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MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii:

Plan Urbanistic Zonal -  Introducere in intravilan teren cu Nr. Cad. 64962 in vederea 

construirii Statie de distribuire carburanti si racord utilitati 

Amplasament:     

jud. Iasi, extravilan si partial intravilan extravilanul si partial intravilan comuna 

Letcani,  Nr. Cad. 64962

Beneficiar:

Hotnog Andrei

Proiectant:  

 S.C. NEO PROIECT S.R.L. IASI

Data elaborarii :
 

decembrie 2022

1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Solicitari ale temei program

Documentatia  se  elaboreaza  la  comanda  beneficiarului  investitiei,  Hotnog  Andrei,  in
vederea  valorificarii  potentialului  urbanistic  al  amplasamentului  aflat  in  extravilamul  comunei
Letcani (si partial in intravilan), limitrof drumului de legatura  Iasi - Targu Frumos (DE 85).

Documentaţia  are  ca  obiect  analiza  situaţiei  existente,  identificarea  disfuncţionalităţilor,
determinarea condiţiilor de construibilitate pentru amplasarea clădirilor, stabilirea reglementarilor
urbanistice  şi  edilitare  în  concordanţă  cu  funcţiunile  solicitate  şi  cu  condiţiile  concrete  ale
amplasamentului, propunerea unor variante de mobilare urbanistică  ce vor sta la baza elaborării
proiectului tehnic, din care va fi extras proiectul pentru autorizaţia de construire .
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Obiectivele urmarite prin Planul urbanistic zonal sunt :

• Introducerea in intravilan a terenului  aflat in extravilanul comuni Letcani;
• Reglementarea  modului  de amplasare a  unei  statii  de carburanti,  cu instalatiile  si

constructiile  anexe :   constructii  supraterane  (magazin,  pompe,  copertine  pompe,
semnal luminos, totem, catarge – steaguri, semne directionale), constructii subterane
(rezervoare depozitare, separator de hidrocarburi, separator de grasimi, bazine de ape
pluviale) cu instalatiile si constructiile anexa: 

• Asigurarea accesului auto/pietonal precum si asigurarea de locuri de parcare;
• Echiparea edilitara ;
• Cresterea calitatii spatiului construit prin crearea unei ambiante  atragatoare si a unei

imagini contemporane.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii 

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism :  Terenul studiat cu suprafata masurata
de 4 522,0 este compus din suprafata de 1 356 mp teren extravilan categorie de folosinta ''P'',
suprafata de 3 105 mp teren extravilan categoria de folosinta ''N'',  si suprafata de 61,0 mp teren
intravilan nconform PUG, categoria de folosinta N. 

Conform  PUG  ului  actualizat  a  comunei  Letcani,  terenul  se  afla  situat  intre  unitatile
teritoriale  UTR 27 : ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE – si UTR 28 : ZONA
UNITATI MIXTE AGRO – INDUSTRIALE. 

 Surse de documentare

La intocmirea documentatiei urbanistice s-au folosit ca surse de documentare:
− prevederile PUG ului comunei Letcani;
− Certificatul de urbanism nr  nr. 197 din 20.09.2022 emis de Primaria Comunei Letcani
− acte puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii,  privind situatia juridica a terenului, acte

de proprietate si promisiune bilaterala de vanzare cumparare.

Studii de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ:
- studiu geotehnic;
- ridicare topografica.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Terenul studiat este situat in extravilanul comunei Letcani si este liber de constructii.  Zona
invecinata se caracterizează prin prezenţa de constructii de tip mixt fiind predominante constructiile
de tip agroindustrial, cu regim de înălţime variabil de la P până la P+2E. Parcelele din vecinătate
sunt slab construite iar starea clădirilor variază în funcţie de vechimea acestora. 

             2.2. Incadrarea in localitate

Amplasamentul  se  afla   in  extravilanul  si  partial  intravilanul  comunei  Letcani,
judetul Iasi, cu acces asigurat din drumul national / european DN 28/DE 58.  

Terenul  avand  dimensiunile  conform  planului  de  delimitare  si  amplasament  si  se
invecineaza:

- la Sud drum de acces pe amplasament DE 58;
- la Nord cu teren identificat prin NC 64963, teren liber de constructii;
- la Est  cu teren identificat prin  NC 64965 pe care se afla edificat un magazin cu regimul de

inaltime parter,  distanta  minima dintre  limita de  proprietate  a  terenului  studiat  si  constructia  –
magazin existenta e de 3,7 m, si respectiv teren identificat prin NC 6314 pe care se afla edificata o
cantina cu regimul de inaltime P+1E, distanta minima dintre limita de proprietate si constructia –
cantina existenta este de 2,2 m.

- la Vest teren liber de constructii, identificat prin NC 64963.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul nu este supus inundaţiilor sau viiturilor şi are stabilitate locală şi generală
asigurată,  panta generală fiind foarte redusă.  Adâncimea de fundare se va considera cea impusă din
funcţionalitate precum şi din studiu geotehnic, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare. 

Conditii geotehnice ( Informatiile geotehnice au fost preluate din studiul geotehnic intocmit
de catre II Tarcan Liviu.)

Amplasamentul  studiat  are stabilitate  generala si  locala asigurata in conditiile  respectarii
recomandarilor  din studiul  geotehnic  si  nu este  inundabil.  Terenul  de fundare  se incadreaza  in
categoria geotehnica 2 – risc geotehnic moderat. 

 Terenul de fundare are un caracter mediu, fiind alcatuit dintr-un strat de argila loessoid, de
culoare galbena, plastic vartos, sensibil la umezire grupa A.

2.4. Circulatia

Accesul  auto si pietonal  in parcela studiata se face din drumul public de acces  adiacent
laturii sudice a amplasamentului, respectiv drumul national/european DN 28/DE 58, artera rutiera
care leaga Tg Frumos de Iasi.
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 2.5. Ocuparea terenurilor

 Amplasamentul studiat este liber de constructii.  

 2.6. Echipare edilitara

Pe  teritoriul  comunei  Letcani  exista  sistem  de  alimentare  cu  apa,  canalizare  menajera
comunala, retele de distributie a energiei electrice si a gazului metan. Terenul studiat este invecinat
pe 3 laturi cu intravilanul comunei Letcani, si are acces la retelele edilitare comunale. 

Terenul este traversat pe latura nordica de o linie electrică  de medie tensiune care se va
ingropa  pentru a se respecta distanțele normate față de obiectele stației de distribuție carburanți.

   2.7. Probleme de mediu

Terenul propus pentru edificarea staţiei de distribuţie carburanţi se afla într-o zonă curată
din punct de vedere al elementelor de mediu. În cadrul zonei nu s-au semnalat probleme care să
constituie riscuri pentru protecţia mediului său sănătatea populaţiei. 

Sub  aspect  ecologic,  prin  exploatarea  staţiei  nu  se  produce  poluarea  aerului,  solului,
subsolului  şi  nici  a  apelor  freatice,   tehnologia  adoptată  fiind la  nivelul  celor  mai  noi  realizări
tehnice în domeniul depozitării şi livrării produselor petroliere. 

Calitatea apei
În zona amplasamentului nu există ape de suprafaţă cu caracter permanent.

 Calitatea aerului
In zona studiata nu exista surse majore de poluare a aerului.
Calitatea solului
Zona este puternic antropizată, în prezent terenul amplasamentului are drept folosinţă teren
viran neplantat.

2.8. Optiuni ale populatiei
Neimplementarea  PUZ va genera un impact neutru sau potenţial negativ asupra situaţiei

economice a locuitorilor zonei, în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă sau contribuţia la
veniturilor Primăriei mun. Iasi.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiul geotehnic:
Amplasamentul  studiat  are stabilitate  generala si  locala asigurata in conditiile  respectarii

recomandarilor din studiul geotehnic si nu este inundabil. 
Terenul  de  fundare  are  un  caracter  mediu,  fiind  alcatuit  dintr-un  strat  de  praf  argilos

loessoid, de culoare galbena,  plastic vartos, sensibil  la umezire grupa A. Terenul de fundare se
incadreaza in categoria geotehnica 2 – risc geotehnic moderat.

