta procedura de consultare a populației: Legea 350/2001 și Ord. M.D.R.T. nr. 

2701/2010.   

 

 4.5. - BENEFICIARUL studiului de față și a P.U.Z. + R.L.U. propriu-zis este atât investitorul cât 

și Administrația Teritorială, devenind bun public după aprobarea în CONSILIUL LOCAL chiar 

dacă a fost finanțat din surse private; nu va fi admisă nici o revendicare privind vreun drept de 

exclusivitate în utilizarea acesteia.   

  

 4.6. - P.U.Z. + R.L.U. aprobate reprezintă DOCUMENTE DE REGLEMENTARE 

URBANISTICĂ.     

 

4.7. - Implementarea proiectului supus analizei, în toate etapele sale (pregătire, 

funcţionare,dezafectare),  nu va afecta semnificativ starea de conservare a nici unui tip de habitat 

şi a nici unei specii de floră sau faună de interes comunitar, fiind asigurate din acest punct de 

vedere menţinerea condiţiilor pentru protecţia populaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 ÎNTOCMIT,      COORDONATOR URBANISTIC, 

 Arh. Alexandra Laura POPA      Arh. Mihai G. TULBURE   

 Mai 2018 
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