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MEMORIU GENERAL 
 
 

1.    INTRODUCERE 
1.1  DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 
 

Denumirea lucrarii:  Plan Urbanistic de Detaliu 
 CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, SPATII 

ADMINISTRATIVE SI ANEXE 
Localitatea: MEDGIDIA  
Beneficiar: S.C. HSP-AG INIGINEERING AND PRODUCTION 

SRL 
        Forma de detinere:       Contr. de vanzare-cumparare autentificat sub nr.   

1877/29.09.2017 
Suprafata terenului:      18861 mp  
Proiectant: Arh. Camelia Rusu – Birou invidual de    arhitectura 
Data elaborarii : August  2018 

 
 

1.2  OBIECTUL LUCRĂRII  
 

 Prezenta documentatie a fost intocmită pentru determinarea condiţiilor de 
amplasare a unor constructii noi cu destinatia de hala pentru productie si depozitare 
materii prime si produse finite, spatii administrative si anexe pe terenul apartinand 
Beneficiar: S.C. HSP-AG INIGINEERING AND PRODUCTION SRL in 
suprafata de 18861 mp, situat in strada Silozului nr 105°, teren aflat in intravilanul 
municipiului Medgidia. 

Documentatia isi propune sa reglementeze urmatoarele aspecte: 
- dimensionarea si funcţionalitatea construcţiilor; 
- rezolvarea acceselor in incintă; 
- echiparea tehnico-edilitara. 

 
2.   ÎNCADRAREA IN LOCALITATE 
2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTATIILE ELABORATE ANTERIOR 
 



                  
                              

 
 

- Terenul luat in considerare pentru realizarea celor 3 hale si 2 spatii de 
depozitare, conform Planului Urbanistic General al municipiului 
Medgidia, este situat in intravilan, in zona de reglementare UTR N5. Zona 
studiata se afla pe latura vestica a strazii Silozului, artera de circulatie cu 
doua fire de circulatie.  

  
3. SITUATIA EXISTENTA 
 

Terenul studiat se afla in partea nord-estica a localitatii Medgidia, teritoriu 
cuprins in UTR N5 avand destinatii admise – industrie, depozitare, transporturi 
feroviare si servicii comerciale complementare. In zona studiata, invecinate cu 
terenul din strada Silozului nr 105A, se gasesc Departamentul de Pompieri, 
societatea Infratirea si societatea Record SA.  

Analiza prezentului studiu a avut in vedere un teritoriul de aproximativ 33858 
mp, delimitat la nord de incinta Record SA, la est de strada Silozului, la sud de 
incinta societatii Infratirea la vest de un fost dispozitiv CF.  Teritoriul are o asezare 
favorabila si prezinta o declivitate spre Strada Silozului. 

Vecinatatile lotului studiat sunt: 
la Nord – TDS – Departamentul de pompieri 
la Est    -  Strada Silozului 
la Sud  - Societatea Infratirea  
la Vest  - teren Consiliul Local Medgidia 
 

3.1. REGIMUL JURIDIC 
Terenul aferent amplasamentului studiat, in suprafata de 18861 mp, este 

proprietatea S.C. HSP-AG INIGINEERING AND PRODUCTION SRL, fiind 
dobandit in baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 1877/2017 
la Biroul notarului public Dan Pitu.  

 
3.2. ANALIZA GEOTEHNICA 
Conform Codului de proiectare seismica-Partea I ”Prevederi de proiectare pentru 
cladiri P 100-1/2014, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea acceleratiei 
terenului pentru proiectare ag = 0,2g pentru cutremure avand intervalul mediu de 
recurenta IMR = 225 ani si in zona cu perioada de control (de colt) Tc = 0,7sec.   
Adancimea maxima de inghet in perimetrul respectiv, conform STAS 6054/77 este 
de 0,70-0,80 m. 
Din punct de vedere geologic, perimetrul propus se afla in unitatea structurala a 
podisului dobrogean. 

La demararea prezentului Plan urbanistic de detaliu a fost intocmit studiul 
geotehnic anexat prezentei documentatii. 

 



                  
                              

 
 

3.3. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT 
 
Cadrul construit este constituit din cele 4 cladiri existente pe terenul detinut 

de S.C. HSP-AG INIGINEERING AND PRODUCTION SRL, realizate in anii 90, 
2 avand destinatia de magazie, o cabina poarta, cu regim de inaltime parter si o 
cladre P+1E de birouri. 

In zona studiata se afla : 
- Cladirile apartinand departamentului de pompieri, reprezentand birouri, 

spatii pentru personal si utilejele specifice.   
- Constructiile parter de pe terenul societatii Infratirea, cu structura de 

rezistenta durabila in stare proasta. 
Pe amplasamentul studiat se afla o platforma betonata in suprafata de 13574 

mp (72 % din intrega incinta). 
 

3.4. CAILE DE COMUNICATIE 
Circulaţia principală in zonă se desfăşoară pe Strada Silozului, drum  asfaltat 

(un fir de circulatie pe fiecare sens) si pe DN 22C, ce face legatura cu localitatile  
Murfatlar si Constanta. Accesul in platforma de parcare existenta (S= 13574 mp) pe 
amplasamentul studiat se realizeaza din Strada Silozului, printr-o bretea asfaltata . 

 
3.5. ECHIPAREA EDILITARA 

 
In zona studiata există reţele de alimentare cu apă, canalizare si alimentare cu 

energie electrică, la care imobilul detinut de S.C. HSP-AG INIGINEERING AND 
PRODUCTION SRL are bransamente. Zona dispune de retea de distributie a 
gazelor naturale.  Obiectivele propuse – hale, spatii depozitare, spatii administrative 
si anexe -  se va racorda la aceste utilitati in baza unor documentatii intocmite 
conform cerintelor specifice fiecareia dintre ele. 

