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PRIMAR AVIZAT,
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE W
privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonalpentri/^himbare U.T.R.- 

uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidemial, comercial şi 
servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, 
echipare edilitară şi operaţiuni notariale ” bd. Miliai Viteazul, nr. 58, beneficiar SC PETRON

ENERGY SRL

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80020 din 06.10.2022 al Primarului municipiului 

Zalău şi Raportul de specialitate nr. 80056 din 06.10.2022 al Direcţiei Urbanism, precum şi Avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Văzând Certificatul de Urbanism nr. 1241 din 26.10.2021, prelungit până la data de 
26.10.2023, precum şi Avizele de specialitate solicitate prin Certificatul de urbanism ce au fost emise 
de instituţiile/organismele avizatoare menţionate în Raportul de specialitate nr. 80056 din 
06.10.2022;

Văzând Raportul informării şi consultării publicului cu nr. 80015 din 06.10.2022, nr.
......................., Avizul de oportunitate nr. 2 din 24.02.2022 aprobat prin Dispoziţia primarului nr.
234 din 03.03.2022, precum şi Avizul Arhitectului Şef nr.......................... ;

în conformitate cu prevederile art.32 alin.l lit.c, art. 47,50,56 şi Anexa 1 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ulterioare, ale Ordinului 
nr. 176/N/2000 al MLPTL şi ale Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizîonală, ale Ordinului 
nr. 270J1/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului;

în temeiul ârt.129 alin.2 lit.c şi alin.6 lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
în baza art.139 alin.3 lit.e respectiv art.196 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.l.Se aprobă documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru schimbare 
U.T.R.-uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi 
servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, 
echipare edilitară şi operaţiuni notariale ” bd. Mihai Viteazul, nr. 58, iniţiată şi finanţată de 
beneficiar SC PETRON ENERGY SRL, documentaţie Anexă ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
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Art.2.Investiţiile din zona reglementată se vor autoriza şi realiza cu respectarea prevederilor 
cuprinse în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin prezenta hotărâre şi în conformitate cu 
condiţiile/restricţiile impuse prin Avizele emise de organele de specialitate.

Art.3.Perioada de valabilitate a documentaţiei urbanistic zonal pentru schimbare
U.T.R.-uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi 
servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, 
echipare edilitară şi operaţiuni notariale ” bd. Mihai Viteazul, nr. 58, beneficiar SC PETRON 
ENERGY SRL esiQ de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu posibilitatea 
prelungirii acesteia în condiţiile expres reglementate de lege.

Art.4.Prin responsabilitatea Arhitectului şef, documentaţia de urbanism aprobată prin 
prezenta hotărâre se comunică, în termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar. Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informaţiilor 
în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară şi în geoportalul INSPIRE şi un exemplar 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art.S.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism- 
Arhitect şef-Serviciul urbanism.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului judeţul Sălaj 
Primarul municipiului Zalău 
Direcţia Administraţie Publică
Direcţia Urbanism-Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului 
beneficiar

Voturi: ^pentru” 
fîmpotrivă” 
” abţineri”

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

DAP/SALA/VR lEx.
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

tDIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 80020 din 06.10.2022

REFERAT DE APROBARE

PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE URBANISM:

Plan Urbanistic Zonal (PUZ):

PENTRU SCHIMBARE U.T.R.-URI EXISTENTE ÎN ZONĂ 

COMERCIALĂ (SHOPPING CENTER), ZONĂ MIXTĂ (REZIDENŢIAL, 
COMERCIAL ŞI SERVICII), CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE, ZONĂ 

DE AGREMENT, SERVICII ŞI TURISM, REALIZARE ACCES, ECHIPARE 

EDILITARĂ ŞI OPERAŢIUNI NOTARIALE ” pentru imobilul format din teren 

proprietate privată a PETRON ENERGY SRL, înscris în C.F. nr. 74077 Zalău, nr. 
cad. 74077 în suprafaţă de 121.736,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, bd. 
Mihai Viteazul, nr. 58 .