Ridicarea topo releva:
-  terenul  cu  suprafata  masurata  de  4  522,0  compus  din  suprafata  de  1  356  mp  teren
extravilan categorie de folosinta ''P'',  suprafata de 3 105 mp teren extravilan categoria de
folosinta ''N'', si suprafata de 61,0 mp teren intravilan categoria de folosinta N .
- terenul este neconstruit.

 
3.2. Prevederi ale P.U.G.

Conform  PUG  ului  actualizat  a  comunei  Letcani,  terenul  se  afla  situat  intre  unitatile
teritoriale  UTR 27 : ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE – si UTR 28 : ZONA
UNITATI  MIXTE  AGRO  –  INDUSTRIALE.  Fondul  construit  invecinat  este  mixt  fiind
predominante constructiile de tip agroindustrial.

3.3. Valorificarea cadrului natural

In zona studiata nu s-au identificat elemente de valorificare ale cadrului natural.

3.4. Modernizarea circulatiei. Organizare accese si circulatii.

Accesul auto in parcela studiata se face din drumul public de acces adiacent laturii sudice a
amplasamentului, respectiv drumul national/european DN 28/DE 58, artera rutiera de importanta
nationala care leaga Tg. Frumos de Iasi.

Pentru conectarea parcelei la circulatia existenta este necesara crearea unei intrari si a unei
iesiri carosabile cu gabarite corespunzatoare de min 5.5 m,  prin intersectarea strazii E58 in doua
puncte, conform plansei U2 – plan de situatie reglementari urbanistice. 

Pentru rezolvarea circulatiei pe parcela studiata se propune realizarea de  alei carosabile –
platforme,  destinate circulatiei si parcarii autovehiculelor.  Prin propunere sunt amenajate 8 locuri
de parcare pentru autoturisme şi 3 locuri de parcare pentru tiruri,  conform plansei de reglementari
U2
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Accesul autospecialelor  pentru stingerea incendiilor in incinta statiei de carburanti se  face
din DE 58 prin intermediul accesului propus.

Sistematizarea verticala va fi rezolvată cu pante corespunzătoare ale suprafeţelor carosabile
şi zonelor verzi, astfel încât apele pluviale curate să fie separate de cele ce pot fi impurificate cu
produse petroliere,  acestea din urmă  prin canale şi  rigole  de scurgere judicios amplasate vor fi
conduse la separatorul de hidrocarburi. 

Prin  sistematizarea  verticală  se  va  urmări  ca  zonele  de  colectare  a  apelor  posibil  a  fi
impurificate cu produse petroliere şi căminele de colectare să nu fie afectate cantitativ de către apele
pluviale. 

Drumurile şi platformele vor fi din pavele autoblocante de beton iar suprafaţa carosabilă va
fi încadrată cu borduri mari din beton. 

Stationarea autovehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-montaj, cat si in timpul
functionarii constructilor propuse se va face in afara drumurilor publice, in interiorul incintei, pe
locurile de parcare la sol propuse. 

          3.5. Zonificarea functionala - reglementari, bilant, indicatori urbanistici

Rezolvarea  urbanistica  a  parcelei  in  vederea  construirii  imobilului  propus  urmareste  in
principal urmatoarele aspecte :

3.5.1. Amplasarea cladirilor fata de aliniament
Retragerea cladirilor in raport cu aliniamentul spre strada  de acces, din cuprinsul PUZ nu va

depasi linia marcata in plansa de reglementari. 
Retragerea cladirilor in raport cu aliniamentul (dinspre drumul de acces) 21,95 m fata de

limita de proprietate dinspre DE 58.

3.5.2. Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor:
− Retragerea fata de limita laterala stanga (vestica) , min 14,0 m
− Retragerea fata de limita lateral dreapta min 12,0 m
− Se vor respecta conditiilor de protectie fata de incendiu si alte norme specifice.

3.5.3.  Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela: 
Se vor respecta condittile de protectie fata de incendiu si alte norme specifice.

3.5.4. Inaltimea maxima admisibila a cladirilor:
Se vor respecta inaltimi maxime ale cladirilor de: 

- max   9 m pentru cladire magazin; copertine pompe; 

- max  25, 0 m pentru semnalul luminos – totem, steaguri; 
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3.5.5. Procent maxim de ocupare si utilizare a terenului
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia respectarii indicilor maximi 

admisibili P.O.T.si C.U.T. stabiliti prin PUZ:

POT: max. 30% ; 

CUT: max 0,3  mp Adc/mp teren

                   3.5.6. Bilant teritorial

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Suprafata teren studiata 4 522 100 4 522 100

Suprafata construita - - 431,75 9,5

Suprafata desfasurata - -
431,75 -

Suprafata circulatii auto de 
incinta, circulatii  pietonale si 
platforme betonate parcari, spatii 
neamenajate

- - 2 775,05 61,4

Suprafata spatii verzi - - 1 315,20 29,1
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3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

Propuneri de racordări la reţelele tehnico-edilitare: 

3.6.1 Alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate 

Alimentarea cu apă potabilă se va face prin bransament la reţeaua publică existenţa în zonă.

Necesarul de apă rece 

• consum mediu zilnic salariaţi Qn zi med = 0,16 m3/zi 
• consum mediu zilnic clienţi Qn med zi = 1,30 m3/zi 
• consum maxim zilnic salariaţi Qn max zi = 0,192 m3/zi 
• consum maxim zilnic clienţi Qn max zi = 1,56 m3/zi 
• consum maxim orar salariaţi Qn orar max = 0,04 m3/h 
• consum maxim orar clienţi Qn orar max = 0,325 m3/h 

• Qn zi med total = 1,46 m3/zi 
• Qn zi max total = 1,752 m3 /zi 
• Qn orar max total = 0,365 m3/h 

Cerinţa de apă 
• Qs zi med = 1,02x1,1x1,46 = 1,64 m3 /zi 
• Qs zi max = 1,02x1,1x1,752 = 1,97 m3 /zi 
• Qs orar max = 1,02x1,1x0,365 = 0,41 m3 /h 

Restituţie apa 
• Qu zi med = 1,64 m3 /zi = 0,019 l/s 
• Qu zi max = 1,97 m3/zi = 0,022 l/s 

• Qu orar max = 0,41 m3/h= 0,0048 l/s 

Canalizarea

Instalaţiile interioare de canalizare menajeră  se vor racorda la căminele nou proiectate în
incintă, efluentul fiind deversat prin bransament la reţeaua de canalizare publică comunala.

Pentru  colectarea  apelor  accidentale  de  pe  pardoseala  grupurilor  sanitare  s-au  prevăzut
sifoane de pardoseală din polipropilena cu ieşire laterală. 

Pentru spălătoarele care deservesc magazinul s-a prevăzut un separator de grăsimi montat în
exterior  înainte  de  căminul  din  incinta  unde  deversează  aceste  obiecte  sanitare,  efluentul  fiind
deversat tot în reţeaua publică, prin intermediul reţelei de canalizare din cadrul staţiei. 

P LAN  U R B AN I S TI C  Z O N AL
INTRODUCERE TEREPlan urbanistic zonal - INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN CU NR. CAD. 64962 

IN VEDEREA CONSTRUIRII sTATIE DE DISTRIBUIRE CARBURANTI SI RACORD UTILITATI,

 amplasata in comuna Letcani, jud Iasi

12



IASI, STR. TOMA SAVESCU, 33 A  

J22-1307/2003 ;  CIF 15605493

TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 

dgoaga@yahoo.com ; www.neoproiect.blogspot..ro

Pentru canalizarea condensului de la unităţile interioare de climatizare tip Split s-a prevăzut
o canalizare executată din tuburi de polipropilena de scurgere cu mufe etanşate cu inele de cauciuc,
montată  în plafonul  fals.  Apele  colectate  vor fi  deversate  la canalizarea menajeră  din grupurile
sanitare în sifoanele de pardoseală. 

Apele meteorice colectate de pe învelitoarea clădirii anexa şi de pe copertină pompelor de
distribuţie vor fi evacuate la canalizarea din incinta prin intermediul receptorilor de terasă din PEID
Ø 100 mm şi a unor conducte de canalizare şi vor fi deversate în reţeaua publică. 

