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Denumirea lucrării 

P.U.D. - Amenajare complex sportiv în zona bazei 
de tratament și agrement Ocna Mureș 
Oraș Ocna Mureș, Str. Fabricii, F.N., Jud. Alba, C.F. Nr. 79210 

Faza 	 	 P.U.D. 

Beneficiar 	 Orașul Ocna Mureș 

Conține 	 Documentație tehnică pentru P.U.D. 
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FIȘA PROIECTULUI 

  

1. Denumirea proiectului P.U.D. - Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament și 
agrement Ocna Mureș

2. Amplasament Oraș Ocna Mureș, Str, Fabricii, F.N., Jud. Alba C.F. Nr. 79210

3. Proiect nr. / Faza 252 / 2020 P.U.D.

4. Beneficiarul lucrării Orașul Ocna Mureș

5. Proiectant S.C. Arhi BOX S.R.L., Cluj-Napoca 
tel: 0740 169 204

6. Conține Documentație tehnică pentru Plan Urbanistic de Detaliu

Proiect nr. 252 / 2020 	  Documentație pentru P.U.D 2



 

AhB
ARHI BOX S.R.L.
Str.  Dimitr ie Bol int ineanu 29B
Cluj -Napoca
004 0740 169 204
office@arhibox.ro
arhibox.ro 
 

ARHI BOX
: K A B M > < M N K ĺ
U R B A N I S M
D E S I G N

BORDEROU GENERAL 

A. Piese scrise 
• Foaie de capăt 
• Fișa proiectului 
• Borderou general 
• Extras C.F. 
• Copie C.U.I. beneficiar 
• Certificat de urbanism nr. 44 din 02.08.2019 
• Memoriu tehnic - P.U.D. 

B. Piese desenate 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       Întocmit, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Arh. Călin Lada 

Cluj-Napoca, Ianuarie 2020 

U0 Încadrare în teritoriu 1:2000, 1:5000

U1.1 Situația existentă zona 1 1:500

U1.2 Situația existentă zona 2 1:500

U2.1 Reglementări urbanistice zona 1 1:500

U2.2 Reglementări urbanistice zona 2 1:500

U3.1 Reglementări edilitare zona 1 1:500

U3.2 Reglementări edilitare zona 2 1:500

U4.1 Proprietatea asupra terenurilor zona 1 1:500

U4.2 Proprietatea asupra terenurilor zona 2 1:500

U5.1 Posibilități de mobilare urbanistică zona 1 1:500

U5.2 Posibilități de mobilare urbanistică zona 2 1:500

U6 Secțiune prin teren 1:500

U7 Ilustrare urbanistică -
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MEMORIU TEHNIC - FAZA P.U.D. 

 1. INTRODUCERE  

1.1. Date de recunoaștere a documentației 

1.2. Obiectul proiectului 
	 Prezenta documentație a fost întocmită la cererea beneficiarului Orașul Ocna Mureș, pentru 
realizarea lucrării „P.U.D. - Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament și agrement Ocna 
Mureș”, în Orașul Ocna Mureș, Str. Fabricii, F.N., Jud. Alba. 
	 Obiectul lucrării îl constituie aprofundarea din punct de vedere urbanistic, funcțional și estetic al 
parcelei studiate, în vederea amenajării acesteia cu funcțiuni care să suțină activitatea complexului sportiv. Se 
propune construirea unui imobil cu funcțiune administrativă, amenajarea unor alei pietonale în scop de 
promenadă, terenuri multi-sport, pistă de alergare și pistă de biciclete, două zone de fitness, zonă pentru tenis 
de masă și zonă de șah. În nordul parcelei, se va amenaja o parcare cu 82 de locuri. 
	 Imobilul propus, va avea regimul de înălțime P și va adăposti funcțiuni administrative, tehnice, cabinet 
medical, vestiare și grupuri sanitare. 
	 În prezent, parcela ce face obiect proiectului este liberă de construcții. 

 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ  

2.1. Surse de documentare 
	 Extras C.F: Nr. 79210 
	 Ridicare topografică cu viza ANCPI Nr. 9100 din 01.08.2017 
	 P.U.G. al Orașului Ocna Mureș 
	 C.U. nr. 44 din 02.08.2019 
	  

Denumirea proiectului P.U.D. - Amenajare complex sportiv în zona bazei de tratament și 
agrement Ocna Mureș

Beneficiar Orașul Ocna Mureș

Amplasament Oraș Ocna Mureș, Str, Fabricii, F.N., Jud. Alba C.F. Nr. 79210

Proiectat general S.C. Arhi BOX S.R.L., Cluj-Napoca 
tel: 0740 169 204

Număr proiect 252 / 2020

Faza de proiectare P.U.D.