99

Conform Art. 47, alin. (1) din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de 
dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General.

#

Având în vedere:

Amplasamentul - Conform PUG 2010, parţial - Subzona unităţilor de producţie 
industriale şi de depozitare existente (UIDl) şi parţial - Zona construcţii aferente 
lucrărilor tehnico-edilitare existent (TEI);.
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Funcţiuni admise în zonă:

Subzona unităţilor de producţie industriale şi de depozitare existente (UIDl): 
Funcţiunea dominantă: activităţi economice cu caracter industrial, servicii productive de 
depozitare şi transport; Funcţiuni complementare: circulaţie pietonală şi carosabilă, 
spaţii verzi de protecţie, sedii de firmă, comerţ, alimentaţie publică şi echipare edilitară; 
Utilizări permise toate tipurile de construcţii şi amenajări care corespimd funcţiunii 
zonei; Utilizări interzise: locuinţe, dotări social-culturale. Se consideră construibile 
parcelele având Smin=3.000,00 mp şi un fi:ontmin=30,00 m. Amplasarea construcţiilor 
în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanţei minime faţă de limita principală, 
posterioară şi limitele laterale de 10,0 m precum şi a distanţei min. între clădiri (D=H) 
dar nu mai puţin de 10 m. Parcajele vor fi realizate fără ocuparea spaţului public, 
conform normelor, unităţile de producţie vor fi prevăzute cu parcaje: 1 loc de parcare / 
100 mp suprafaţă desfăşurată construcţie. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare 
trebuie să fie accesibile autospecialelor de intervenţie pe cel puţin două laturi dacă aria 
desfăşurată a construcţiei > 2000 mp. Construcţiile se vor conforma prin aspect exerior 
şi volumetric cu funcţiunea şi se vor promova tehnologii şi materiale de construcţiii 
contemporane. Toate construcţiile vor fi racordate subteran la reţelele edilitare publice. 
Spaţiile verzi de protecţie vor ocupa min 20% din suprafaţa parcelei. împrejmuirea va 
putea fi opacă din materiale rezistente şi dublată cu gard viu, cu Hmax=2,10 m, spre 
strada principală suprafaţa împrejmuirilor va fi tratată decorativ. POTmax=65%, 
CUTmax=l,50. Zona construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare existent (TEI) - 
Funcţiimea dominantă: construcţii şi reţele tehnico-edilitare; Funcţiuni complementare: 
spaţii verzi, căi de comunicaţie; Utilizări permise: captari de apă, staţii de pompare, 
rezervoare de apă, posturi/staţii de transformare, centrale termice, staţii de reglare, 
măsura gaz, antene GSM, reţele tehnico edilitare (apă, canalizare, LEA, telefonie, gaz, 
termoficare), construcţii aferente reţelelor tehnico- edilitare, staţie de epurare, depozite 
de carburanţi, alte instalaţii edilitare; Toate reţelele tehnico-edilitare se vor executa 
subteran; Echiparea tehnico-edilitară se va realiza numai pe baza proiectelor de execuţie 
elaborate de specialişti în domeniu, având la bază studiul de fezabilitate, cu avizul 
“Comisiei pentru execuţia reţelelor edilitare”; Utilizări interzise: orice alte activităţi, 
amenajări, şi construcţii în afara celor de echipare edilitară; Caracteristicile parcelei 
(suprafaţă, formă, dimensiune) se va stabili prin studiu de fezabilitate; Amplasarea 
clădirilor faţă de aliniament şi faţă de limitele parcelei va respecta STAS-urile şi 
normativele în vigoare; Se vor asigura accese carosabile la toate construcţiile de min 
3,80 m lăţime şi accese pietonale de min 1,00 m lăţime; Se va asigura min 1 loc parcare 
pentru autospecială lângă construcţii; Pentru înălţimea max. a clădirilor şi condiţiile de 
echipare edilitară se vor respecta STAS-urile şi normativele în vigoare; Parcelele se vor 
asigura cu perdele de protecţie în valoare de min 20% din suprafaţa terenului; 
Construcţiile aferente echipării tehnico-edilitare se vor împrejmui conform normelor in 
vigoare; Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi 
de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. 
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor 
de stingere a incendiilor (Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, art. 25).
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Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) pentru schimbare U.T.R.- 

uri existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial 
şi servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, 
realizare acces.