Colectarea  apelor  pluviale  de  pe  platforma  pompelor  de  distribuţie  carburanţi,  din  zona
gurilor de descărcare şi zona parcărilor, se va face prin intermediul unor rigole, după care apele
colectate sunt deversate într-un separator de hidrocarburi cu predecantor şi filtre coalescente şi după
aceea la reţeaua de canalizare din incintă. Această reţea deversează în canalizarea publică existenţa
în zonă. 

3.6.2 Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea  cu  energie  electrică  a  obiectivului  se  va  face  din reţeaua  publică,  conform
soluţiei  indicate  de  S.C.  E-ON S.A.,  în  proiectul  faza  "Studiu  de  soluţie"  ce  se  va  întocmi la
comanda beneficiarului. Alimentarea din reţeaua publică, se va realiza prin intermediul unei firide
de branşament ce se va amplasa în exterior, în zona din spatele magazinului. Tot aici se va monta şi
tabloul de măsură şi protecţie diferenţială BPMT. 

 
3.6.3  Încălzirea şi răcirea spaţiilor se va face electric prin intermediul unor sisteme split 

de tip inverter si panouri radiante

3.6.4.Instalatii de telecomunicatii.

In prezent in zona exista disponibilitati suficiente in domeniul telecomunicatiilor care pot
acoperi in totalitate cerintele potentialilor utilizatori din zona studiata PUZ.
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3.7. Protectia mediului.

Sub  aspect  ecologic,  prin  exploatarea  staţiei  nu  se  produce  poluarea  aerului,  solului,
subsolului şi nici a apelor freatice. 

3.7.1. Calitatea apei.

În cazul proiectului ce face obiectul planului urbanistic sunt necesare activităţi care se vor
desfăşura în perioada de construire şi activităţi în perioada de functionare a ansamblului rezidential.

În perioada a lucrarilor de construcţii-montaj
Din analiza tehnologiei de execuţie rezultă că generarea de ape uzate este puţin probabilă. 
In tehnologia de construcţie se vor utiliza materiale prefabricate caz în care cantitatea de

deşeuri de pe amplasament va fi foarte redusă. 
Partea  de  apă  utilizată  în  tehnologia  de  preparare  a  materialelor  de  construcţii  sau  altă

utilizare tehnologică este în cantităţi nesemnificative,  betoanele utilizate vor fi preparate la Statia
de Betoane, si transportate cu mijloace auto pe amplasament.

Alimentarea cu apa potabila apa pentru higienizarea personalului angajat va fi asigurata  cu
apa din cisterna, iar alimentarea cu apa potabila se va face cu apa imbuteliata. 

Apa uzată rezultată de pe şantierul de construcţie va fi evacuata in fosa septica vidanjabila
ce se va amplasa pe amplasamentul organizarii de santier.

În perioada de exploatare
Evaluarea debitelor apelor uzate 
Apele uzate aferente staţiei de distribuţie carburanţi provin de la consumatorii de apă pentru

scopuri menajere şi apele meteorice. 
Debitele de ape uzate stabilite pe baza normelor în vigoare sunt următoarele 
• apele uzate menajere: Q C = 3,39 l/s 

• ape meteorice de pe clădirea staţiei şi copertina pompelor Qp = 5,03 l/sec 

• ape meteorice de pe suprafaţa aleilor carosabile Qp = 11,20 l/sec 

• total ape meteorice: 5,03 l/sec + 11,20 l/sec = 16,23 l/sec 

Apele uzate se pot grupa în: 
= ape uzate poluate cu produse petroliere şi nisip, 
= ape uzate menajere şi
= ape uzate convenţional curate. 
Prima  categorie  este  reprezentată  de  apele  uzate  provenite  de  la  spălarea  platformelor

pompelor de distribuţie a carburanţilor care poate fi realizată cu apă de la reţea sau apă de ploaie.
Aceste ape uzate sunt dirijate către separatorul de produse petroliere, în vederea preepurării după
care vor fi evacuate prin reţeaua de canalizare a staţiei, în reţeaua publică de canalizare. 
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Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se vor evacua direct la canalizarea
menajeră din incintă şi apoi în reţeaua stradală. 

Apele provenite de la spălătoarele din zona de alimentaţie publică, vor fi trecute printr-un
separator de grăsimi, efluentul de apă rezultat fiind deversat în reţeaua de canalizare menajeră din
incintă. 

Apele pluviale convenţional curate colectate de pe platformele neimpurificate cu produse 
petroliere şi de pe acoperişurile clădirilor, vor fi deversate în reţeaua pluvială din incintă, care 
deversează în reţeaua publică. 

Preepurarea apelor meteorice şi de spălare a platformelor 
Debitele de ape uzate (meteorice şi provenite din spălarea platformelor betonate), accidental

impurificate  cu  produse  petroliere,  colectate  din  zona  pompelor  de  distribuţie  carburanţi,  zona
gurilor  de  descărcare  şi  zona  parcărilor,  restituite  la  canalizarea  din  incinta  prin  intermediul
separatorului de hidrocarburi sunt: Qp (SH) = 5,95 l/sec. 

Se admite că spălarea platformei se face în mod voit cu apă de la reţea sau accidental cu ape
pluviale, de unde rezultă, încărcări diferite cu poluanţi înainte de intrarea în separator. 

Încărcarea cu nisip 
Nisipul de pe platforma pompelor poate reprezenta 8 g/m2/zi, compoziţia granulometrică

fiind situată în zona particulelor fine şi foarte fine.
Debitele de nisip şi concentraţiile acestora sunt următoarele: 
Gn = gn*Sn = 8 g/m2zi*175 m2 = 1400 g/zi = 58,3 g/h 
Cn min = Gn/(3,6*Qsp max) = 58,3/(3,6*0,25) = 64,7 mg/dm3 
Cn max = Gn/(3,6*Qsp min) = 58,3/(3,6*0,176) = 92 mg/dm3 

Admiţând eficienţa de separare pentru nisip de 80%, în prima treaptă,  şi  90%, în a doua
treaptă, care asigură filtrarea prin coalescenţă, concentraţiile vor fi următoarele: 

Cn min evacuat = (1-1)*Cn = (1- 0,8)* 64,7 = 12,94 mg/dm3 
Cn max evacuat = (1-1)*Cn = (1- 0,8)* 92 = 18,4 mg/dm3 

Încărcarea cu produse petroliere 
Se consideră o pierdere zilnică de 0,30 dm3/zi, furtun, cu care se poate calcula debitul zilnic

de produse petroliere intrate în separator. 
Gpp = nf*gx = 8*0,3 = 2,4 dm3/zi = 0,1 dm3/h 
Încărcarea apelor uzate cu produse petroliere înainte de intrarea în separator, se obţine prin

raportarea debitului orar de poluant la debitul orar de apă uzată. 
Cpp min pp/(3,6*Qsp) = 0,9*0,1 /(3,6*0,25) = 0,1 mg/dm3 
Cpp max pp/(3,6*Qsp min) = 0,9*0,125/(3,6*0,176) = 0,142 mg/dm3 
Considerăm eficienţa separării egală cu 80% caz în care vom avea: 
C minim = (1-pp min = (1-0,8)* 0,1 = 0,02 mg/dm3 
C maxim = (1-ppmin = (1-0,8)* 0,178 = 0,0356 mg/dm3 
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Concluzii asupra calităţii apelor 

Referitor la cei doi poluanţi se fac următoarele precizări: 
• în prima treaptă nisipul soseşte impurificat cu produse petroliere deci trebuie recuperat şi incinerat
în instalaţii ecologice; 

• produsele petroliere recuperate din treapta a doua, impurificate de asemenea cu particule foarte 
fine de praf, se recuperează prin spălarea filtrelor, se depozitează în saci de plastic urmând să fie 
incinerate în instalaţii ecologice; 

• apele purificate vor fi deversate in reteaua de canalizare din incinta si apoi in cele doua bazine de 
retentie ape pluviale; 

3.7.2.Calitatea aerului

 În perioada a lucrarilor de construcţii-montaj
Sursele  de  poluare  atmosferică  estimate  la  realizarea  investiţiei  sunt  sursele  mobile  -

mijloace  de  transport.  Tinand  cont  de  tehnologile  utilizate  si  de  faptul  ca  beneficiarul  lucrarii
urmeaza sa realizeze investitia etapizat, mijloacele de transport si utilejele  utilizate nu ar creea o
poluare semnificativa.

