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1.2. Obiectul P.U.Z. : 
 
Solicitari ale temei – program : 

 Pe terenul studiat, la solicitarea beneficiarilor, Antonie George Adrian si 
Antonie Andreea Nicoleta, a fost demarată întocmirea documentaţiei  faza  Plan 
Urbanistic Zonal , necesară   pentru Amenajare Camping.  
 Se propune amenajarea unui camping cu maxim 100 locuri. Cazarea 
turistilor se va face in corturi si in rulote/autorulote. 
 Propunerile urbanistice pentru realizarea campingului tin cont de legislatia in 
vigoare, documentatia urmand a obtine toate avizele solicitate prin CU. 

In interiorul campingului se vor amenaja: 
- drumuri de incinta carosabile si parcari  - dalate sau pietruite; 

 -  alei pietonale, terase si taluzuri; 
 -  ZONA RULOTE - parcele de campare destinate rulotelor / autorulotelor; 
 - ZONA CORTURI – zona campare pentru corturi; 
 - ZONA AGREMENT – loc de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate 

peisagistic;  
 - zonele de campare vor fi dotate cu prize pentru racordarea la reteaua 

electrica; 
 - In zona accesului pe LOT 2 se va amplasa o constructie parter ce va 

adaposti: receptia, grupuri sanitare si dusuri pe sexe, oficiu pentru 
preparare hrana si terasa servire masa, etc.; 

 -  cladirea existenta va adaposti administratia, fara a se interveni asupra 
structurii existente; 

 - se va imprejmui intreaga incinta iar accesul va fi controlat; 
 

  Zonele de corturi si rulote/autorulote vor fi dotate cu : 
- prize pentru racordarea la reteaua electrica a incintei 

studiate ; 
- spalatoare racordate la reteaua de alimentare cu apa / 

canalizare  a incintei studiate ; 
 Constructia propusa se va realiza din caramida portanta rigidizata cu 
stalpisori din beton armat, fundatii din beton, sarpanta lemn  si invelitoare din tigla. 
Finisajele propuse vor fi moderne si rezistente la actiunea factorilor exteriori , 
adecvate acestori tipuri de constructie. 
 
 A fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 2 din 26.01.2021 eliberat de Primaria 
Comunei Costesti suprafata totala a terenului studiat  de 7710 mp. este situat in 
intravilanul / extravilanul comunei Costesti dupa cum urmeaza: 
LOT 1 – suprafata teren 1400 mp cu numar cadastral 36330 compus din : 

- teren cu categoria de folosinta - curti constructii - in intravilan 700 mp; 
- teren cu categoria de folosinta – pasune - in intravilan 501 mp; 
- teren cu categoria de folosinta – pasune - in extravilan 199 mp; 

 
LOT 2 - suprafata teren 6310 mp. cu numar cadastral 36405 compus din: 

- teren cu categoria de folosinta – fanete – in intravilan 2113 mp; 
- teren cu categoria de folosinta – fanete – in extravilan 4197 mp; 
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Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiată: 
Conform PUG terenul studiat este situat partial in intravilan – zona pentru 

locuinte – regim foarte redus de inaltime P+1E+M si terenuri cu vegetatie joasa. 
 
REGLEMENTARI PUG IN VIGOARE : 
 
Conform PUG aprobat terenul studiat situat partial in intravilan se afla in: 
 L – Zona de locuit si functiuni complementare –  

Lib - subzona locuintelor individuale de tip rural cu anexe gospodaresti 
si gradini cultivale pentru productia agricola situata in afara zonei 
protejate  - regim de inaltime max. P+1E+M; 

 V – Zona spatiilor verzi (spatii verzi publice cu acces nelimitat , spatii verzi 
pentru dotari, agrement sport – permanente sau temporare, spatii verzi pentru 
protectia cursurilor de apa, a zonelor umede) 

V3 – Spatii verzi – perdele de protectie : protectia cursurilor de apa si a 
zonelor umede; 

 
 

1.3. Surse documentare : 
 
Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. : 
P.U.G. comuna Costesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local Costesti si 

Regulament Local de Urbanism aferent P.U.G. 
Studiu topografic solicitat de beneficiar. 
Studiu geotehnic.  

