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1 INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI
DENUMIRE

PLAN URBANISTIC ZONAL- ÎNFIINȚARE UNITATE DE
PRODUCȚIE

BENEFICIAR

CROMATEC PLUS SRL

PROIECTANT

URBAN OPEN GIS SRL
Str. Petre Tina, nr.2, Bl. L9B, Sector 3, București

PROIECT NR.

DU36/03.2121

DATĂ ELABORARE

MARTIE 2021

1.2 OBIECTUL LUCRARII
Obiectul lucrării este elaborarea PUZ-ului pentru terenul amplasat în zona de Sud a
Orașului Fierbinți Târg din Județul Ialomița, teren care are ca beneficiar pe CROMATEC
PLUS SRL pentru care solicită înființare unei unități de producție în Orașul FierbințiTârg .
Prin prezenta documentație se solicită :
1. Schimbarea utilizării funcționale terenului în suprafaţă de 15243 mp, având
categoria de folosintă arabil, din care 2211 mp sunt amplasați în intravilanul
orașului Fierbinți-Târg și 13032 mp sunt amplasați în extravilanul orașului
Fierbinți-Târg , conform extras de carte funciară nr.28032/27.11.2020.
Conform PUG Oraș Fierbinți-Târg terenul din intravilan cu suprafata de 2211 mp
este situat în zona funcționala-Zona Rezidențială și terenul cu suprafața de
13032 mp amplasat în extravilanul orașului Fierbinți-Târg este situat în zona
funcționala cu destinație agricolă .

Obiectul Planului Urbanistic Zonal îl constituie de asemenea rezolvarea problemelor
funcționale, tehnice și estetice de pe amplasament, determinarea condițiilor de
amplasare, rezolvarea problemelor urbanistice, propunerea de zonificare și
reglementare a acestei zone cuprinzând elemente tehnice și urbanistice, ce vor sta la
baza întocmirii documentației pentru obținerea Autorizației de Construire, respectiv:




regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;
modul de ocupare și utilizare a terenului P.O.T. și C.U.T.
relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

MEMORIU DE PREZENTARE
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2. Introducerea in intravilan a terenului în suprafaţă de 13032 mp , având
categoria de folosintă arabil , conform extras de carte funciară nr.
28032/27.11.2020.
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permisivități și constrângeri urbanistice;
rezolvarea circulațiilor carosabile și pietonale și a echipării tehnico-edilitare;
dimensionarea, funcționalitatea și aspectul arhitectural al construcțiilor și
amenajărilor exterioare;
parcaje
zone verzi;
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2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
2.1 EVOLUȚIA ZONEI
Terenul pentru care se solicită întocmirea P.U.Z., se situează în partea de sud a orașului,
cu acces din drumul comunal DC 13. De asemenea, terenul beneficiază de accesibilitate
ridicată prin amplasarea acestuia în apropierea gării Fierbinți și a drumului județean DJ
101.
Terenul este compus din :


imobilul cu nr. cadastral nr.28032, înscris în cartea funciară
nr.28032/27.11.2020 Oraș Fierbinți-Târg , amplasat în Șoseaua Gării ,cod
postal 927115(T279/1, P25), în suprafață de 15243 mp, având categoria de
folosintă arabil- din care 2211 mp sunt amplasați în intravilanul orașului
Fierbinți-Târg și 13032 mp sunt amplasați în extravilanul orașului FierbințiTârg,conform extras de carte funciară nr.28032/27.11.2020.

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE






la est- drumul comunal DC13
la vest- drumul de exploatare DE 279/2
la nord- proprietate privată Costache Maria
la sud- domeniul privat al orașului Fierbinți-Târg