In perioada de functionare
Poluanţi proveniţi de la gestionarea carburanţilor 
În activităţile de comercializare a benzinei sunt recunoscute 5 mari surse de emisie a COV: 
a) prin respiraţia rezervoarelor de stocare şi la manipulare; 

b) pierderi la umplerea rezervoarelor de stocare supraterană; 

c) pierderi la umplerea rezervoarelor de stocare subterană; 

d) pierderi prin deversare la umplerea rezervoarelor de automobile;

e) pierderi prin evaporarea de la carburatoarele şi rezervoarele automobilelor. 

 Sursa a b c d e

eCOV 2.8x10-3/0.055 - 0.84 1.44 -

În cazul staţiilor de distribuţie carburanţi, rezervoarele de stocare sunt amplasate întotdeauna
subteran, motiv pentru care nu este indicat factor de emisie la sursa b, pe de altă parte, pierderile
prin evaporare de la carburatoare şi de la rezervoarele auto sunt  considerate prea mici pentru a fi
luate în calcul, deoarece gradul de etanşare este foarte mare. Având în vedere schema tehnologică
prezentată în anexe, în condiţiile utilizării instalaţiei de recuperare a vaporilor, sursele de emisie a şi
c  pot  fi  considerate  nule,  deoarece  supapa  de  aerisire  cu  vană  antiexplozivă  (poziţia  1)  este
totdeauna închisă în condiţii normale de funcţionare. Aceste componente pot fi luate în considerare
numai în cazul riscului tehnologic. 
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Cât  priveşte  componenta  d  există  suspiciunea că  o  pierdere de cca  10% este rezonabilă
deoarece sistemul de recuperare al vaporilor la nivelul de contact dintre pistol alimentare şi rezervor
nu este suficient de etanş. Datorită acestui fapt, precum şi a manipulărilor defectuoase, în această
zonă  vom avea emisii  foarte  reduse de COV şi  scăpări  de carburant  sub formă  de picături,  pe
platforma pompelor de alimentare. 

Rezultă că pentru situaţia de funcţionare normală staţia de distribuţie va avea emisii de COV
numai de la alimentarea rezervoarelor autoturismelor, iar în condiţii de risc când supapa de aerisire
cu vană antiexplozivă deschide circuitul, deoarece presiunea vaporilor în rezervoarele de stocare
sau cisternă este prea mare, emisiile vor fi datorate surselor de tipul a şi c. 

Dd = ed xN x Dp) x 0,01 = 1,44 kg/m3 x (40 dm3/min x 3 pompe ) x 10 -3 x 0,01x 60 = 0,10
kg/h = 27,80 mg/s 

CCOV = Dd / Vc = 27,80 / 80.000 = 0,347 x 10-3 mg/m3. 

Tabel: Surse staţionare nedirijate 

Denumirea sursei Poluant Debit masic (g/h) 

Tancare COV 100 

Pentru calculul emisiilor induse de către autovehiculele în tranzit pe teritoriul obiectivului în
discuţie, vom admite că tranzitarea reprezintă echivalentul a 60 m deplasare continuă, distanţă faţă
de care  se va putea  calcula aportul  poluant,  în ipoteza  că  cele  3  pompe de distribuţie  produse
petroliere  funcţionează  concomitent,  deci  6  autovehicule  parcurg  distanţa  admisă  restul  având
motoarele oprite. 

Ţinând  cont  de  timpul  de  alimentare,  numărul  maxim  probabil  de  autovehicule  care
tranzitează staţia într-o oră este de 24 de autoturisme . Considerând drept factori de emisie, valorile
prezentate anterior şi admiţând o deplasare medie de 60 m pentru fiecare autovehicul pe teritoriul
staţiei, rezultă emisiile, în g. 

Evaluarea mărimilor ce interesează se vor face cu relaţiile: 
• debitul masic de poluant Gx = ex x N x L [mg/s] în care N - reprezintă numărul de maşini 

iar L-lungimea traseului. 
• masa de poluant rămasă pe teritoriul staţiei: ΔGx = Gx x Ttr [mg] în care timpul de tranzit 

este evaluat la 30 secunde; 
• Concentraţia la suprafaţa staţiei Cx = ΔGx x / Vc [mg/Nm3] 
Pentru evaluarea emisiilor se consideră că volumul semispaţiului în care se realizează 

dispersia este obţinut prin multiplicarea suprafeţei staţiei la care se adaugă împrejurimile cu o 
înălţime convenţională de 10 m, care reprezintă volumul de control uman. În acest volum datorită 
efectului de piston se realizează 2-3 schimburi/oră. 

Vdisp = 80.000 m3 
Ci = ees x 103 / Vdisp 3] 
Raportând emisia poluanţilor la volumul de dispersie rezultă concentraţia de imisie Ci, 

exprimată în mg/m3 şi redată în tabelul 4.4. 
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            3.7.3. Zgomotul şi vibraţiile

In perioada lucrarilor de constructii
Activităţile  de  construcţie,  sunt  lucrări  de  construcţii  montaj  şi  sunt  producătoare  de

zgomote şi vibraţii.
In  vederea  reducerii  nivelului  de  zgomot  si  vibratii  beneficiarul  investitiei  va  trebui  să

impună constructorului să nu foloseasca utilaje cu grad avansat de uzură care pot emite pe lângă
zgomote la niveluri mai inalte si alte noxe.

În perioada de exploatare
Pe teritoriul staţiei de distribuţie carburanţi, sursele posibile de zgomot provin de la: 
a) autovehiculele sosite pentru alimentare cu carburant sau pentru aprovizionare cu diverse

produse alimentare şi nealimentare preambalate; 

b) pompele destinate vehiculării carburanţilor. 
Pe teritoriul staţiei  de distribuţie  carburanţi  autovehiculele sunt în staţionare,  pornirile şi

opririle repetate nu depăşesc nivelul de zgomot stradal. Măsurări de zgomot stradal în intersecţii
similare au condus la valori medii 50-70 dB, valori cu care se verifică încadrarea sub limita de 80
dB, care corespunde, conform STAS 10.009/88, unei străzi de categorie tehnică II de legătură.  

Pompele destinate vehiculării carburanţilor sunt silenţioase, nivelul de zgomot situându-se
sub limita de 40 dB. În cadrul acestui obiectiv nu există surse de vibraţii interceptabile. 

3.7.4 Protecţia împotriva radiaţiilor 

Obiectivul de investiţie prezentat spre analiză nu va avea surse radioactive

3.7.5.Calitatea solului

Poluarea solului si subsolului ca urmare a implementarii planului
Sursele de poluanţi ai solului intervin în cea mare parte în faza de construcţii, prin excavaţii

şi aport de materiale de construcţie care se fac pentru fundaţiile, pentru realizarea aleilor de acces
deasemenea din moluzul  rezultat  din  eventuala  finalizarea  şi  finisarea  lucrărilor  de construcţie-
montaj.

În faza de construcţii - montaj, în organizarea de şantier se vor utiliza construcţii uşoare tip
baracă pentru depozitarea unor materiale de construcţii şi a unor echipamente şi unelte utilizate la
aceasta etapă.

Tehnologia de construcţii  - montaj corelată  cu etapizarea proiectului va reduce gradul de
poluare a solului, toţi posibilii poluanţi ai solului putând fi mai bine gestionaţi.

Poluarea solului în perioada exploatării 
Sursele  de  poluanţi  pentru  sol  şi  subsol  sunt  scurgerile  accidentale  de  carburanţi  şi

lubrifianţi.  Pentru  a  nu  afecta  solul  cu  produse  petroliere  în  cadrul  proiectului  sunt  prevăzute
măsurile următoare: 
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• reducerea sau evitarea scurgerilor accidentale: 

a) evitarea eventualelor deversări în timpul încărcării rezervoarelor, prin alimentarea în imersie şi
montarea de valve de preaplin pe conducta de încărcare; 

b) evitarea eventualelor deversări în timpul alimentării rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea
unor  pistoale speciale  de  umplere,  prevăzute  cu  dispozitive care  închid alimentarea  automat  la
umplerea rezervorului; 

c)  semnalizarea depăşirii nivelului de siguranţă de către calculatorul de proces cu care este dotată
staţia, evitându-se deversările. 