  
Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. : 

 Conform avize 
 

Date statistice : 
Nu este cazul 

 
  
 

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 

2.1.  Evolutia zonei 
 
 Date privind evoluţia zonei : 

Suprafata terenului care genereaza PUZ este de 7710 mp. Din totalul 
suprafetei de teren  4396 mp se afla in extravilan , suprafata propusa spre 
introducere in intravilanul localitatii. 

Pe teren exista in prezent o constructie (locuinta) cu regimul de inaltime 
parter.  

Terenul studiat este strabatut de un drum pietruit , cu debusare in DJ 646 A. 
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Pe drumul existent ce strabate zona studiata exista o retea subterana de 
alimentare cu apa si o linie electrica aeriana de joasa tensiune.  

Accesele pe amplasament (pietonal si auto) se realizeaza din drumul existent 
ce are o latime de 4 m. 

PUZ ce va trebui intocmit, avizat si aprobat in vederea edificarii parcelei va 
reglamenta: 

- modul de ocupare al parcelei (edificabil, retrageri fata de limitele de 
proprietate) 

- regimul de inaltime propus; 
- indicatori urbanistici : POT , CUT; 
- accese auto si pietonale, spatii verzi; 
 

  
2.2.  Incadrarea în localitate 

 
 Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii :  
 Zona studiată  se află în partea de est a comunei Costesti in satul Pietreni 
punctul Padureni. 
 Conform PUG terenul studiat este situat partial in intravilan – zona pentru 
locuinte – regim foarte redus de inaltime P+1E+M si terenuri cu vegetatie joasa. 
 
 Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, 
cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc : 
 Pe teren exista in prezent o constructie (locuinta) cu regimul de inaltime 
parter. 

Terenul studiat este strabatut de un drum pietruit , cu debusare in DJ 646 A. 
Pe drumul existent ce strabate zona studiata exista o retea subterana de 

alimentare cu apa si o linie electrica aeriana de joasa tensiune.  
Accesele pe amplasament (pietonal si auto) se realizeaza din drumul 

existent ce are o latime de 4 m. 
Amplasamentul studiat are urmatorii vecini : 
NORD: terenuri proprietate privata in intravilan / extravilan 
VEST: terenuri  proprietate privata in intravilan / extravilan ( Dumitrascu  
            Constantin, Costescu Ion) 
SUD: terenuri proprietate privata in extravilan (Ciorgan Irinel, Sima    Maria,      
          Baluta Felicia, Georgescu Elena) 
EST: terenuri proprietate privata in intravilan / extravilan ( Ciorgan Irinel) 
 
 
2.3.  Elemente ale cadrului natural 

 
 Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare 
urbanistica :  relieful , reteaua hidrografica , clima , conditii geotehnice , riscuri 
naturale : 

 Amplasamentul studiat are urmatoarele categorii de folosinta: 
LOT 1 – suprafata teren 1400 mp cu numar cadastral 36330 compus din : 

teren cu categoria de folosinta - curti constructii - 700 mp; 
teren cu categoria de folosinta – pasune - 700 mp; 
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LOT 2 - suprafata teren 6310 mp. cu numar cadastral 36405 compus din: 
  teren cu categoria de folosinta – fanete –6310 mp; 
 

 Se propune schimbarea categoriei de folosinţă din “fanete” şi “păşune” în 
“curţi-construcţii” a întregii suprafeţe de teren necesară realizării obiectivului. 

Terenul prezinta o diferenta de nivel intre cota de aprox. 386 m spre limita 
nordica si respectiv 393 m spre limita sudica. 

Amplasamentul ales pentru realizarea unui camping este inspirat datorita 
panoramei cu deschidere spre toate punctele cardinale. 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul se afla pe interfluviul 
raului Bistrita – paraul Costesti. Pe latura de nord-vest a amplasamentului se afla 
paraul torential Valea Albinii. 

In conformitate cu prevederile normativului privind principiile, exigentele si 
metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare NP074/2014, categoria 
geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.  