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Din punct de vedere morfologic, zona in care este amplasat teritoriul administrativ al
orasului Fierbinti-Targ, apartine zonei centrale a marii unitati ndenumita Campia
Romana,subunitatea denumita Campul Vlasiei. Aceasta subunitate, Campul Vlasiei, are
panta la Nord, Nord-Vest, avand cote de nivel de 75 – 80 m si catre Sud, Sud-Vest, cote
de nivel de pana la 50 m. Campia Vlasiei este aluvio-proluviala, acoperita de straturi
loessoide.
Amplasamentul studiat este un teren plat, antropizat în proporţii mici în condiţiile în
care doar în zona de sud-est este construit, partea nord si sud reprezentând teren
arabil.
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Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal face parte din teritoriul administrativ
al orașului Fierbinți-Târg, terenul cu suprafața de 2211 mp fiind amplasat în intravilan
și terenul cu suprafața de 13032 mp fiind amplasat în extravilanul orașului FierbințiTârg, și sunt învecinate astfel :
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2.4 CIRCULAȚIA
La terenul studiat se ajunge prin drumul comunal DC 13, care asigură legătura cu
drumul județean DJ101, drum care asigură legătura cu Comuna Balotești la vest si
comuna Jilavele la est .
2.5 OCUPAREA TERENURILOR
Zona considerată face parte din teritoriul administrativ al orașului Fierbinți-Târg,
terenul cu suprafața de 2211 mp fiind amplasat în intravilan și terenul cu suprafața de
13032 mp fiind amplasat în extravilanul orașului Fierbinți-Târg . Terenul din intravilan
are destinația de zona rezindențială si terenul din extravilan are destinație agricolă
conform PUG Oraș Fierbinți .
Terenurile din partea de nord și de sud al amplasamentului care face obiectul PUZ sunt
libere de construcții si sunt terenuri arabile.
2.6 SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE
Zona face parte din teritoriul administrativ al Orașului Fierbinți-Târg , cu o suprafață de
15243 mp, terenul cu suprafața de 2211 mp fiind amplasat în intravilan și terenul cu
suprafața de 13032 mp fiind amplasat în extravilanul orașului Fierbinți-Târg .Terenul
din intravilan are destinația de zona rezindențială conform PUG Oraș Fierbinți-Târg si
terenul din extravilan are destinație agricolă conform PUG Oraș Fierbinți . Terenurile
sunt libere de construcții.

Zona studiată și terenurile învecinate sunt caracterizate de o densitate scăzută a
fondului construit, în partea de nord și de sud țesutul este caracterizat de terenuri
agricole.
2.8 TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI
Terenul supus studiului este aparține lui Ioniță Marian , care a constituit drept de
superficie in favoarea lui CROMATEC PLUS SRL , conform contractului de constituire a
dreptului de superficie autentificat sub nr. 1930/23.11.2020 de notar public Nitu
Cristina Emilia.
Terenurile învecinate sunt proprietatăți private ale unor persoane fizice.
2.9 ECHIPARE EDILITARA
La momentul actual terenul nu este deservit de rețele tehnico-edilitare. Prin Planul
Urbanistic General al Orașului Fierbinți-Târg se propune înființarea rețelei de
alimentare cu apă pe traseul drumului comunal DC 13.
MEMORIU DE PREZENTARE
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2.7 CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC.
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2.10 PROBLEME DE MEDIU
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Din punct de vedere al mediului se poate aprecia că zona studiată nu este sub influența
unor factori poluanți sau perturbatori de mediu.
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3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1 OBIECTIVE NOI, SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM
Prin tema de proiectare, beneficiarul a solicitat atingerea următoarelor obiective:









schimbări în folosința terenului
introducerea unei suprafete de teren in intravilan
scoaterea din circuitul agricol al terenurilor amplasate în extravilan
realizarea unor construcţii care să servescă scopul dorit
stabilirea indicatorilor urbanistici pentru terenurile propuse
realizarea retelelor edilitare în sistem propriu
lucrări de protejarea și conservarea mediului
amenajarea unor spații de recreere în aer liber

3.2 DETALII PRIVIND FLUXUL TEHNOLOGIC
Etapele fluxul tehnologic in productia produselor fitoterapeutice din substante
biotehnice sunt:








Aprovizionare si receptia materiilor prime si materialelor;
Asigurarea controlului calității materiilor prime;
Depozitare materii prime și materiale
Conditionarea materiilor prime;
Extracția cu fluide supercritice;
Prepararea produselor finite;
Ambalarea, depozitarea si livrarea produselor finite.

Principalele materii prime necesare in fluxul de productie sunt:


Materii prime destinate procesului de obtinere extractelor uleioase: in special
materii prime de natura biovegetala cum ar fi plante, frunze, semințe, parti de
plante (flori, muguri etc.) sau parti de fructe (coji, samburi etc). Acestea vor fi
furnizate de producatori specializati din domeniul vegetal sau horticol sau
procesatori din industria alimentara. Toti furnizorii vor trebui sa respecte
standardele de Buna Practica Agricola si de Colectare.. Datorita naturii complexe
si variabile, controlul materiilor vegetale, depozitarea acestora si procesare
prezinta o importanta deosebita pentru calitatea și siguranța produsului finit
destinat consumului uman. Materia prima este furnizata ambalat în saci de hârtie
sau baloți, big-baguri, cutii sau saci de plastic, etichetata în mod corespunzător.