Data elaborării Ianuarie 2020
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2.2. Concluzii din documentații deja elaborate 
	 Parcela studiată este localizată în intravilanul Orașului Ocna Mureș, în partea de nord-est, pe strada 
Fabricii, F.N., în afara zonelor de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. 
	 Zona are un caracter predominant industrial, dar parcela se învecinează la est cu locuințe individuale. 
	 Din punct de vedere al reglementării urbanistice, conform P.U.G. Ocna Mureș, parcela studiată se 
încadrează în 3 UTR-uri diferite: 

• 	UTR3 - subzona Pp - Parcuri 
• UTR4 - subzona I - Zona unități industriale 
• UTR 6 - subzola Pp - Parcuri 

 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ  

3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație 
	 Accesul pietonal se realizează atât din str. Fabricii cât și din str. Mihai Eminescu. Accesul auto este 
posibil doar din str. Fabricii, adiacentă frontului nordic al parcelei. 
	 Strada Fabricii nu prezintă un profil constant pe sectorul adiacent parcelei, acesta variază între 8,60 m 
și 6,80 m. 

3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți 
	 Parcela pentru care s-a realizar documentația, este situat în intravilanul Orașului Ocna Mureș, are o 
suparață de 40.433 mp, este identificată prin C.F Nr. 79210 și este în proprietatea Orașului Ocna Mureș. 
	 Vecinătățile sunt: 

	 În interiorul parcelei, s-au dezmembrat anterior documentației P.U.D. două parcele identificate prin 
C.F. Nr. 79103 și C.F. Nr. 79104 aflate în proprietatea Orașului Ocna Mureș. 
	 Terenul are o formă neregulată, cu o declivitate de la est la vest cu o diferență de nivel de 36,56 m. 

La nord: Strada Fabricii - domeniul public al orașului Ocna Mureș

La est: Statul Român, 
Bumbu Lazăr, 
Dulău Ioan și soția Dulău Lucia, 
Spaniol Alexandru, 
Marcu Maria, 
Zariu Gheorghe,

La sud: Strada Mihai Eminescu - domeniul public al orașului Ocna Mureș 
Strada Parcului - domeniul public al orașului Ocna Mureș

La vest: Statul Român, 
S.C. Eurotrans S.R.L.
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3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere 

3.4. Caracterul zonei, asptectul arhitectural urbanistic 

	 Terenul ce se dorește a fi reglementat se situează într-o zonă cu caracter predominant industrial, fiind 
amplasat la intersecția a două zone cu caractere total diferite și foarte bine definite. În partea de nord și vest, 
este prezentă zonă cu caracter industrial, fiind dominat de hale de producție și depozitare, sau construcții 
conexe funcițiunilor industriale și agricole, iar în partea de sud și est caracterul predominant al zonei este definit 
de clădiri de locuințe individuale cu regim de înălțime scăzut.  
	 Parcela se află în afara zonelor de protecție a valorilor arhitecutrale și urbanistice. Zona se remarcă 
prin densitatea scăzută a construcțiilor. 

3.5. Destinația clădirilor 
	 În prezent pe amplasamentul ce face obiect proiectului nu există construcții. 

3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate 
Regimjul juridic 
	 Conform extrasului de carte funciară nr. 79210, terenul este în proprietatea Orașului Ocna Mureș și 
are o suprafață de 40.433 mp. Terenul se află în intravilanul Orașului Ocna Mureș, Str. Fabricii, F.N., Jud. Alba. 

Regimjul economic 
Conform CF-ului, categoria actuală de folosință a terenului este de teren neproductiv. 

Regimjul tehnic 
Din punct de vedere al reglementării urbanistice, conform P.U.G. Ocna Mureș, parcela de 40.433 mp 

se încadrează în 3 UTR-uri diferite: 
• 	UTR3 - subzona Pp - Parcuri - 18.550 mp 
• UTR4 - subzona I - Zona unități industriale - 21.406 mp 
• UTR 6 - subzola Pp - Parcuri - 477 mp 

Parametrii tehnici admiși sunt: 