 
 Climatul in regiune 
 Clima este temperat continentala de tip subcarpatic, specifica zonei de sud 
a Carpatilor Meridionali, dar mai blanda datorita asezarii localitatii in zona 
depresionara. Temperaturile medii anuale oscileaza intre 5-6C la 8C , 
temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 15 - 16C, iar a lunii celei 
mai friguroase (ianuarie) de 3,5C. Variatile de temperatura sunt in functie de 
altitudine, ca si precipitatiile medii anuale ce variaza intre 500-800 l/an. Directia 
predominanta a vanturilor este cea sudica 13,5C si nordica 10,2C.  
 Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 37,4%, iar intensitatea medie 
a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 m/s. Incarcarile date de 
vant, ord. 165/15.02.2012 – Actiunile vantului indicativ NP082-04. Viteza 
caracteristica pentru Costesti judetul Valcea, avand T=50 ani este de 21m/s. Ord 
1751/21.09.2012, completat cu ord. 2413/01.08.2013, cod de proiectare evaluarea 
actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-4/2012. Presiunea dinamica 
a vantului pentru Costesti, judetul Valcea, qb=0,40kPa. 
 Incarcarile de zapada conform ord. 1655/05.09.2012, cod de proiectare. 
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3-2012, 
Sok=2,3kNm², perioada de revenire 25 ani. Incarcarile cu zapada, perioada de 
revenire in ani pentru Costesti judet Valcea : zona B:1,2kN/m² pentru 14 ani ; 
1,6kN/m² pentru 25 ani ; 2,00kN/m² pentru 50 ani. 
 Date privind panza de apa subterana 
 Apa subterana se formeaza pe suprafata calcarului, avand caracter 
temporar. 
 Date privind panza de apa subterana 
 Normativul P100/2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile 
coeficientilor seismici Tc si ag , include localitatea Costesti judetul Valcea, in zona 
cu Tc = 0,7 sec. si ag = 0,20 g pentru IMR = 225 ani. 
 Conform SR 11100/1-93 – amplasamentul studiat este incadrat in zona de 
macroseismicitate 71 corespunzator gradului VII pe scara MSC (unde indicele 1 
corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani). 
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 Adancimea de inghet in terenul natural pentru zona studiata, Costesti 
judetul Valcea este de 0,80-0,90m, conform STAS 6054/77. 
 
 
 2.4.  Circulatia 
 
 Aspecte critice privind desfasurarea , in cadrul zonei , a circulatiei rutiere : 

 Terenul studiat este strabatut de un drum pietruit , cu debusare in DJ 646 A. 
  

Capacitati de transport , greutati in fluenta circulatiei , incomodari intre 
tipurile de circulatie , precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei , necesitati 
de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi , capacitati si 
trasee ale transportului in comun , intersectii cu probleme ,    prioritati  : 

Accesele pe amplasament (pietonal si auto) se realizeaza din drumul 
existent ce are o latime de 4 m. 

 
 

 
Drum existent ce traverseaza terenul studiat 

 
 Principalele disfunctionalitati : 

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale 
circulaţiei rutiere: 

- lipsa circulatie interioare si a locurilor de parcare. 
 Zona are un potenţial de dezvoltare ce poate fi valorificat prin : 

- amenajare drum de incinta si realizare locuri parcare ; 
  
 
 2.5.  Ocuparea terenurilor 
 
 Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată 
 Conform PUG aprobat terenul studiat situat partial in intravilan se afla in: 
  L – Zona de locuit si functiuni complementare –  
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Lib - subzona locuintelor individuale de tip rural cu anexe gospodaresti 
si gradini cultivale pentru productia agricola situata in afara zonei 
protejate  - regim de inaltime max. P+1E+M; 

V – Zona spatiilor verzi (spatii verzi publice cu acces nelimitat , spatii verzi 
pentru dotari, agrement sport – permanente sau temporare, spatii verzi 
pentru protectia cursurilor de apa, a zonelor umede) 

V3 – Spatii verzi – perdele de protectie : protectia cursurilor de apa si a 
zonelor umede; 

 
 Relaţionări intre funcţiuni : 

 Cele două funcţiuni propuse prin PUG in zona nu se incomodeaza reciproc.  
  