•   colectarea şi evacuarea scurgerilor de produse: 

a)  impermeabilizarea  prin  betonare  a  tuturor  zonelor  unde  există  posibilitatea  deversărilor
accidentale; 

b) spălarea produselor deversate şi dirijarea lor la instalaţia de spălare a hidrocarburilor. 
Pentru a evita contaminarea subsolului şi a pânzei de apă freatică ca urmare a spargerii

accidentale a rezervorului şi conductelor subterane de produse petroliere, s-au prevăzut în cadrul
proiectului următoarele măsuri : 
a) măsurarea continuă a nivelului în rezervor şi semnalizarea la apariţia pierderilor; 

b) rezervoarele pentru carburanţi vor avea manta dublă şi vor fi izolate anticoroziv; 

c) conductele montate îngropat se execută din polietilenă de înaltă densitate (PEID). 
Pentru monitorizarea calitatii panzei freatice, in scopul urmaririi variatiei in timp a posibilei

impurificari  a  primului  acvifer  freatic  cu  produse  petroliere,  se  vor  folosi  foraje  de  observatie
(piezometre) amplasate si executate conform solicitarilor INHGA.

3.7.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatica 
Evaluarea acestei categorii de impact poate fi luată  în discuţie prin efectele pe care le-ar

putea avea compuşii  organici volatili  asupra vegetaţiei  şi  faunei terestre,  aceştia regăsindu-se în
egală măsură în emisiile gazoase, lichide sau prin deşeurile rezultate. 

Clasa de poluanţi ce intră  în grupa COV, dominată  de hidrocarburi, acţionează în primul
rând bacteriostatic. Multe bacterii se adaptează la prezenţa hidrocarburilor şi metabolizează. Asupra
protozoarelor, hidrocarburile alifatice în soluţie saturată acţionează iniţial prin paralizarea lor; după
un interval de o oră ele devin mortale. 

Olefinele sunt hidrocarburile cele mai toxice şi acţionează ca toxici ai sistemului nervos. 
La  efectele  arătate  se  adaugă  unele  indirecte  precum:  creşterea  toxicităţii  diferitelor

substanţe datorită dezoxigenării mediului, imprimarea unui gust şi miros neplăcut cărnii animalelor
acvatice şi apei. Aceşti componenţi pot afecta în egală măsură flora şi fauna terestră şi acvatică, ca
apoi prin ciclul biologic să treacă la om. Literatura de specialitate, menţionează ca identificaţi circa
600.000 de poluanţi, din care numai 600 sunt suficient cercetaţi şi caracterizaţi. În cazul de faţă ne
aflăm în zona vidă a informaţiei, fapt atestat şi de STAS 12574-87, care nu face nici o referire la
limitarea concentraţiei de COV. 

Faţă de aceste consideraţii, pentru obiectivul în discuţie au fost luate o serie de măsuri de 
protecţie a mediului şi anume: 
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a) limitarea emisiilor poluante în aer, prin prevederea dispozitivelor de recuperare a 
vaporilor de COV; 

b) reducerea concentraţiilor de poluanţi de pe circuitul apei prin prevederea separatorului de 
hidrocarburi şi nisip; 

c) recuperarea deşeurilor menajere şi industriale şi transportul acestora către depozitare 
ecologică sau distrugere prin incinerare în staţii specializate. 

În aceste condiţii, luând în considerare încadrarea fiecărei categorii de poluant în limitele 
legale, se poate considera că efectele asupra florei şi faunei terestre sau acvatice sunt reduse şi 
deci impactul nu este de natură să îngrijoreze. 

3.7.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
 Zgomotul perceput în zonă provine de la sursele mobile (autovehicule), care tranzitează 
zona , nu depăşeşte valoarea admisibilă a nivelului de zgomot echivalent pentru străzi, conf. STAS 
10009-1988, de 65 dB. Referitor la populaţia afectată, în sens ecologic, poate fi invocată ca fiind 
cea din zona de servire, însă se poate avansa moderne, nu se va putea admite nici măcar un risc 
tehnologic. 

3.7.8. Gestionarea deseurilor
In timpul lucrărilor de construcţie
Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul executiei va face obiectul organizarii de

santier. In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate si
depuse la o rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor.

Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri :
- menajere sau asimilabile ;
- metalice rezultate din activitatile de executie a structurilor metalice de rezistenta ;
− deseuri de lemn rezultate din activitatea curentă de pe şantier ;
− cartoanele, hartia din ambalaje şi activitatile de birou din cadrul organizarii de santier.
Deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de

santier in puncte de colectare prevazute cu containere tip pubele. Aceste deseuri, periodic, vor fi
transportate in conditii de siguranta la rampa de gunoi, ca urmarea a unui contract cu o firma de
salubrizare locala.

Deseurile metalice se vor colecta si depozita temporar in incinta amplasamentului si vor fi
valorificate prin unitati specializate.

Deşeurile  -  materiale de construcţii  nu ridica probleme deosebite din punct de vedere al
poluării mediului. In perioada de executie, aceste deseuri împreună cu deseurile inerte provenite din
excavatii  vor  fi  depozitate  temporar,  intr-un  spatiu  special  amenajat  pe  amplasament,  pana  la
finalizarea  fiecarei  cladiri.  Cantitatile  suplimentare  vor  fi  evacuate  de  pe  amplasament  si
transportate pe locurile special amenajate.

Deseurile de lemn vor fi selectate, o parte din ele revalorificate sau valorificate ca lemn de
foc.
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Deşeuri specifice ale staţiei 
Caracteristic unei staţii de distribuţie carburanţi sunt două tipuri de deşeuri şi anume:
− deşeuri menajere şi
− deşeuri tehnologice. 
Categoria deşeurilor menajere se referă la următoarele: 
a)  deseuri  municipale  amestecate,  sunt  cele  provenite  de  la  personalul  staţiei  şi  cele

provenite  de  la  magazin,  precum şi  cele  de  la  persoanele  în  tranzit  care  vor  face  cumpărături
specifice magazinului, care comercializează produse alimentare sau nealimentare ambalate, precum
şi accesorii auto. Acestea vor fi colectate în pubele tipizate, cu capacitatea de 50 dm3, sau altele
agreate de către societatea de salubritate, care se vor colecta şi depozita de către serviciul local de
salubritate, pe bază de contract prestari servicii. 

b) cartonul, plasticul, metalul si sticla, provenite in general din ambalaje, se colecteaza in
europubele  separate  inscriptionate  si  sunt  preluate  de o societate  locala  abilitata  pentru aceasta
activitate, conform contract prestari servicii. Gestiunea acestor deseuri este evidentiata periodic pe
fisele de gestiune deseuri. 

c) uleiuri uzate  - in statie este amenajat punct de colectare ulei uzat, in conformitate cu
prevederile  legislatiei  in  vigoare.  Societatea  care  preia  uleiurile  uzate  este  societate  autorizata.
Lunar se completeaza fise de evidenta pentru gestiunea uleiului uzat si fise evidenta intrare /iesire
uleiuri in gestiune 

Categoria deşeurilor tehnologice se referă la următoarele: 
a)  şlamurile  constituite  din  deşeuri  lichide,  semilichide  şi  solide,  ce  se  pot  depune pe  fundul
rezervoarelor de depozitare a carburanţilor. Acestea sunt evaluate aproximativ pe baza rezultatelor
practicii de exploatare  şi au valorile următoare: 
- depuneri lichide sau semisolide d1 = 10 dm3/5ani,rez. 
- depuneri solide îmbibate cu carburanţi d2 = 20 dm3/5ani,rez. 

b) produse petroliere 

- deversate accidental pe platfomele betonate d31 = 30 dm3/lună 

c) nisip 

− colectat de pe platforma pompelor d41 = 8 g/m2,zi
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Gestionarea deşeurilor 
1. Deşeurile conţinute în rezervoarele de depozitare, fiind combustibile şi lipsite de sulf, vor 

putea fi colectate, ambalate în saci de plastic şi distruse prin incinerare într-o instalaţie energetică 
ecologică disponibilă. 
se poate ambala în saci de 30 kg, ceea ce reprezentă 1 sac/an, care trebuie trimis spre incinerare la o 
instalaţie ecologică. sus: 

2. Deşeurile datorate scăpărilor accidentale de produse petroliere pe platforma betonată, vor 
fi colectate prin spălare sau antrenate de către apele meteorice, ajungând printr-o reţea de 
canalizare, la separatrul de hidrocarburi, unde apele vor fi epurate de nisip şi produse petroliere. 