Materii prime pentru fabricarea produselor finite: sunt excipienți și adjuvanți
pentru forme semisolide și solide, de calitate corespunzătoare. Materiile prime
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In cadrul unitatii de productie se vor utiliza diferite tipuri de materii prime si materiale
destinate diferitelor etape ale fluxului tehnologic, astfel:
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vor fi aprovizionate de la furnizori si/sau producători specializați in acest sens.
Calitatea acestora trebuie sa corespunda standardelor aplicabile, impuse pentru
fiecare categorie de produs fabricată. Materiile prime vor fi furnizate ambalate,
conform procedurilor interne ale producătorului, in saci, butoaie sau in vrac,
funcție de tipul fiecărui material aprovizionat.;
Principalele materiale necesare in fluxul de productie sunt:


Materiale destinate procesului de obtinere a extractului: dioxidul de carbon
utilizat in cadrul procesului de extractie va fi aprovizionat in rezervoare speciale
(butelii de CO2) de la furnizori de gaze industriale și de gaze speciale;



Materii utilizate la fabricarea produselor finite:
o Materiale de ambalare primara utilizate in cadrul unității vor fi flacoane
de sticla prevăzute cu capac si/sau sistem de picurare, flacoane de plastic
prevăzute cu capac, folie PVC/Al pentru blisterizare. Acestea vor fi
aprovizionate în conformitate cu fiecare tip de produs fabricat
(semisolide sau solide) si adaptate echipamentelor de fabricație pentru
etapa de ambalare primara a produselor. Materialele de ambalare
primara vor fi furnizate de producători/furnizori specializata, ambalate in
baxuri sau cutii, funcție de tipul acestora.
o Materiale de ambalare secundara si colectiva. Pentru ambalarea
secundara si colectiva a produsului, in cadrul unității vor fi aprovizionate
următoarele tipuri de ambalaje: etichete autocolante, cutii de carton
individuale si colective. Materialele de ambalare secundara vor fi
aprovizionate de la furnizori specializati pentru fiecare tip de ambalaj in
parte.





Materii prime destinate procesului de obținere a extractelor din plante:


Fructe de cătina uscate cu umiditate de cca. 15-16%



Semințe si coji de struguri uscatecu umiditate de de cca. 15-16%



Coji de roșii uscatecu umiditate de de cca. 15-16%



Flori de armurariuuscatecu umiditate de de cca. 15-16%

Materii prime pentru fabricarea produselor finite


Extract uleios:
o Extract uleios de catina
o Extract uleios din seminte de struguri
o Extract uleios din coji de rosii
o Extract uleios din armurariu
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Principalele materii prime/materiale utilizate in cadrul fluxului tehnologic:
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Excipienți
o Ulei de cocos
o Ulei de palmier
o Glicerina vegetala
o Vitamina E (tocoferol)
o Viatamina A palmitat
o Apa purificata
o Ulei de masline



Adjuvanti
o Dioxid de siliciu coloidal
o Stearat de magneziu
o Trigliceride de semisinteza
o Acid hyaluronic (sare de sodiu)
o Monostearat de gliceril
o Sorbitol
o Alcool cetilic
o Isopropil Miristate
o Dermosoft OMP
o Carbomer
o Sedefos 75

Materiale destinate procesului de obtinere a uleiurilor esentiale
o Dioxid de carbon



Materiale utilizate la fabricarea produselor finite:


Materiale de ambalare primara
o Tub din polietilena laminata
o Flacon închis cu capac
o Blistere



Materiale de ambalare secundara si colectiva
o etichete autocolante
o cutii pliante de carton individuale
o cutii pliante de carton colective

Materiale utilizate pentru realizarea determinarilor in cadrul analizelor de
laborator


Fizico-chimice
o Sticlărie de laborator
o Reactivi
o Solvenți
o Substanțe etalon

MEMORIU DE PREZENTARE
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o Materiale de unica folosință
o Consumabile echipamente


Microbiologie
o Sticlărie de laborator
o Reactivi
o Medii de cultura
o Materiale de unica folosință
o Consumabile echipamente

3.3 ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI
Calea de acces auto la amplasament este Drumul Comunal DC13 care intersectează
drumul județean DJ101 , drumul comunal fiind amplasat in partea de est a zonei care
face obiectul PUZ. Prin prezentul PUZ se propune un drum de incintă pentru a asigura
accesul către construcții si amenajarea locuirilor de parcare pentru autovehicule.
3.4 ZONIFICAREA FUNCȚIONALA – REGLEMENTARI, INDICATORI URBANISTICI
3.4.1 ZONIFICAREA TERITORIULUI
Pe terenul in suprafaţă totală de 15243 mp se propune inființarea unei unități de
producție :