 Gradul de ocupare a zonei cu fond construit : 

Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă de 7710 mp. Pe terenul studiat există 
o constructie (locuinta) cu regimul de inaltime parter. Acest fond construit 
reprezintă aproximativ 0.65% din totalul suprafeţei studiate. 
     
 Aspecte calitative ale fondului construit : 

Pe terenul studiat exista o constructie ce va adaposti administratia. 
 

  
 Constructie existenta in partea de nord a amplasamentului studiat 
 

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine : 
Zona studiata propusa pentru agrement si spatii verzi amenajate este 

compatibila cu functiunea de locuire existenta in vecinatatea amplasamentului 
studiat. 
 
 Asigurarea cu spatii verzi : 

Prin amenajarea campingului se va face igenizarea amplasamentului si se 
vor realiza spatii verzi amenajate peisagistic. 
 

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine : 
 Nu este cazul. 
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 Principalele disfunctionalitaţi (ocupare teren): 
 Terenul este ocupat în prezent de  fanete şi paşune, zone acoperite de 
tufişuri şi mărăcinişuri , neîntreţinute corespunzător. Terenul nesecurizat este atractiv 
pentru depozitarea neorganizata si necontrolta a deseurilor. 
 
 

2.6.  Echipare edilitara 
 
 Stadiul echiparii edilitare a zonei , in corelare cu infrastructura localitatii 
(debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare , retele de 
transport , energie electrica , retele de telecomunicatie , surse si retele alimentare 
cu caldura , posibilitati de alimentare cu gaze naturale – dupa caz) : 

Terenul studiat este strabatut de un drum pietruit , cu debusare in DJ 646 A. 
Pe drumul existent ce strabate zona studiata exista o retea subterana de 

alimentare cu apa si o linie electrica aeriana de joasa tensiune.  
 
 
2.7.  Probleme de mediu 

 
 Relatia cadru natural – cadru construit : 

Zona studiată este ferită de surse de poluare, nu prezintă disfuncţionalităţi 
ale factorilor de mediu . Nu exista valori de patrimoniu în zona, nu prezintă resurse 
minerale şi nu există riscuri naturale şi antropice.  
 
 Evidentierea riscurilor naturale si antropice : 
 Nu este cazul. 
 

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din 
categoriile echiparii edilitare , ce prezinta riscuri pentru zona : 
 Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate , nu vor prezenta riscuri pentru 
zonă. 

Pentru asigurarea stabilităţii terenului vor fi amenajate spaţii parţial plantate 
cu arbori şi pomi cu rădăcini pivotante , care vor arma straturile şi vor trage apa 
din teren . 

Obiectivul va beneficia de servicii pentru colectarea şi depozitarea 
deşeurilor în condiţiile cele mai bune . 

Schimbarea folosinţei actuale a terenului trebuie să asigure măsuri 
urbanistice şi constructive pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu . 

Măsurile ce urmează a fi luate pentru stabilizarea terenului: 
- Sistematizarea terenului pentru a aduce forma actuală la o forma 

atractivă plăcută ;  
- Drenarea obligatorie a apelor din teren , până la roca de bază; 
- Sporirea plantaţiilor de pomi sau copaci care au rol de a consuma apa din 

teren şi a îmbunătăţi parametri geotehnici ai orizonturilor de suprafaţă ; 
- Măsuri pentru depozitarea controlată, colectarea şi transportul gunoaielor 

menajere ; 
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 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie : 
 Nu este cazul. 
 