S teren 40.433 mp

Sc existentă 0,00 mp

Sd existentă 0,00 mp

P.O.T. existent 0,00 %

C.U.T. existent 0,00

UTR P.O.T. max C.U.T. max Regim H max H max cornișă H max coamă Sp. verzi min

UTR3 - - - - - 25 %

UTR4 10 % 0,10 P 4,00 m 6,00 m 25 %

UTR6 - - - - - 25 %
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3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare 
	 În urma studiului geotehnic, a fost relevată următoare stratificaţie geologică: sol vegetal nisipos 
cafeniu-gălbui; nisip prăfos galben, umed, afânat; argilă galben-cenușie la cenușie, moale la consistență, local 
vârtoasă, cu intercalații de nisip argilos cafeniu-gălbui, moale la consistență. 
	 Adâncimea recomandată de fundare Dfmin=-5.50/-5.80 m de la nivelul terenului natural. Se 
recomandă ca strat bun de fundare stratul de nisip, pietriș, bolovăniș, cu intercalații de nisip argilos moale, 
cenușiu, fragmente de materiale de construcții, afânat - foarte îndesat. Pentru stratul bun de fundare se poate 
lua în considerare o valoare a presiunii convenționale de bază pconv = 350 kPa.  
	 În cazul în care se optează pentru o adâncime de fundare Df < 5,5÷5,80 m, se recomandă executarea 
în prealabil a unor lucrări de îmbunătățire, funcție de lucrările proiectate. 

3.8. Accidente de teren cu precizarea poziției acestora 
	 Nu este cazul. 

3.9. Acâncimea apei subterane 
	 În cadrul forajelor geotehnice, apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 3,50 m (FG01) și 
4,00 m (FG02), față de CTN. Se recomandă realizarea de epuismente.  

3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei 
	 Conform reglementării tehnice P 100-1 / 2013 zona studiată are accelerația terenului ag = 0,10 g 
având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și perioada de colț, Tc=0,7. Coeficienții seismici orizontali şi 
verticali ai mișcării terenului ksh şi ksv se calculează ca fiind: 
  

3.11. Analiza fondului construit 
	 În prezent pe parcela ce face obiect poriectului, nu există construcții. 

3.12. Echiparea existentă 
	 Terenul are acces la rețele de apă, canalizare și energie electrică și gaze naturale a localității. Pentru 
stabilirea capacității rețelelor existente și pentru determinarea necesității clădirii propuse, se vor efectua studii 
ulterioare.  

 4. REGLEMENTĂRI  

4.1. Obiectivele noi solicitate de tema-program 

	 Obiectul lucrării îl constituie amenajarea parcelei cu funcțiuni care să suțină activitatea unui complex 
sportiv. Se propune construirea unui imobil cu funcțiune administrativă, amenajarea unor alei pietonale în scop 
de promenadă, terenuri multi-sport, pistă de alergare și pistă de biciclete, două zone de fitness, zonă pentru 
tenis de masă și zonă de șah. În nordul parcelei, se va amenaja o parcare cu 82 de locuri. 
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	 În elaborarea proiectului, se va lua în cosidereare contextul învecinat, factorii urbanistici, funcționali și 
estetici. 

4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor 
	 Parcela studiată nu este grevată de servituți pentru utilitate publică. 
	 Imobilul propus, va avea un regim de înălțime maxim P și se va retrage cu minim 3,00 m față de totate 
limitele de proprietate. Construcția va adăposti vestiare, grupuri sanitare, recepție, birou de administrație, birou 
de securitate, cabinet medical, depozit pentru materialele de întreținere și spațiu tehnic. 
	 Restul parcelei va fi amenajată cu alei pietonale, alee de aces pentru aprovizionare, terenuri de sport 
pentru baschet, fotbal, volei, volei pe nisip, badminton, zonă pentru tenis de masă, zonă de șah, două zone de 
fitness, pistă de alergare, pistă de bicicletă și o alee de pământ care va facilita accesul din cartierul Uioara de 
sus. 
	 Parcarea amenajată în partea de nord a parcelei, va avea 82 de locuri. Se vor amenaja parcări pentru 
biciclete în punctele de interes, care vor putea adăposti 100 de biciclete. 