Clădiri care să asigure funcţia de producție
Spatii tehnice
Alei de incintă si alei pietonale
Spații verzi
Parcaje





asigurarea amenajărilor necesare pentru noua investiție stabilită de acord cu
beneficiarul lucrării
optimizarea circulației carosabile și pietonale
integrarea și armonizarea noilor construcții

3.4.2 INDICATORI URBANISTICI


Zona ID – Unitate de producție
POT max= 40%
CUT max= 0,8
Rh max= P+1
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PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Criteriile principale de organizare arhitectural urbanistică a zonei au fost în principal
următoarele :
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3.4.3 REGIMUL DE ALINIERE
Criteriile care au stat la baza determinării regimului de aliniere al construcțiilor, stabilit
prin regulament, au fost următoarele:





regimul de înălțime al construcțiilor propuse
profilul transversal caracteristic al căilor de circulație
efecte compoziționale
regimul de aliniere al construcțiilor

Astfel, se propun pentru zona ID:




retragere de la limita de nord cu 5,00 m
retragere la drumul comunal DC 13 de min. 5,00 m
retragere de la limita de sud se va realiza între 5,00 m și 17,50 m, geometria
fiind realizată în funcție de drumul de acces și de parcaje

3.5 ECHIPAREA EDILITARA
3.5.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din branșamentul existent. Prin planul
urbanistic zonal se propun următoarele:



iluminat de incintă
alimentarea cu energie electrică a clădirilor propuse a se amenaja

3.5.2 ALIMENTAREA CU APĂ
Alimentarea cu apă se va realiza în sistem propriu. Sistemul de alimentare cu apa
propus se compune din conductele de alimentare cu apa si gosposaria de apa.
Realizarea rețelei de alimentare cu apă în sistem propriu este o soluție provizorie,
urmand a se racorda la sistemul central al orașului după ce acesta va fi realizat.
Canalizarea apelor uzate se va realiza în sistem propriu. Sistemul de canalizare propus
se compune din conductele de canalizare, bazine vidanjabile ape menajere, bazine
vidanjabile ape chimice si bazine de retentie ape pluviale. Realizarea rețelei de
canalizare în sistem propriu este o soluție provizorie, urmand a se racorda la sistemul
central al orașului după ce acesta va fi realizat.
3.5.4 ÎNCĂLZIREA
Incălzirea se va asigura în sistem propriu.
3.6 PROTECȚIA MEDIULUI
Impactul investitiei asupra mediului se imparte in:



Impact ce are loc in timpul constructiei
Impact ce are loc in timpul exploatarii acestuia.
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Prima faza este limitata si va produce o categorie de impact precum: praf, zgomot si
vibratii. Aceste efecte sunt temporare.
3.6.1 POLUAREA AERULUI
Faza de constructie a cladirilor si a cailor rutiere
Calitatea aerului va fi foarte putin afectata de functionarea masinilor si utilajelor care
sunt utilizate la constructii.
Pe parcursul executiei constructiei se propaga in aer praf, pulberi de ciment, posibil
mirosuri neplacute etc.
Faza de exploatare
In timpul exploatarii, factori ca zgomotul si emisia de agenti poluanti, desi redusi
trebuie estimati.
Efectul produs de autovehicolele ce tranziteaza incinta este redus.
3.6.2 POLUAREA SONORĂ
Nu este cazul.
3.6.3 POLUAREA APEI DE SUPRAFAȚĂ ȘI A PÂNZEI DE APĂ FREATICĂ.
Prin lucrarile propuse in proiect nu se prezonizeaza a fi afectata calitatea fizica,
radiologica a apei de suprafata si a panzei freatice.
Poluarea biologica a apelor poate fi provocata de agenti patogeni sau germeni de
fermentatie.
3.6.4 POLUAREA SOLULUI
Nu este cazul
Faza de constructie a cladirilor si a cailor rutiere




evitarea poluarii cu substante petroliere sau alte substante nocive;
pentru lucrarile ce se executa, depozitarea materialelor de constructii se va face
in spatii clar delimitate, fara a se recurge la distrugerea solului;
amenajarea cailor de circulatie pentru mijloacele de transport in vederea
limitarii tasarii si distrugerii solului;

Faza de exploatare





poluarea cu ape uzate– pentru evitarea deversarii acestora direct pe sol, sunt
prevazute retele de canalizare si bazine vidanjabile, inclusiv pentru ape chimice;
acumulari de zapada: datorita conformatiei terenului nu exista riscuri de
acumulari de zapada
poluarea chimica : pentru evitarea prodecerii unie poluari chimice se propune
realziarea unor bazine vidanjabile pentru apele chimice, rezultate in urma
procesului de obtinere a produselor finite;
poluarea radioactiva : nu se vehiculeaza materiale radioactive ;