  

 2.8.  Opţiuni ale populaţiei 
 

Cerinţele investitorului, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi 
cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 

- organizarea reţelei stradale - accese ; 
- modificarea zonificării funcţionale a terenului ; 
- organizarea urbanistic - arhitecturală ; 
- dezvoltarea infrastructurii edilitare ;  
- măsuri de protecţie a mediului ; 
- asigurarea necesarului de spaţii verzi amenajate peisagistic; 
- rezervarea suprafeţelor de teren în vederea realizării noilor drumuri; 
- asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei ; 
Prezenta documentaţie se supune dezbaterii publice .  
Lucrarea va stabili obiectivele, priorităţile şi reglementările de urbanism, cu 

precizarea următoarelor elemente: 
- stabilirea imaginii spaţial – configurative a zonei în interiorul ei şi în relaţie 

cu vecinatatile; 
- stabilirea unei funcţiuni compatibile si necesare zonei; 
- stabilirea condiţiilor tehnice şi urbanistice de ocupare a terenului – POT , 

CUT- condiţii care să asigure rentabilizarea investiţiilor în zonă; 
- integrarea organică a obiectivelor existente menţinute cu cele ce vor 

rezulta prin soluţiile propuse ; 
- stabilirea tramei stradale care să asigure funcţionalitatea zonei , 

asigurarea locurilor de parcare; 
- stabilirea – evaluarea necesarului de utilităţi , capacităţi şi trasee care să 

satisfacă nevoile de dezvoltare propuse prin reglementările urbanistice şi 
servituţile impuse de aceste trasee; 

           -   stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea deteriorării calităţii           
factorilor de mediu natural. 

Se vor crea locuri de munca cu caracter continuu pe toata durata 
existentei investitiei.  
 
 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 
 

3.1.  Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 
 Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică a dezvoltării 
urbanistice a unei zone din localitate şi cuprinde prevederi coordonate, necesare 
atingerii obiectivelor sale. 
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 Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de 
urbanism – permisiuni şi restricţii necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi 
conformarea construcţiilor din zona studiată . 
 In conţinutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de probleme : 
 - organizarea reţelei stradale - accese ; 
 - modificarea zonificării funcţionale a terenului ; 
 - organizarea urbanistic - arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii 
urbane ; 
 - indici şi indicatori urbanistici ( regim de aliniere , regim de înălţime , POT , 
CUT, etc) ; 
 - dezvoltarea infrastructurii edilitare ;  
 - statutul juridic şi circulaţia terenurilor ; 
 - măsuri de protecţie a mediului ; 
 

3.2.  Prevederi ale P.U.G. 
 

Conform PUG aprobat terenul studiat situat partial in intravilan se afla in: 
  L – Zona de locuit si functiuni complementare –  

Lib - subzona locuintelor individuale de tip rural cu anexe gospodaresti 
si gradini cultivale pentru productia agricola situata in afara zonei 
protejate  - regim de inaltime max. P+1E+M; 

V – Zona spatiilor verzi (spatii verzi publice cu acces nelimitat , spatii verzi 
pentru dotari, agrement sport – permanente sau temporare, spatii verzi 
pentru protectia cursurilor de apa, a zonelor umede) 

V3 – Spatii verzi – perdele de protectie : protectia cursurilor de apa si a 
zonelor umede; 

  
 

 3.3.  Valorificarea cadrului natural 
 
 Propunerile vizează realizarea unei zone de înalt. 

Conformarea generală a cadrului este gândită în aşa fel încât valorificarea 
cadrului natural să fie maximă prin următoarele mijloace : 

- sistematizarea terenului pentru a aduce forma actuală la o forma atractivă 
plăcută ;  

- drenarea obligatorie a apelor din teren , până la roca de bază; 
- stabilitatea terenului va fi realizată şi prin ziduri de sprijin amplasate unde 

este necesar ; 
- sporirea plantaţiilor de pomi sau copaci care au rol de a consuma apa din 

teren şi a îmbunătăţi parametri geotehnici ai orizonturilor de suprafaţă ; 
-măsuri pentru depozitarea controlată, colectarea şi transportul gunoaielor 

menajere ; 
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică detaliată 

pentru o zonă din localitate şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a 
zonei.  

Concepţia urbanistică a ţinut cont de rezolvarea acceselor carosabile şi 
pietonale , de rezervarea terenurilor necesare amenajării străzilor, precum şi de 
asigurarea locurilor de parcare în conformitate cu H.G.525 /1996 . 
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Zona poate beneficia de accese carosabile şi pietonale în urma unei 
sistematizări verticale.  