4.3. Capacitatea, suprafața desfășurată 
Caracteristicile construcției

 
Indicatori urbanistici raportați la întraga parcelă 

Indicatori urbanistici raportați la UTR3 

Indicatori urbanistici raportați la UTR4 

existent propus

Suprafața construită - 369,79 mp

Suprafața desfășurată - 369,79 mp

Suprafața utilă - 297,31 mp

H max coamă - 4,80 m

H max cornișă - 3,67 m

existent propus

P.O.T. - 0,91 %

C.U.T. - 0,009

existent propus

P.O.T. - 0 %

C.U.T. - 0

existent propus

P.O.T. - 1,72 %

C.U.T. - 0,017
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Indicatori urbanistici raportați la UTR6 

4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI 

	 Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu regim de înățime P, care va adăposti funcțiuni 
administrative, vestiare și grupuri sanitare. Construcția va fi amplasată astfel încât să respecte retragerile 
minime față de limitele de proprietate.  
	 Accesul auto se va realiza din Str. Fabricii, accesul velo din Str. Mihai Eminescu, iar accesele pietonale 
vor fi din Str. Fabricii, Str. Mihai Eminescu, și din Str. Salcâmilor. 

4.5. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE 
MEȚINUTE EXISTENTE 
	 Conformarea atipică a parcelei, precum și lipsa construcțiilor apropiate din vecinătate, au dus la 
propunerea unui corp de clădire unitară, care să răspundă situației atipice din punct de vedere arhitectural și 
urbanistic. 

4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE 
	 Nu există construcții pe parcela studiată. 

4.7. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI PIETONALE ȘI 
CAROSABILE 

	 Parcela studiată nu este grevată de servituți pentru utilitate publică. 
	 Accesul auto se va realiza din Str. Fabricii, accesul velo din Str. Mihai Eminescu, iar accesele pietonale 
vor fi din Str. Fabricii, Str. Mihai Eminescu, și din Str. Salcâmilor. 
	 Amenajarea va cuprinde aleile de promenadă și acces până la terenuri și terenurile de sport propriu 
zise. Aleile propuse vor asigura accesul auto de la nivelul străzii existente în partea de N care este dimensionat 
astfel încât să fie accesibil mașinilor de intervenție în caz de urgență. Totodata, s-a prevazut ca și aleile 
pietonale și velo să poată fi folosite ocazional pentru accesul mașinilor de intervenție în caz de urgență. Se 
propune realizarea unei parcari cu capacitate de 82 locuri, totodata, se propune amenajarea a 100 de locuri de 
parcare pentru bicicletă. 

4.8. PRINCIPII ȘI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL 
ȘI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORANIZARE LA RELIEFUL ZONEI 
	 Se dorește reorganizarea și refacerea zonelor cu potențial peisager prin intervenții asupra fondului 
vegetal, a spațiilor pietonale și a sistemului de iluminat. Se propune plantarea de spații verzi de protecție a 
versanților, în lungul cursurilor de apă și în lungul traseelor pietonale. 
	 Se propune platarea de arbori și arbuști în număr de 853, aceștia fiind de diferite specii. Vegetația se 
va studia amănunțit într-un studiu pesigaistic, care se va realiza într-o etapa ulterioară. 

existent propus

P.O.T. - 0 %

C.U.T. - 0
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4.9. CONDIȚII DE INSITUIRE A REGIMULUI DE ZONĂ PROTEJATĂ ȘI CONDIȚIONĂRI 
IMPUS DE ACESTA 
	 Parcela studiată este localizată în intravilanul Orașului Ocna Mureș, în partea de nord-est, pe strada 
Fabricii, F.N., în afara zonelor de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice. 
	 Zona are un caracter predominant industrial, dar parcela se învecinează la est cu locuințe individuale. 
	 Din punct de vedere al reglementării urbanistice, conform P.U.G. Ocna Mureș, parcela studiată se 
încadrează în 3 UTR-uri diferite: 

• 	UTR3 - subzona Pp - Parcuri 
• UTR4 - subzona I - Zona unități industriale 
• UTR 6 - subzola Pp - Parcuri 

4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII 

	 Clădirea propusă și amenajările din jurul acesteia se vor integra armonios în cadrul natural. Programul 
arhitectural nu are impact asupra mediului, funcțiunea fiind de complex sportiv. Nu se vor desfășura activități 
de producție sau care sa afecteze mediul înconjurător prin poluare. 
	 Se va acorda o atenție deosebită amenajării peisagere, zonele neconstruire sau ocupa de terenuri de 
sport, alei, sau piste pentru desfășurarea activităților sportive, se vor amenaja cu spații verzi plantate și 
întreținute.  
	 Se va gandi un sistem de preluare și scurgere a apelor pluviale și se vor lua măsuri necesare pentru 
gospodărirea deșeurilor menajere, urmând ca acestea sa fie preluate de firme atestate, condorm unui orar 
prestabilit printr-un constract. 
	 Noxele și alti factori de poluare sunt neglijabile, singura sursă de poluare fiind deșeurile menajere, care 
se vor colecta selectiv și se vor evacua periodic cu ajutorul firmelor de specialitate. 