MEMORIU DE PREZENTARE

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Definitor la impactul asupra solului:

14

B E N E F I C I A R : CROMATEC PLUS SRL

PROIECTANT: URBAN OPEN GIS SRL

PLAN URBANISTIC ZONAL
ÎNFIINȚARE UNITATE DE PRODUCȚIE


poluarea biologica : se poate datora, in cazul de fata gunoaielor menajere (care se
trateaza separat) si a grupurilor sanitare.

3.6.5 DEȘEURILE
Faza de constructie a cladirilor si a cailor rutiere
In timpul acestei faze o mare cantitate de deseuri va rezulta din constructia santierului,
din santierele provizorii de montaj, precum si din materialele de constructii ramase.
Deseurile rezultate in timpul constructiei trebuie evacuate prin serviciul de salubritate
al orașului.
Faza de exploatare
Deseurile rezultate in timpul exploatarii, dupa o prealabila sortare, se vor depozita in
euro pubele asezate pe o platforma betonata special amenajata, si vor fi evacuate prin
serviciul de salubritate al orașului in baza unui contract de prestari servicii.
3.7 ARII PROTEJATE
In zona supusa studiuliu nu se gasesc arii naturale protejate.
3.8 ZONE DE RISC NATURAL – ALUNECĂRI DE TEREN ȘI INUNDAȚII





teritoriul studiat nu este afectat de fenomene de risc natural de tipul inundatiilor
si alunecarilor de teren:
terenurile sunt stabile (relief de campie, panta mica, nivelul apei freatice la cca.
10 m)
nu sunt afectate de procese geomorfologice de tipul alunecarilor de teren si
eroziunilor;
terenurile nu prezinta riscuri de supraumezire prin ridicarea nivelului freatic.

Nu vor fi produse efecte negative de genul: deplasarilor de populatie, pierderii unui
fond de locuinte, perturbarii alimentarii cu apa din reteaua locala/urbana sau din sursa
individuala, litigiilor cu caracter comunitar datorate dezafectarii unor obiective de
interes public. Consecințele sociale și economice vor fi pozitive.
3.10 CATEGORII DE COSTURI
Investitia se va realiza etapizat, pe etape stabilite de catre investitori si se vor folosi
fonduri din bugetul privat al investitorilor. In sarcina administratiei publice locale cade
modernizarea infrastructurii de circulatie existente, intretinerea acestora precum si
extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in zona supusa studiului.

MEMORIU DE PREZENTARE

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.9 CONSECINTE ECONOMICE SI SOCIALE

15

B E N E F I C I A R : CROMATEC PLUS SRL

PROIECTANT: URBAN OPEN GIS SRL

PLAN URBANISTIC ZONAL
ÎNFIINȚARE UNITATE DE PRODUCȚIE
3.11 ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPAȚII VERZI
Sistemul de spatii verzi va cuprinde doua tipuri de plantatii:



plantatii ornamentale situate în vecinatătea clădirilor din incintă, cu rol de
infrumusețare a zonei;
plantații de aliniament de-a lungul drumului de acces din cadrul incintei (posibil
cu rol de protecție împotriva inzăpezirii).

3.12 BILANT TERITORIAL
Suprafață
mp

%

Suprafață construită

3341,71

22

Circulații(inclusiv parcări)

3273,79

21

Spații libere amenajate

5012,57

33

Spații verzi amenajate

3614,93

24

Total

15243,00

100
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4 CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE
Obiectivul realizarii unității de producție nu se înscrie în propunerile PUG –Oraș
Fierbinți-Târg, motiv pentru care a fost necesară elaborarea documentației urbanistice
de față.
Realizarea acesteia se poate face etapizat, conform unui program de etapizare a
investiției care se va stabili impreună cu beneficiarul lucrării.
Prezenta documentație a fost elaborată tinand seama de solicitările beneficiarului.
Pentru concretizarea reglementărilor prevăzute sunt necesare, în continuare,
următoarele măsuri (în baza PUZ-ului avizat și aprobat):




realizarea documentației de investiție pentru realizarea obiectivului, pe baza
unui program dezvoltat;
autorizarea executării in zonă a construcțiilor înscrise condițiilor de
funcționalitate prevăzute;
respingerea unor solicitari de construire in zona, neconforme cu prevederile
prezentului PUZ.
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