- deşeuri sub formă de nisip 
Dn n = 0,80 x 1,39 kg/zi x 30 zile = 33,5 kg/lună 
- deşeuri sub formă de produse petroliere 
Dpp pp = = 0,80 x 0,1 dm3/h x 3 ori/zi x 0,5 ore/zi x 30 zile = 3,6 kg/lună 
- deşeuri totale, reprezentate de amestec de nisip cu produse petroliere: 
DT = Dn pp = 33,5 + 3,6 = 37,1 kg/lună 

Aceste deşeuri vor fi colectate, ambalate în saci şi trimise la incinerare în instalaţii speciale. 

Gestionarea ambalajelor 
• cartonul si plasticul se colecteaza in europubele separate inscriptionate si sunt preluate de

o  societate  locala  abilitata  pentru  aceasta  activitate.  Gestiunea  acestor  deseuri  este  evidentiata
periodic pe fisele de gestiune deseuri. 

• Ambalajele cu marca proprie,  de tip carton si plastic, sunt valorificate si reciclate de o
societate  care  a preluat  aceasta obligatie.  Aceeasi  societate  a preluat  si  obligatia  de raportare a
datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje. 

•  Ambalajele  contaminate  cu  substante  periculoase  sunt  preluate  de  societate  autorizata
conform contract prestari servicii ; 

3.7.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 
În categoria substanţelor toxice şi periculoase pot fi considerate următoarele: 
• carburanţii care intră sub incidenţa HG 804/2007 privind controlul pericolelor de accident major
in  care  sunt  implicate  substante  periculoase  –  aceştia  sunt  bine  gestionaţi,  rezervoarele  de
depozitare  vor  fi  cu pereţi  dubli,  vaporii  degajaţi  sunt  recuperaţi  şi  transportaţi  la rafinărie,  iar
scăpările la tancare sunt foarte mici, recuperate prin spălare şi reţinute în separatorul de produse
petroliere urmând circuitul anterior. 

• uleiurile reziduale intră sub incidenţa HG 235/2007; In cadrul staţiei se pot comercializa uleiuri
pentru întreţinerea autovehiculelor dar nu se efectuează schimburi de ulei; 

•  comercializarea  acumulatorilor  auto care  obligă  la  primirea  pentru  reciclare  a  acumulatorului
vechi cu respectarea HG 1132/2008. privind regimul bateriilor si acumulatorilor. 

P LAN  U R B AN I S TI C  Z O N AL
INTRODUCERE TEREPlan urbanistic zonal - INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN CU NR. CAD. 64962 

IN VEDEREA CONSTRUIRII sTATIE DE DISTRIBUIRE CARBURANTI SI RACORD UTILITATI,

 amplasata in comuna Letcani, jud Iasi

22



IASI, STR. TOMA SAVESCU, 33 A  

J22-1307/2003 ;  CIF 15605493

TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 

dgoaga@yahoo.com ; www.neoproiect.blogspot..ro

3.7.10 Prevederi pentru monitorizarea mediului 
Monitorizarea se va face numai ca urmare a hotărârii Autorităţii de Mediu, aceasta putând fi

lunară sau trimestrială. Oricare ar fi varianta decisă, pe categorii de factori de mediu,.

3.7.11 Justificarea încadrării proiectului 
Nu este cazul 

3.7.12 Lucrări necesare organizării de şantier 
La  întocmirea  proiectului  au  fost  respectate  prevederile  care  privesc  proiectarea  din

următoarele norme de protecţia muncii: 
• Legea nr. 319 / 2006 – „Legea privind securitatea si sanatatea in munca” 

• HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor „Legii
securitatii si sanatatii in munca” nr. 319/2006 

• HG 300/02.03.2006 privind cerintele  minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile; 

•  ORDIN  MLPAT  9/N/15.03.1993  „Regulament  privind  protecţia  şi  igiena  muncii  în
construcţii” , publicat in Buletinul construcţiilor nr.5, 6, 7, 8/1993; 

Organizarea executiei se va face in limita proprietatii. Incinta va fi imprejmuita cu panouri
metalice si va fi semnalizata corespunzator. In incinta se prevad: baracamente, zone de depozitare
materiale, toalete ecologice, bransamente electrice si de apa, etc. 

Pentru lucrul in zona acceselor carosabile vor fi instituite restrictii  si semnalizari rutiere,
adecvate. Se vor lua masuri pentru protectia aerului, solului si subsolului. 

Toate utilajele vor fi verificate si curatate inainte de a iesi din spatiul santierului. 
Se vor lua masuri de limitare a zgomotelor si a vibratiilor pe perioada lucrului. 
Deseurile rezultate din activitatea de construire, ambalaje si resturi vegetale sau pamant vor

fi  depozitate  selectiv  si  predate  firmei  de  salubritate  care  asigura  evacuarea  acestora  in  baza
contractului de prestari servicii. 

3.7.13 Lucrări de refacere a amplasamentlui la închiderea obiectivului 
Situaţii identificate de risc potenţial 
Se va încerca o inventariere a factorilor de risc şi apoi descrierea calitativă sau cantitativă a

efectelor, urmărindu-se în final descrierea măsurilor prevăzute. 
Factorii de risc specifici acestui obiectiv pot fi determinaţi de: 
a) erori în supravegherea activităţilor tehnologice specifice; 

b) apariţia accidentală a unui incendiu; 

c) lipsa de protecţie antiseismică. 
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Măsuri preconizate pentru prevenirea, reducerea efectelor adverse asupra mediului 
În categoria erorilor referitoare la supraveghere tehnologică vom putea enumera :

a) deversarea accidentală de carburanţi pe zonele carosabile sau adiacente, în timpul operaţiilor de
tancare sau alimentare a rezervoarelor de depozitare; 

Pentru a evita aceste riscuri sunt prevăzute următoarele măsuri tehnice: 
• oprirea automată a pompei de alimentare a autovehiculelor; 

• transferul carburanţilor de la cisterna de transport la rezervoarele de depozitare prin circuit etanş; 

• scăpările tehnologice tolerate, sunt recuperate şi aduse la separatorul de hidrocarburi. 

b) scurgeri accidentale de produse petroliere la nivelul rezervoarelor de depozitare; 
Evitarea acestor categorii de pierderi, este mult redusă prin utilizarea rezervoarelor cu pereţi

dubli,  montate  îngropat,  şi  gestiunea  computerizată  a  carburanţilor,  precum  şi  dimensionarea
integrală a eventualelor scăpări. O defecţiune în acest sistem obligă la oprirea activităţii staţiei până
la repararea sistemului. 
c)  reducerea  eficienţei  separatorului  de  produse  petroliere,  datorată  nevidanjării  la  timp  a
compartimentelor specifice; 

Exploatarea acestuia va trebui astfel făcută încât să se ia în consideraţie timpii tehnologici de
reţinere - depunere, iar contractele de vidanjare încheiate cu serviciul de salubritate local să preia
acest calendar 
d) majorarea emisiilor gazoase în cazul avarierii sistemului de recuperare a vaporilor. 

Pentru ipoteza apariţiei unui incendiu, vom considera suficiente recomandările din avizul de
securitate  la  incendiu,  specifice  domeniului  şi  a  echipamentului  minim  din  dotare  pentru
combaterea acestuia. 

Referitor la măsurile în caz de seism, precizăm că toate lucrările subterane şi supraterane vor
trebui calculate in conformitate cu prevederile Normativului P100/1992, responsabilitatea revenind
exclusiv proiectantului şi executantului. 