Zonificarea funcţională a teritoriului studiat în prezentul P.UJZ. este structurată după cum 
urmează:

UTR - ZMX - Zona mixtă -shopping center, r^denţial, savicii, birouri, construcţii de 
agrement şi sport, turism.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136, alin, (1) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ne exprimăm iniţiativa de promovare a 
proiectului de hotărâre şi solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău să analizeze şi 
să hotărască cu privire la adoptarea acestuia.

Iniţiator
Primarul Municipiului Zalău, 

Ionel CIUNT

t

DU-AS/S^T/LI/2EX
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlâj 
Telefo n; (40)260.6'10550 
http7/www:,zalausj .ro

Fax,(40)260.661869 
e-maii; primarlaţgzaiauşj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 80056 din 06.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE 

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM:

Plan Urbanistic Zonal (PUZ):

„ PENTRU SCHIMBARE U.T.R.-URI EXISTENTE ÎN ZONĂ COMERCIALĂ 

(SHOPPING CENTER), ZONĂ MIXTĂ (REZIDENŢIAL, COMERCIAL ŞI 

SER VICII), CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE, ZONĂ DE A GREMENT, 
SERVICII ŞI TURISM, REALIZARE ACCES, ECHIPARE EDILITARĂ ŞI 

OPERAŢIUNI NOTARIALE ” pentru imobilul format din teren proprietate privată a 

PETRON ENERGY SRL, înscris în C.F. nr. 74077 Zalău, nr. cad. 74077 în suprafaţă de 

121.736,00 mp, situat îh intravilanul Municipiului Zalău, bd. Mihai Viteazul, nr. 58 .

Având în vedere:
- Referatul de aprobare elaborat de Primarul Municipiului Zalău, Ionel CIUNT (în 

calitate de iniţiator);
- Prevederile art. 48, alin. (1) din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de 
dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General.

Amplasamentul - Conform PUG 2010, parţial - Subzona unităţilor de producţie 
industriale şi de depozitare existente (UIDl) şi parţial - Zona construcţii aferente lucrărilor 
tehnico-edilitare existent (TEI);.

Funcţiuni admise în zonă:
Subzona unităţilor de producţie industriale şi de depozitare existente (UIDl): 

