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Memoriu tehnic explicativ   
 
 
 
 
 
1. Denumirea lucrării:   Studiu de oportunitate 
                                     „ P.U.Z. Zonă de locuit – locuinţe individuale  
                                     în extravilanul comunei Păulești,  
                                     pe parcelela cu nr. cad. 103394” 
                                     Faza S.O. 
 
2. Beneficiar:       Șuta Al. Valer, Șuta Valer și Șuta Maria 
 
3. Proiectant:        BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ VARGA LUDOVIC 
                               arh. Varga Ludovic – T.N.A. 271, atestat R.U.R.           
     
4. Data elaborării:      martie 2019 
 
5. Prezentarea investiţiei  
5.1 Amplasament: Terenul studiat este situat în extravilanul comunei Păulești  în zona de nord-est a 
localității Amați adiacent intravilanului existent, conform planşei de încadrare în P.U.G. 
Terenul este în prezent teren agricol. Prin acest P.U.Z. beneficiarii doresc realizarea unei lotizări a 
terenului cu locuințe individuale, pe parcela cu nr. cad. 103394 în proprietate privată în suprafaţă de 
3,4 ha.  
Zona studiată este mărginită astfel: 
- la vest de De 520/6, Hc 519 și zonă de locuit în intravilan 
- la sud de Hc 519, De 518 și terenuri agricole în extravilan    
- la vest de Hc 519 și teren agricol în extravilan 
- la nord de teren agricol în extravilan 
 
5.2 Soluţia urbanistică propusă: Se propune introducerea în intravilan a terenului și lotizarea 
terenului cu un acces din strada existentă care se va moderniza cu  46 loturi noi pentru locuinţe 
individuale.  
Parcelele propuse vor avea acces pietonal şi carosabil cu două locuri de întoarcere conform planului de 
situaţie.  
Locuinţele se vor amplasa în interiorul zonelor edificabile care se vor definitiva în P.U.Z. prin 
stabilirea distanţelor minime faţă de limitele de proprietate. 
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5.3. Terenul pentru care se solicită reglementări noi:  3,4 ha. compus din parcela cu nr.cad. 103394 
în proprietate privată. 
 
5.4. Regimul juridic: terenul este în extravilanul comunei Păulești și se propune introducerea în 
intravilan. 
 
5.5. Regimul economic, funcţiunea zonei: se solicită modificarea funcțiunii de teren agricol 
extravilan în  zonă de locuit cu circulaţie rutieră. 
 
6. Indicatori urbanistici propuşi  
 
6.1. Înălţimea maximă admisă: se solicită regim de înălţime de P-P+2.  
 
6.2. Procentul de ocupare a terenului maxim: se solicită maxim 30 %,.   
 
6.3. Coeficientul de utilizare a terenului maxim: se solicită maxim 1,20.  
  
6.4. Aliniament: se propune la 3,00 m de limita de proprietate spre străzi, conform planului de 
situaţie. 
  
6.5. Retragerea clădirilor faţă de aliniament: se propune retragere nelimitată cu respectarea 
distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare, în zona edificabilului. 
 
6.6. Distanţele faţă de limitele laterale: se propun distanţe minime conform Codului Civil  și 2,0 m 
față de canale de desecare.  
 
6.7. Distanţa faţă de limita posterioară: se propune distanţa minimă de 1/2 din înălțimea clădirii și 
2,0 m față de canale de desecare.  
 
7. Asigurarea acceselor şi parcajelor 
Accesul  carosabil se va  rezolva din strada existentă care se va moderniza, conform planului de 
situație.  În interiorul parcelelor se vor asigura locuri de parcare sau garare pentru locuinţele propuse.  
 
8. Asigurarea utilităţilor. 
 
8.1. Alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă se propune prin extinderea reţelei  existente pe str. 
Principală. 
 
8.2. Canalizarea. Canalizarea se propune în prima etapă cu bazine vidanjabile individuale până la 
realizarea rețelei comunale. 
 
8.3. Alimentarea cu energie electrică. Alimentarea cu energie electrică se propune prin extiderea 
rețelei existente pe strada Principală. 
 
8.4. Încălzirea. Încălzirea se propune în sistem local pâna la realizarea rețelei comunale de alimentare 
cu gaze naturale. 
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9. Integrarea în zonă.  Realizarea zonei de locuit va contribui la ridicarea gradului de urbanizare a 
întregii zone prin investițiile propuse, cuprinzând modernizarea străzii existente și asigurarea dotărilor 
tehnico edilitare.  
 
10. Consecinţe economice şi sociale. Realizarea investiţiilor propuse în P.U.Z. asigură construirea  de 
noi locuinţe și va genera alte investiții în zonă.   
 
11. Costuri. Costurile pentru realizarea investiţiilor se vor asigura de către beneficiarii privați. 
 
12. Concluziile studiului pentru oportunitatea investiţiei 
 
Oportunitatea investiţiei se justifică prin următoarele:  
12.1.  Promovarea documentației de urbanism creează condițiile realizării de noi locuinţe. 
12.2.  Prin realizarea investiţiilor se propune mărirea gradului de urbanizare a zonei. 
12.3.  Realizarea investiţiei reprezintă opţiunea beneficiarilor privați.  
12.4.  Există posibilitatea asigurării echipării tehnico-edilitare pentru alimentarea cu apă, alimentarea 
cu energie electrică prin extinderea reţelelor existente pe str. Principală, iar canalizarea și încălzirea se 
vor realiza în prima etapă în sistem local.  
În cazul în care realizarea investiţiei se consideră oportună de autoritatea publică locală, se va       
întocmi avizul de oportunitate. 
 

 
 
 
 
 

        Satu Mare             Întocmit 
    martie 2019                                                                      arh. Varga Ludovic 
                                                      
                
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