Lucrări propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului în caz de accidente sau la
încetarea activităţii 

În caz de accident tehnologic sau risc natural se vor reface porţiunile de clădiri şi instalaţii
afectate, iar cadrul natural va fi readus la starea ecologică iniţială. 
În cazul încetării activităţii funcţie de destinaţia stabilită de către autorităţile locale vor fi asigurate
condiţiile tehnice şi ecologice impuse de Inspectoratul de Protecţie a Mediului .
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3.7 Obiective de utilitate publica. Situatia juridica a terenurilor

In zona exista urmatoarele obiective de utilitate publica:
− drum DE58 drum european – drum de interes national;
− retele  de  distributie  energie  electrica,  retele  de  alimentare  cu  apa,  canalizare,

telecomunicatii de interes local.
Terenul  studiat,  cu  suprafata  de  4  522,0  mp,  este  proprietate  privata  persoana  fizica

Gheorghilas  Zinaida,  fiind  inscrisa  promisiune  bilaterala  de  vanzare  cumparare  nr.
5077/25.08.2022.

In afara terenului care a generat P.U.Z.-ul, s-au studiat si terenurile incojuratoare al carui
regim juridic se prezinta dupa cum urmeaza :

- domeniul public : DN 28/DE58; 
- terenuri proprietate proprietate privata persoane fizice si juridice

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Obiectivul   Planului  de  urbanism zonal il  constituie  reglementarea  urbanistica  a
terenului cu suprafata de 4522,0 mp, situat in extravilan si partial in intravilan comuna Letcani, jud
Iasi, teren identificat prin numarul cadastral NC 64962, in scopul construirii unei statii de distribuire
carburanti cu instalatiile si amenajarile aferente.

Documentaţia  are  ca  obiect  analiza  situaţiei  existente,  identificarea  disfuncţionalităţilor,
determinarea condiţiilor de construibilitate pentru amplasarea clădirilor, stabilirea reglementarilor
urbanistice  şi  edilitare  în  concordanţă  cu  funcţiunile  solicitate  şi  cu  condiţiile  concrete  ale
amplasamentului, propunerea unor variante de mobilare urbanistică .

Accesul  auto si pietonal  in parcela studiata se face din drumul public de acces  adiacent
laturii sudice a amplasamentului, respectiv drumul national/european DN 28/DE 58, artera rutiera
care leaga Tg Frumos de Iasi.

Pe  teritoriul  comunei  Letcani  exista  sistem  de  alimentare  cu  apa,  canalizare  menajera
comunala, retele de distributie a energiei electrice si a gazului metan. Terenul studiat este invecinat
pe 3 laturi cu intravilanul comunei Letcani, si are acces la retelele edilitare comunale care vor fi
extinse prin investitie privata.

Investiţia analizata este considerata necesara şi oportuna ca urmare a traficului din zona care
genereaza beneficiari  importanti ai investitiei, precum si pentru asigurarea servirii populatiei din
zona  si  a  agentilor  economici  din  zona  cu  produse  petroliere  si  produse  complementare  prin
magazinul statiei precum si alte servicii.

Disfunctionalitati:
Terenul  este  traversat  de  o  linie  electrică  de  medie  tensiune  ce  va  ingropa  pentru  a  se

respecta distanțele normate față de obiectele stației de distribuție carburanți.

Intocmit, 
Arh. Dan Goaga
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VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

PLAN URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE

LOCUINTE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

CAPITOLUL I

PRESCRIPTII   GENERALE

1.  Rolul Regulamentului local de urbanism

Prezentul  Regulament  local  de urbanism are rolul  de a  reglementa  urbanistic  terenul  cu
suprafata de 4 522 mp, situat in extravilanul si partial in intravilanul comunei Lecani, stabilirea
conditilor construibilitate, amplasare si echipare edilitara in concordanta cu functiunile solicitate si
cu  conditiile  concrete  ale  amplasamentului  in  vedera  construirii  unui  statii  de  carburanti  cu
instalatiile si connstructiile anexe aferente.

Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul PUZ.
Obiectivul PUZ – ului este:

• Introducerea in intravilan a terenului  aflat in extravilanul comuni Letcani;
• Reglementarea  modului  de amplasare a  unei  statii  de carburanti,  cu instalatiile  si

constructiile  anexe :   constructii  supraterane  (magazin,  pompe,  copertine  pompe,
semnal luminos, totem, catarge – steaguri, semne directionale), constructii subterane
(rezervoare depozitare, separator de hidrocarburi, separator de grasimi, bazine de ape
pluviale) cu instalatiile si constructiile anexa: 

• Asigurarea accesului auto/pietonal precum si asigurarea de locuri de parcare;
• Echiparea edilitara ;
• Cresterea calitatii spatiului construit prin crearea unei ambiante  atragatoare si a unei

imagini contemporane.

2. Baza legala a elaborarii

Elaborarea prezentei documentatii de urbanism s-a facut cu respectarea urmatoarelor legi si
normative:

• Legea 242/ 2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 27/2008 pentru modificarea si 
completarea Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

• Legea nr.50/1991, modificata si completata, privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii;

• Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR 525/1996;
• Ghidul privind metodologia de elaborare si de continutul cadru al documentatiilor de 

urbanism, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;
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• Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM- 
007-2000,aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000;

• Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, modificata si completata;
• Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;
• Legislatia in vigoare referitoare la cai de comunicatii, retele tehnico-edilitare, siguranta 

constructiilor, sanatatea populatiei, etc.
• Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si HG nr. 1739/2006 pentru 

aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun Avizarii si/sau autorizarii 
privind securitatea la incendiu.

• Norme de igiena si recomandarile privind modul de viata al populatiei, aprobate prin 
Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997;

• HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 
planuri si program

3. Domeniul de aplicare 

Zona propusa pentru reglementare se afla in extravilanul comunei Letcani, fiind identificat
prin Nr . Cad. 64 962 .

Terenul  reglementat  are  suprafata  4  522  mp,  delimitat  cu  linie  punctata   in  plansa  de
reglementari, reglementari care face parte integranta din prezentul studiu.
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CAPITOLUL II

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

4.  Reguli  cu  privire  la  pastrarea  integritatii  mediului  si  protejarea  patrimoniului

natural si construit

4.1. Autorizarea executarii constructiilor pe terenuri agricole din intravilan este permisa
pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea art.4 din RGU.

4.2. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu destinatie forestiera
este interzisa, conf. art.5 din RGU. 

Terenul studiat nu se afla in zona cu destinatie forestiera.

4.3. Autorizarea executarii constructiilor definitive, atelele decat cele industriale, necesare
exploatarii  si  prelucrarii  resurselor  in  zonele  delimitate  conform  legii,  care  contin  resurse
identificate ale subsolului, este interzisa, conf. art.6. din RGU. 

Terenul studiat nu se afla intr-o zona care contine resurse identificate ale subsolului.

4.4. Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si
in cuvetele lacurilor este interzisa cu exceptia lucrarilor stabilite conf. art. 7 din RGU. 

Nu este cazul.

4.5. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin amplasament, functiune,
volumetrie  si  aspect  arhitectural  –  conformare  si  amplasare  goluri,  raport  gol-plin,  materiale
utilizare, invelitoare, paleta cromatica, etc. – depreciaza valoarea peisajului, este interzisa, conf. art.
8 din RGU.

Terenul reglementat nu se afla in zona cu valoare peisagistica sau in zone naturale protejate.

 4.6.
Terenul studiat nu se afla intr-o zona care cuprinde valori de patrimoniu cultural contruit,

rezervatie de arhitectura si urbanism sau in zona de protectie a monumentelor istorice.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public

5.1. Expunerea la riscuri naturale
Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale

cu exceptia acelora  care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa conform articolului
10 din R.G.U. 

Terenul studiat nu se afla in zona expusa la riscuri naturale.

P LAN  U R B AN I S TI C  Z O N AL
INTRODUCERE TEREPlan urbanistic zonal - INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN CU NR. CAD. 64962 

IN VEDEREA CONSTRUIRII sTATIE DE DISTRIBUIRE CARBURANTI SI RACORD UTILITATI,

 amplasata in comuna Letcani, jud Iasi

28



IASI, STR. TOMA SAVESCU, 33 A  

J22-1307/2003 ;  CIF 15605493

TEL.+40 0232246204 ; +40 0744754304 

dgoaga@yahoo.com ; www.neoproiect.blogspot..ro

5.2. Expunerea la riscuri tehnologice.
În caz de accident tehnologic sau risc natural se vor reface porţiunile de clădiri şi instalaţii

afectate, iar cadrul natural va fi readus la starea ecologică iniţială. 