Funcţiunea dominantă: activităţi economice cu caracter industrial, servicii productive de 
depozitare şi transport; Funcţiuni complementare: circulaţie pietonală şi carosabilă, spaţii 
verzi de protecţie, sedii de firmă, comerţ, alimentaţie publică şi echipare edilitară; 
Utilizări permise toate tipurile de construcţii şi amenajări care corespund flmcţiunii zonei; 
Utilizări interzise: locuinţe, dotări social-culturale. Se consideră construibile parcelele 
având Smin=3.000,00 mp şi un frontmin=30,00 m. Amplasarea construcţiilor în interiorul 
parcelei se va face cu respectarea distanţei minime fa^ de limita principală, posterioară
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şi limitele laterale de 10,0 m precum şi a distanţei min. între clădiri (D=H) dar 
puţin de 10 m. Parcajele vor fi realizate fără ocuparea spaţului public, conform normelor, 
unităţile de producţie vor fi prevăzute cu parcaje: 1 loc de parcare / 100 mp suprafaţă 
desfăşurată construcţie. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare trebuie să fie 
accesibile autospecialelor de intervenţie pe cel puţin două laturi dacă aria desfăşurată a 
construcţiei > 2000 mp. Construcţiile se vor conforma prin aspect exerior şi volumetric 
cu funcţiunea şi se vor promova tehnologii şi materiale de construcţii contemporane. 
Toate construcţiile vor fi racordate subteran la reţelele edilitare publice. Spaţiile verzi de 
protecţie vor ocupa min 20% din suprafaţa parcelei. împrejmuirea va putea fi opacă din 
materiale rezistente şi dublată cu gard viu, cu Hmax=2,10 m, spre strada principală 
suprafaţa împrejmuirilor va fi tratată decorativ. POTmax=65%, CUTmax=l,50. Zona 
construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare existent (TEI) - Funcţiunea dominantă: 
construcţii şi reţele tehnico-edilitare; Funcţiuni complementare: spaţii verzi, căi de 
comunicaţie; Utilizări permise: captari de apă, staţii de pompare, rezervoare de apă, 
posturi/staţii de transformare, centrale termice, staţii de reglare, măsura gaz, antene GSM, 
reţele, tehnico edilitare (apă, canalizare, LEA, telefonie, gaz, termoficare), construcţii 
afereiite reţelelor tehnico- edilitare, staţie de epurare, depozite de carburanţi, alte instalaţii 
edilitare; Toate reţelele tehnico-edilitare se vor executa subteran; Echiparea tehnico-' 
edilitară se va realiza numai pe baza proiectelor de execuţie elaborate de specialişti în 
domeniu, având la bază studiul de fezabilitate, cu avizul “Comisiei pentru execuţia 
reţelelor edilitare”; Utilizări interzise: orice alte activităţi, amenajări, şi construcţii în afara 
celor de echipare edilitară; Caracteristicile parcelei (suprafaţă, formă, dimensiune) 
stabili prin studiu de fezabilitate; Amplasarea clădirilor faţă de aliniament şi faţă de 
limitele parcelei va respecta STAS-urile şi normativele în vigoare; Se vor asigura 
carosabile la toate construcţiile de min 3,80 m lăţime şi accese pietonale de min 1,00 m 
lăţime; Se va asigura min 1 loc parcare pentru autospecială lângă construcţii; Pentru 
înălţimea max. a clădirilor şi condiţiile de echipare edilitară se vor respecta STAS-urile 
şi normativele în vigoare; Parcelele se vor asigura cu perdele de protecţie în valoare de 
min 20% din suprafaţa terenului; Construcţiile aferente echipării tehnico-edilitare 
împrejmui conform normelor in vigoare; Autorizarea executării construcţiilor este 
permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin 
servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice 
trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor (Hotărârea nr 
525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, art. 25).

Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ)pentru schimbare U.T.R.-uri 
existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi 
servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare 
acces.

nu mai

se va

accese

se vor

•1

Zonificaiea funcţională ateritoriului studiat m prezentul P.UZ. este structurată după cum urmează: 
UTR - ZMX - Zona mixtă -shopping center, rezidaiţial, servicii, birouri, construcţa de 

agrement şi sport, turism.
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Indici urbanistici propuşi:
- Suprafaţa totală de teren: St.=121.736,00 mp.

P.O.T. max.existent admis = 65,00 % 
C.U.T. max.existent admis = 1,50 
P.O.T. max.propus = 65,00 %
C.U.T. max.propus = 1,95

Hmax propus = 36 m- la cornişă/ streaşină .

Accesul pietonal şi auto .
Accesuri carosabile:

Accesul pe teren, atât auto cât şi pietonal se va realiza din bulevardul Mihai Viteazul 
şi din str. Fabricii. Propunerea de acces din bulevardul Mihai Viteazul va ţine cont de 
Modernizarea Bulevardului-proiect în curs de elaborare, cu sprijinul şi îndrumarea 
Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Zalău.

Este interzisă parcarea şi/sau staţionarea autovehiculelor în afara proprietăţilor, pe 
spaţiile publice (căi de circulaţie, spaţii verzi, etc.)
Necesarul de locuri de parcare şi garaje se stabileşte în funcţie de gradul de motorizare şi 
de specificul funcţional al construcţiilor deservite.

Sistemul rutier preconizat a se folosi pentru alcătuirea părţii carosabile la străzi şi 
drumuri, va fi cel nerigid, alcătuit conform soluţiilor prevăzute în cadrul documentaţiilor 
tehnice.