Operaţiunea va fi urmată de construirea unei clădiri bine orientate şi însorite, 
de un înalt nivel estetic .  

Amplasamentul ales pentru realizarea unui camping este inspirat datorita 
panoramei cu deschidere spre toate punctele cardinale. 
 
 

3.4.  Modernizarea circulaţiei 
 

Accesul auto/pietonal se face direct din drumul existent pietruit ce strabate 
amplasamentul studiat . 

In interiorul campingului se vor amenaja: 
- drumuri de incinta carosabile si parcari  - dalate sau pietruite; 

 -  alei pietonale, terase si taluzuri; 
 
Scurgerea Apelor Pluviale 
Scurgerea apelor pluviale pe partea carosabila a drumului se face dirijat 

prin pantele transversale catre rigole. Scurgerea apelor din interiorul proprietăţilor 
(drumuri de acces, platforme dalate sau pietruite, platforme de parcare) se va 
face in mod sistematizat, prin pantele date platformelor către gurile de scurgere, 
apoi la canalizarea pluvială propusă. 

  
Siguranta Circulatiei 
Pentru siguranţa circulaţiei se vor instala indicatoare  de circulaţie, conform 

normelor în vigoare. 
Se vor impune limitari de viteza pentru autovehicule conform Normelor 

legale pentru circulatia rutiera in interiorul cat si in exteriorul localităţii, atât in 
incinta obiectivului cât şi in zona drumului national. Pentru circulatia pietonilor si se 
vor amenaja trotuare de 1.00 m latime. 

    
Protectia Muncii 
Toate lucrările specifice de drumuri vor fi executate de o unitate 

specializată şi atestată în domeniul drumurilor. 
Pe toată perioada lucrărilor, acestea vor fi semnalizate de către beneficiar 

conform Ordin comun MI-MT nr. 1112/411/M.O. 397/24.08.2000.                                        
De asemenea se vor lua măsuri de securitate conform cu legislatia in 

vigoare privind protecţia muncii si semnalizare rutieră pe timpul execuţiei lucrărilor. 
 
 
3.5.  Zonificare functională – reglementări, bilant teritorial, indici 

urbanistici 
 
 Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea 
disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: 

-   asigurarea accesului în zona studiată; 
-   rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi ;  
-   realizarea unor functiuni necesare valorificandu-se potentialul zonei; 
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- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru 
întreaga zonă: alimentare cu energie electrica, telefonizare, etc conform 
propunerilor şi avizelor anexate , etc.  

 Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre 
domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa 
nr. URB-03 conţinând Reglementări Urbanistice. 
 
 PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI 
 
P.O.T. EXISTENT = 0.65% 
P.O.T. MAXIM PROPUS = 10% (pentru constructii) 
P.O.T. PROPUS = 25%(cladiri, circulatii carosabile si parcari, alei pietonale, 
mobilare urbanistica) 
 
COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI 
 
C.U.T. EXISTENT = 0.1 
C.U.T. MAXIM PROPUS = 0.2 (pentru constructii) 
C.U.T. PROPUS = 0.3 (cladiri, circulatii carosabile si parcari, alei pietonale, 
mobilare urbanistica) 
  
  BILANŢ – ZONE FUNCŢIONALE PROPUSE 
 

  
ZONA FUNCTIONALA 

  

  
mp 

  
% 

Zonă servicii turism (constructii propuse – receptie, 
administratie, grup sanitar, oficiu si terasa) 

250.00 3.25 

Zona circulatie carosabila (drumuri, platforme, 
parcari, etc) 

1095.00 14.20 

Zona circulatie pietonla (alei + platforme) 240.00 3.10 

Zona spatiilor amenajate peisagistic 6125.00 79.45 

Total 7710.00 100.0 
 
 

3.6.  Dezvoltarea echiparii edilitare 
  

-alimentare cu energie electrica – bransament retea electrica de joasa 
tensiune existenta în zona, conform solutie furnizor ; 

-reteaua de alimentare cu apa – alimentarea cu apa rece potabila se va 
asigura de la reteaua existenta stradala, printr-un bransament realizat din teava 
de polietilena de inalta densitate. Pe bransament este prevazut un camin de 
apometru pentru masurarea consumurilor de apa din incinta. La trecerea 
conductei prin peretii caminului se vor monta piese de trecere. Caminul va fi 
prevazut cu capac din fonta, carosabil. Apa va fi transportata in interiorul 
propritatii printr-o conducta din teava din polietilena de inalta densitate PN10, 
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pozata subteran la o adancime de minim 0.90 m masurata de la generatoarea 
superioara a conductei pana la suprafata terenului amenajat.  