 
4. PROPUNERI 

Prezenta documentatie contine analize si propuneri de detaliu pentru 
amenajarea teritoriului studiat. Propunerile de amplasare a cladirilor sunt in 
conformitate cu HGR nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism si NPSI – P 118/99. 

Propunerea vizeaza valorificarea terenului la intregul sau potential prin 
stabilirea unei destinatii compatibile cu celelalte functiuni existente in zona si a unui 
regim de ocupare optim. 

Pentru terenul, in suprafata de 18861 mp se propun urmatoarele constructii 
- hala, cu o suprafata construita la sol de 1550 mp- regim de construire parter 

inalt. Cladirea propusa va avea structura de rezistenta metalica, cu inchideri din 



                  
                              

 
 

panouri tip sandviș. Cladirea va fi destinata depozitarii materiilor prime folosite in 
procesul tehnologic. 

- hala, cu o suprafata construita la sol de 1550 mp, respectiv supraf 
desfasurata de 1985 mp - regim de construire P+1Ep. Cladirea propusa va avea 
structura de rezistenta metalica, cu inchideri din panouri tip sandviș si va fi 
destinata productiei/depozitarii si spatiilor administrative. 

- hala, cu o suprafata construita la sol de cca 2000 mp- regim de construire 
parter inalt. Cladirea propusa va avea structura de rezistenta metalica, cu inchideri 
din panouri tip sandviș. Hala va fi destinata proceselor de vopsire si sablare. 

- SD1 spatiu pentru depozitarea deschisa a materiilor prime – S= 865 mp 
- SD2 spatiu pentru depozitarea deschisa a produselor finite – S= 1340 mp 
Investitia presupune deasemenea urmatoarele lucrari: 
- amenajarea locurilor de parcare pentru autoturisme si masini mari ; 
- amenajarea unei porti de iesire si a unei bretele carosabile racordate la 

Strada Silozului.   
 

 4.3. ORGANIZAREA CIRCULATIEI 
Avand in vedere existenta bretelei carosabile de acces din Strada Silozului,  
prezenta documentatie propune mentinerea actualului acces si amenajarea unei iesiri 
pe relatia de dreapta cu semnalizarea corespunzatoare conform codului rutier, in 
vecinatatea hotarului cu societatea Infratirea. Pentru stationarea autovehiculelor pe 
platforma de parcare vor fi amenajate un numar de 10 de locuri de parcare pentru 
autoturisme. Masinile cu gabarit mare precum si utilajele agricole vor dispune de 3 
locuri de parcare special amenajate. 
 
4.4. REGIMUL JURIDIC – CIRCULATIA TERENURILOR 
 Terenul studiat in prezenta documentatie, in suprafata de 18861 mp.  este 
proprietatea S.C. HSP-AG INIGINEERING AND PRODUCTION SRL Obiectivele 
propuse vor fi realizate de proprietar, fara afectarea domeniului public sau a 
imobilelor invecinate. 
 
4.5. REGIM DE ALINIERE 
 
 Limita maxima admisibila de ocupare a terenului pentru functiunile propuse  
a fost determinata astfel incat sa fie asigurat accesul masinilor mari la constructiile 
propuse. 
 Ansamblul compus din halele H1, H2, SD1 si SD2 se va amplasa la min 21 
metri fata de magazia parter existenta C1, paralel cu aceasta.  
Retragerile minime fata de limitele laterale sunt prezentate in plansa de 
Reglementari. Pentru hala destinata proceselor de vopsire si sablare se va asigura o 



                  
                              

 
 

retragere minima fata de hotarele de 5 metri fata de SC Record SRL si de 8 metri 
fata de terenul apartinand Consiliului local Medgidia.  
   
4.6. REGIMUL DE INALTIME  
 
 Fiind destinate depozitarii si productiei, respectiv spatiilor administrative 
constructiile metalice propuse vor avea regim de inaltime parter inalt  sau P+1E si o 
inaltimea maxima de 10.0metri fata de cota +0.00, respectiv 12 metri fata de CTA. 
     
 
4.7. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI 

Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare a terenului 
(POT) si pentru coeficientul de utilizare a terenului (CUT), raportand suprafata 
ocupata la sol constructiilor existente si propuse si respectiv suprafata desfasurata a 
acestora la suprafata terenului detinut de S.C. HSP-AG INIGINEERING AND 
PRODUCTION SRL.  

La calculul de mai sus s-a avut in vedere necesitatea realizarii unor spatii 
anexe care sa sustina procesul tehnologic in limita a maxim  5% din suprafata 
construita propusa, precum si perspectiva majorarii suprafetei realizate in regim de 
inaltime P+1E. 
 Indicii propusi in corelatie cu functiunea propusa, sunt: 
  POT= 45 %      CUT = 0,7 
   
4.9 ECHIPAREA EDILITARA 
 Alimentarea obiectivului propus cu energie electrica si apa, se va face prin 
racordarea la retele edilitare din zona. 

 Apa calda menajera si agentul termic necesar incalzirii spatiilor (birouri, 
vestiare), vor fi furnizate de instalatii pe baza de curent electric sau gaze proiectate 
si realizate conform normativelor in vigoare de catre lucratori autorizati . 
 
CONCLUZII  
 La finalul studiului efectuat, apreciem ca realizarea obietivelor propuse prin 
prezentul proiect va conduce la valorificarea optima a terenului studiat.  
Deasemenea, prezenta noilor constructii, ce vor fi executate cu tehnologii moderne 
si materiale de calitate, va imbunatatii imaginea zonei, urmand a se va integra in 
mod fericit profilului functional al acesteia. 

 
   
      Intocmit, 

         Arh. Camelia Rusu 