La proiectarea străzilor se va ţine seama de categoria funcţională ale acestora, de 
traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de factorii economici, sociali şi de apărarea, de 
conservarea şi protecţia mediului înconjurător, de prevederile din Plan Urbanistic General 
şi Planul Urbanistic Zonal.

Accesuri pietonale:
Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia 

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun rulant) - 
conform prevederilor NP. 051. Panta rampelor de acces va fi de maxim 6%.

Toate căile pietonale vor avea lăţimea liberă de minim 1,50 m şi înălţimea de 
max. 0,20 m.

înălţimea liberă de trecere, pe sub obstacole izolate, va fi de min. 2,10 m.
Stratul de uzură, al căilor pietonale, va fi astfel rezolvat, încât să împiedice 

alunecarea, chiar şi în condiţii de umiditate.
Panta căii pietonale va fi în profilul longitudinal max. 5%/ în profil transversal max. 

2%. Denivelările admise pe traseul pietonal (dacă nu pot fi evitate) sunt de max. 2,5 cm.
Rosturile între dalele pavajului, sau orificiile de la grătarele pentru ape pluviale, vor fi 

de max. 1,5 cm.
3



Parcaje:
Totalul locurilor de parcare va respecta NP 051-2012(Revizuire NP 051/2000), din 

care 4% dintre acestea sunt locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilităţi, şi sunt 
propuse a fi poziţionate în proximitatea intrărilor. Se va asigura minim 1 loc de parcare 
pentru fiecare apartament rezultat, totodată se va asigura un număr suficient de locuri de 
parcare pentru public, precum şi pentru vizitatori, conform planului de situaţie anexat 
documentaţiei, toate în conformitate cu normele şi legislaţia în vigoare la data elaborării 
prezentei documentaţii.

Este interzisă parcarea şi/sau staţionarea autovehiculelor în afara proprietăţilor, pe 
spaţiile publice (căi de circulaţie, spaţii verzi, etc).

Deşeurile menajere. Gunoiul menajer se va colecta selectiv în containere din PVC 
şi se va transporta periodic prin unitatea specializată la rampa de gunoi.

Asigurarea utilităţilor:
Zona dispune de echipare tehnico-edilitară completă, astfel că se vor prevedea 

următoarele reţele exterioare necesare asigurării cu utiliţăti a imobilului:

Alimentare cu apă:
Alimentarea cu apă potabilă va fi realizată prin racordare la reţeaua publica 

existentă în zona bulevardului Mihai Viteazul (PEID De 315 mm) şi cea existentă pe 
strada Fabricii (PEID De 200 mm). Se vor realiza reţele de alimentare cu apă distincte 
pentru zona de locuinţe şi pentru zona de comerţ/servicii.
Zona de locuinţe va fi prevăzută cu o reţea de alimentare cu apă din conducte de PEID 
cu De 110/160 mm conectată atat la reţeaua din strada Fabricii cat şi la cea din zona 
bulevardului. Pe traseul acestei reţele se vor amplasa hidranţi exteriori de incendiu de tip 
suprateran cu Dn 80/100 mm, la distanţe de maxim 100 m in lungul reţelei. Conectarea 
imobilelor se va realiza prin branşamente individuale prevăzute cu cămine de apometru. 
Hidranţii interiori necesari in aceste imobile vor fi conectaţi de la reţeau de apă potabilă. 
Zona de comerţ/servicii va dispune de un racord de apă din reţeaua existentă pe bulevard. 
Acest racord va fi utilizat pentru scopuri menajere şi pentru incărcarea rezervoarelor de 
apă pentru incendiu. Instalaţiile pentru combaterea incendiilor cu apă din această zonă vor^ 
fi alimentate de la gospodăriile proprii de apă, prevăzute cu rezervoare şi staţii de 
pompare. De la acestea vor fi alimentate instalaţiile interioare de hidranţi şi sprinklere, 
precum şi reţeaua hidranţilor exteriori de incendiu: Capacitatea gospodăriilor de apă şi a 
instalaţiilor speciale pentru stingerea şi combaterea incendiilor vor fi stabilite in etapele 
următoare de proiectare, cu respectarea prevederilor normelor tehnice in vigoare. 
Conductele exterioare pentru alimentare cu apă vor fi realizate din polietilenă ID pozate 
Îngropat. Hidranţii exteriori propuşi vor fi de tip suprateran cu diametre de 80, respectiv 
100 mm.
Soluţia tehnică de realizare a racordării va fi definitivată în urma obţinerii avizului de 
principiu eliberat de către S.C. Compania de Apă Someş S.A.