-canalizarea – in sistem local cu bazin etans vidanjabil pana la realizarea 
retelei comunale; apa uzata menajera va fi deversata intr-un bavin vidanjabil 
etans , amplasat in interiorul proprietatii minim 10 m fata de orice constructie ; 
bazinul vidanjabil va fi de tip cuva din beton armat, hidroizolat pe toate laturile 
pentru a impiedica patrunderea apei din exterior ; apele uzate menajere vor fi 
preluate prin indermediul caminelor de vizitare si conduse prin conducte din tuburi 
pentru montaj ingropat, din PVC ; Caminele de canalizare vor fi din tuburi din 
beton si vor avea capace din fonta carosabile ; conductele de canalizarea se vor 
monta ingropat sub adancimea de inghet (h = - 0.90 m), cu panta 
corespunzatoare diametrului ales. 

-incalzirea – cu centrala termica proprie pe baza de combustibil electric; 
-ape pluviale - se colecteaza numai in interiorul proprietatatii, cu deversare 

in rigola adiacenta drumului ; 
-reziduurile menajere -  se vor realiza spatii special amenajate si evacuate 

de serviciul de salubritate cu care se va incheia  contract.  
Echiparea edilitară şi instalaţiile interioare  se vor studia în detaliu la fazele 

ulterioare de proiectare : DTAC , PT.  
 
 

3.7.  Protectia mediului 
 

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari etc) : 
Nu este cazul  

 
Epurarea si apelor uzate : 
Se va realiza un bazin vidanjabil etans. 

 
 Depozitarea controlata a deseurilor :  
 Se vor realiza spatii special amenajate si evacuate de serviciul de salubritate 
cu care se va incheia  contract. 
 
 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone 
verzi etc :   

Conformarea generală a cadrului este gândită în aşa fel încât valorificarea 
cadrului natural să fie maximă prin următoarele mijloace : 

- sistematizarea terenului pentru a aduce forma actuală la o forma atractivă 
plăcută ;  

- drenarea obligatorie a apelor din teren , până la roca de bază; 
- sporirea plantaţiilor de pomi sau copaci care au rol de a consuma apa din 

teren şi a îmbunătăţi parametri geotehnici ai orizonturilor de suprafaţă ; 
  
 Organizarea sistemelor de spatii verzi :  
 Se vor realiza spatii verzi amenajate peisagistic. 
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 Valorificarea potentialului turistic :  
 Amplasamentul ales pentru realizarea unui camping este inspirat datorita 
panoramei cu deschidere spre toate punctele cardinale. 
 

  
Amplasamentul studiat 
 
 
 Efectele semnificative potentiale asupra mediului – Conf, ANEXA 1 HG 
1076/2004 
 
 1. Caracteristicile planului Urbanistic Zonal 
 
 a) Gradul in care planul contribuie la dezvoltarea urbanistica a localitatii; 
 Extinderea intravilanului localitatii cu functiunea de agrement si spatii verzi 
amenajate (realizare camping) contribuie la dezvoltarea urbanistica a acesteia  si 
folosinta eficienta a infrastructurii. 
 
 b) Gradul in care cadrul PUZ influenteaza planul urbanistic general; 
 PUZ-ul propune extinderea intravilanului si integrarea urbanistica a unui teren 
in conditiile reglementarilor urbanistice. 
 
 c) Relevanta PUZ in perspectiva dezvoltarii durabile; 
 Functiunea propusa este in spiritul si sensul dezvoltarii localitatii si nevoilor 
comunitatii in conditiile racordarii la infrastructura de utilitati existenta si 
eficientizarea folosirii acesteia. 
 