5.3.Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice.
 Constructiile si instalatiile propuse fi generatoare de riscuri tehnologice. Acestea pot

fi cauzate de 
a) erori în supravegherea activităţilor tehnologice specifice; 

b) apariţia accidentală a unui incendiu; 

c) lipsa de protecţie antiseismică. 
Se vor lua masuri pentru prevenirea si reducerea efectelor adverse care ar putea fi cauzate de

erori privind supravegherea tehnologica
Se vor respecta normele specifice de protectie la incendiu specifice domeniului.
Executia obiectivului se va face in baza autorizatie de construire si a proiectelor tehnice si

detalii de executie cu  respecta normele de proiectare in vigoare.

5.4. Asigurarea echiparii edilitare necesare obiectivului:
Beneficiarul,  sau  beneficiarul  in  parteneriat  privat  va  asigura  toate  lucrarile  edilitare

necesare functionarii obiectivului.
Asigurarea echiparii tehnico – edilitare in localitate se va face conform articolului 13 din

R.G.U.

5.5. Asigurarea compatibilitatii functiunilor:
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre

destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

5.6. Procentul de ocupare al terenului
Autorizarea  executarii  constructiilor  se  va  face  cu  conditia  respectarii  indicilor  maximi

admisibili P.O.T.si C.U.T. stabiliti prinPUZ.
POT: max.  30 % ;  

CUT: max 0,3 

 5.7. Lucrari de utilitate publica
Lucrarile pentru asigurarea utilitatilor in zona  vor fi in sarcina beneficiarului.

5.8.Reguli cu privire la siguranta constructiilor:
- constructiile propuse se vor executa avand la baza documentatii  elaborate conform Legii  nr.

50/1991 republicata  –  Legea  453/2001 privind procedura  de  autorizare,  precum si  conform
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, de catre specialisti in domeniu;
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- in vederea proiectarii se vor respecta conditiile si recomandarile studiului geotehnic;
- prin proiecte se vor stabili exigentele de performanta esentiale, ce trebuie realizate si mentinute

pe toata durata de existenta a constructiilor si a instalatiilor aferente.

5.9.  Apararea  interesului  public  se  va  asigura  prin  executarea  obiectivului  propus,  in
conditiile normelor si normativelor in vigoare, precum si protejarea in exploatare a obiectivelor de
interes public existente.

CAPITOLUL III

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Terenul studiat cu suprafata de 4 522. 0 mp se constituie intr un singur UTR – Statie de
carburanti cu instalatiile si cladirile anexa.

Intrucât  zona  nu  are  diferente  de  omogenitate  (relief,  functional,  circulatie,  etc.)  ea  se
constituie intr-un singur UTR (Unitati Teritoriale de Referinta).

Reglementarile zonei se pot studia si in plansa aferenta Regulamentului Urbanistic. 
Pe baza acestui regulament se va elibera autorizatia de construire.

CAPITOLUL IV

PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR

SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

SECTIUNEA I

ARTICOLUL 1.  UTILIZARE FUNCTIONALA

1.1. Utilizari admise

In zona PUZ – ului se permit urmatoarele functiuni:
• statie distributie carburanti cu instalatii speciale si functiuni anexe ;
• prestari servicii;
• comert.

     1.2.Interdictii de utilizare

-  Constructii provizorii de orice natura;
-  lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice 
-  lucrari de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe spatiile vecine sau care impiedica

evacuarea si colectarea aprlor meteorice.
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SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A  CLADIRILOR

ARTICOLUL 2.  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR  

(SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru  a  putea  fi  construibila  direct,  in  baza  prezentului  regulament,  parcela  trebuie  sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba un acces carosabil de minim 5,0 m latime dintr-o circulatie publica in mod direct,
sau prin drept de trecere legal;
-  sa aiba asigurata echiparea tehnico-edilitara necesara;
- forma si dimensiunile lotului sa permita amplasarea unor constructii pe suprafata lor, cu
respectarea regulillor de amplasare si conformare conf. PUZ.

ARTICOLUL 3.  

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

(1) Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie
intre domeniul public si domeniul privat.

(2)  Retragerea  cladirilor  in  raport  cu  aliniamentul  spre  strada  principala  de  acces,  din
cuprinsul PUZ nu va depasi linia marcata in plansa de reglementari. 

(3) Cladirile se vor retrage fata de aliniament la o distanta de minim 21.95 m (fata de limita
de proprietate dinspre DE 58), conf. Pl. Reglementari urbanistice U2;

ARTICOLUL 4.  AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE  

LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR SI IN INTERIORUL 

PARCELEI

(1) Regimul de aliniere al cladirilor este reprezentat in plansa de reglementari urbanistice
U2.

(2) Retragerea fata de limita laterala stanga (vestica) , min 14,0 m
(3) Retragerea fata de limita lateral dreapta min 12,0 m
(4) Se vor respecta conditiilor de protectie fata de incendiu si alte norme specifice.
(5) In toate cazurile se vor respecta Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei 

sau, conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.
Distantele de mai sus pot fi micsorate pana la limita Codului Civil, cu acordul legalizat al 

vecinilor si se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice 
specifice.
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ARTICOLUL 5 -   CIRCULATII  SI  ACCESE

5.1. Accese auto

(1) Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 m latime
dintr-o  circulatie  publica  in  mod direct,  sau  prin  drept  de  trecere  legal.  Caracteristicile
acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  sa  permita  interventia  mijloacelor  de  stingere  a
incendiilor.

5.2. Accese pietonale

(1) Trotuarele pietonale vor fi racordate cu rampe pentru a perimite circulatia persoanelor cu
handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

(2) Se vor respecta prevederile din plansa de Regulament.
5.3.  Stationarea autovehiculelor

(1) Stationarea  autovehiculelor  se  admite  numai  in  interiorul  parcelei,  deci  in  afara
circulatiilor public,  pe locurile de parcare la sol prevazute.

(2)  Locurile  de  parcare  se  dimensioneza  conform  normelor  specifice  in  vigoare.  Prin
propunere sunt amenajate 8 locuri de parcare pentru autoturisme şi 3 locuri de parcare
pentru tiruri,  conform plansei de reglementari U2

ARTICOLUL 6  INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A 

CLADIRILOR

(1)  Inaltimea maxima a constructiilor va fi cea prevazuta prin plansa de Regulament:
Se vor respecta inaltimi maxime ale cladirilor de: 

• 9 m pentru cladire magazin; copertine pompe; 

•  25, 0 m pentru semnalul luminos - totem; 

    
ARTICOLUL 7 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

(1) Aspectul exterior al constructiilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii
de Statie de carburanti  si va raspunde exigentelor actuale privind volumetria, si finisajele exterioare
folosite.

(2) Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala.

ARTICOLUL 8-  CONDITII DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA

(1) Toate  cladirile vor fi racordate la retelele tehnico- edilitare.
(2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua publica se suporta in intregime de investitor

sau beneficiar.
(3) Realizarea retelelor edilitare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind

calitatea in constructii, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari
specifice.
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ARTICOLUL 9 -  SPATII  LIBERE SI SPATII PLANTATE

(1) Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si
plantate.

(2) Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incât scurgerea apelor pluviale
si de pe terenul amenajat sa nu afecteze proprietatile invecinate.

(3) Se  recomanda  ca  pentru  imbunatatirea  microclimatului,  sa  se  evite
impermeabilizarea terenului peste minimumul necesar pentru acceses, circulatii pietonale, terase.

ARTICOLUL 10 – IMPREJMUIRI

(1) Imprejmuirea  laterala  si  posterioara  se  va  realiza  conform  specificului  Statiiilor  de
carburanti atat ca inaltime cat si ca amplasare. 

SECTIUNEA III:

POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 11

PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE OCUPARE A  TERENULUI POT

Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 30 %.

ARTICOLUL 12

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi de maxim 0,3 Adc/mp teren  

ARTICOLUL  13 MODIFICARI ALE PUZ

Orice modificare a PUZ - ului se face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa
si numai prin avizarea noii teme de proiectare si a sa in Consiliul Local al Comunei Letcani si in
Consiliul Judetean Iasi.

Intocmit,
arh. Dan GOAGA
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