4.11. PREVENIREA UNOR OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN VECINĂTATEA 
AMPLASAMENTULUI 
	 Parcela studiată nu este grevată de servituți pentru utilitate publică. 

4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA SPAȚIILOR VERZI 

	 Se dorește reorganizarea și refacerea zonelor cu potențial peisager prin intervenții asupra fondului 
vegetal, a spațiilor pietonale și a sistemului de iluminat. Se propune plantarea de spații verzi de protecție a 
versanților, în lungul cursurilor de apă și în lungul traseelor pietonale. Spațiile verzi vor fi acoperite cu gazon și 
se vor planta arbori și arbuști. 
	 Suprafața de spațiu verde realizată pe solul natural va fi de minim 25 %. 

4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE 
	 Nu se va interveni asupra profilelor stradale. 

4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SITEMATIZARE VERTICALĂ 

	 Nu sunt necesare astfel de lucrări 
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4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE 
Regimul de înățime 

Procent de ocupare a terenului 

4.16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI 

Regim de înățime maxim P

H cornișă maxim 6,00 m

H coamă maxim 4,00 m

UTR3

Suprafață teren 18.550 mp

Suprafață construită -

P.O.T. maxim -

P.O.T. propus -

UTR4

Suprafață teren 21.436 mp

Suprafață construită 369,79 mp

P.O.T. maxim 10 %

P.O.T. propus 1,72 %

UTR6

Suprafață teren 447 mp

Suprafață construită -

P.O.T. maxim -

P.O.T. propus -

UTR3

Suprafață teren 18.550 mp

Suprafață desfășurată -

C.U.T. maxim -

C.U.T. propus -

UTR4

Suprafață teren 21.436 mp

Suprafață desfășurată 369,79 mp

C.U.T.. maxim 0,10

C.U.T. propus 0,017
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4.17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR 
Toate utilitățile vor fi asigurate astfel:  

- Alimentarea cu energie electrică - energia electrică necesară corpurilor de iluminat propuse va fiasigurată 
prin branșare la rețeaua electrică existentă a localității.  

- Alimentarea cu apă - va fi asigurată prin branșare  la rețeaua existentă a localității.  
- Alimentare cu gaze - va fi asigurată prin branșare  la rețeaua existentă a localității. 
- Telefonie - funcțiunea propusă nu necesită conectare la rețeaua de telefonie. 
- Energia termică – se va realiza prin centrală termică pe gaz, pompă de căldură și panouri solare.  
- Evacuarea apelor uzate menajere - va fi asigurată prin branșare la rețeaua existentă a localității. 

4.18. BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT 

UTR6

Suprafață teren 447 mp

Suprafață desfășurată -

C.U.T.. maxim -

C.U.T. propus -
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 5. CONCLUZII  

	 Obiectivul proiectiectului îl constituie amenajarea unui complex sportiv. 
	 Soluția arhitectural-urbanistică prevede: asigurarea accesului pietonal și auto pe parcelă până la 
amenajările sportive propuse, amenajarea de terenuri de sport, amplasarea de echipamente sportive, 
amenajarea de spații verzi etc. și construirea unei clădiri administrative. 
	 Se dorește astfel extinderea serviciilor de bază destinate populației prin crearea de facilități de 
agrement și sport. Aceste facilități pot crește gradul de incluziune socială și sunt de natură să contribuie la 
reducerea tendinței de migrație și depopulare care caracterizează orașele mici. 
	 Se propune finanțarea din fonduri proprii și din alte surse identificate de beneficiar. 
	 Principalele obiective urmărite a fi atinse prin proiect sunt: 
	 • Imbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin realizarea investițiilor în infrastructura la scară 
mică; 
	 • Crearea, îmbunătațirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și realizarea investițiilor de uz public în infrastructura de 
agrement. 
	 Toate aceste obiective vor fi atinse odată cu implementarea proiectului, prin amenajarea terenurilor de 
sport, prin dotările propuse, prin modul de organizare ce vor asigura toate condițiile necesare unei bune 
desfășurări a activităților de agrement. 
	 Necesitatea investitiei rezultă din faptul că în orașul Ocna Mureș numărul de facilități de agrement este 
insufucient raportat la necesar.	  

Întocmit, 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           Șef proiect, 
Arh. Anca Virginaș   Arh. Călin Lada 
Dr. Arh. Mihai Racu 
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