 d) Probleme de mediu relevante pentru PUZ ; 
 Functiunea propusa si constructiile propuse nu au impact negativ asupra 
mediului, prin functiunea aleasa (agrement si spatii verzi amenjate) se doreste 
valorificarea cadrului natural (realizarea camping). 
 
 e) Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare 
de mediu; 

 
Deseurile rezultate din activitatea care se va desfasura pe amplasament vor 

fi preluate , printrun contract de servicii cu o firma specializata pentru aceste 
activitati. 
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Evacuarea apelor menajere se va realiza printr-un bazin etans vidanjabil 
amplasat conform normelor in vigoare iar intr-o faza ulterioara, la reteaua publica 
de canalizare.  

Se va realiza si un bazin etans vidanjabil – pentru rulote / autorulote. 
 
2. Caracteristiciile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in 

special  la : 
  

a) Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; 
Nu este cazul. 
 
b) Natura cumulativa a efectelor; 
Nu este cazul. 
 
c) Natura transfrotiera a efectelor 
Nu este cazul 
 
d) Riscul pentru sanatatea umana sau mediu 
Nu este cazul 
 
e) Marimea si spatialitatea efectelor 
Nu este cazul 
 
f) Valoarea si vulnerabilitatea a arealului posibil a fi afectate de : 

(i) Caracteristici naturale sau patrimoniu cultural; 
Nu este cazul. Amplasamentul studiat  nu se afla in zona de protectia 

a monumentelor istorice sau in situri protejate. 
(ii) Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului 
Nu este cazul 
(iii)Folosirea terenului in mod intensiv; 
Terenul este propus a fi folosit pentru constructii cu functiuni fara 

efecte negative asupra mediului. 
 

g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare 
recunoscut pe plan national comunitar sau international. 

Nu este cazul ,terenul studiat nu este situat in zone cu statut de 
protejare.   

 
 

 3.8.  Obiective de utilitate publica 
 
 S-a identificat tipul de proprietate asupra bunurilor imobile – terenuri + 
construcţii din zonă. 

Se va determina circulaţia terenurilor în vederea realizării obiectivelor 
propuse : 

- teren ce se intenţionează a fi trecut din proprietatea iniţiatorilor P.U.Z.-lui în 
domeniul public al comunei Costesti (numai în eventualitatea realizării largirii 
drumului existent ce traverseaza zona studiata).  
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4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 
 
 Planul urbanistic de zonă are un caracter de reglementare specifică 
dezvoltării urbanistice a unei zone din comuna Costesti. 

P.U.Z. – ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării 
investiţiei . 

Prevederile P.U.Z. – ului se realizează etapizat , pe probleme prioritare , 
menite să răspundă direct necesităţilor de dezvoltare a zonei . 

S-au tratat următoarele categorii generale de probleme : 
- organizarea reţelei stradale ; 
- zonificarea funcţională a terenurilor ; 
- indici şi indicatori urbanistici ( regim de aliniere , regim de înălţime , P.O.T. , 

C.U.T. ) ; 
- dezvoltarea infrastructurii edilitare ; 
- statutul juridic al terenurilor ; 
- măsuri de eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice ; 
- măsuri de protecţie a mediului ; 
- reglementări specifice detaliate - permisiuni şi restricţii – incluse în 

regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. 
Suprafeţele de teren destinate funcţiunilor de servicii (agrement), spatii verzi 

amenjate şi functiuni mixte (locuire) îndeplinesc cumulat următoarele condiţii : 
- acces direct carosabil şi pietonal ; 
- posibilitatea de racordare la reţelele edilitare propuse , 
- asigurarea parcării în interiorul parcelei. 
Analiza care s-a făcut în prezentul studiu este una multicriterială , în echipă 

pluridisciplinară , pe sectoare ce intervin în dezvoltarea zonei . 
A existat o bună colaborare între elaborator şi beneficiar . 

 
 
 

 
 
 
 
Întocmit,            
Urbanist Bogdan Tudor 
 