Canalizarea menajeră va fi realizată prin racordare la reţeaua existentă pe 
bulevardul Mihai Viteazu. Apele uzate menajere vor fi evacuate într-o reţea de incintă din
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conducte de PVC cu diametre de 200/250 mm, pozate îngropat. Adâncimea de pozare a 
conductelor va fi de minim 1.00 m. Pantă de montare a conductelor vă urmări panta 
terenului, cu respectarea asigurării vitezelor minime şi maxime de curgere, precum şi a 
pantelor minime de montaj. Reţeaua de canalizare va fi realizată conform STAS 3051 şi 
NP 133/2013.

Reţele de canalizare pluvială:
Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de canalizare îngropat, realizat din 

conducte de PVC cu diametre cuprinse intre 160 şi 400 mm, guri de scurgere cu depozit 
şi cămine de vizitare. Conductele vor fi pozate sub adâncimea minimă de îngheţ. Curgerea 
apelor va fi realizată gravitaţional cu descărcare la reţeaua existentă in bulevard şi la valea 
Zalăului. Pantă de montare a conductelor vă urmări panta terenului, cu respectarea 
asigurării vitezelor minime şi maxime de curgere, precum şi a pantelor minime de montaj. 
Colectarea apelor se va realiza prin guri de scurgere cu depozit, amplasate in zona 
parcărilor si aleilor betonate. Apele pluviale de pe invelitori vor fi colectate prin sisteme 
de jgheaburi şi burlane şi vor fi conectate prin conducte subterane la reţeaua pluvială 
propusă. Descărcarea apelor pluviale va fi realizată la valea Zalăului şi la reţeaua existentă 
in bulevard, cu trecerea prealabilă prin deznisipatoare / separatoare de hidrocarburi. 
Racordarea la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare va fi realizată cu respectarea 
normelor şi normativelor tehnice în vigoare. La realizarea acestor lucrări se vor 
respecta procedurile de avizare / autorizare ale operatorului serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare din localitate, S.C. Compania de Apă Someş S.A.

Alimentare cu energie electrică:
Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată de la reţeaua electrică de medie 

tensiime existentă în zonă. Incinta va fi dotată cu posturi de transformare în anvelopă, 
conectate în buclă la linia de medie tensiune existentă. Conectarea imobilelor se va realiza 
prin firide de distribuţie racordate la posturile de transformare prin cabluri armate din 
aluminiu pozate subteran. Capacitatea posturilor de transformare va fi stabilită în etapele 
următoare de proiectare. Soluţia tehnică de realizare a alimentării cu energie electrică în 
zonă va fi definitivată în urma obţinerii avizului tehnic de racordare emis de furnizorul 
local.

Conectarea la reţelele de telecomunicaţii ale furnizorilor din zona se va realiza prin 
trasee de cabluri pozate îngropat.

Telecomunicaţii:
Racordul telefonic se va realiza la reţelele existente în zonă. Beneficiarii investiţiei 

vor încheia un contract cu o firmă specializată pentru asigurarea accesului la telefonie şi 
internet.
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Alimentare cu gaze naturale
Alimentare cu gaze naturale va fi realizată prin extinderea reţelei existente pe 

bulevardul Mihai Viteazul, în condiţiile şi prin intermediul furnizorului de gaz din zonă. 
Fiecare imobil va fi prevăzut cu post de reglare / măsurare.

Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat:

Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) pentru schimbare U. T.R.-uri 
existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi 
servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare
acces.

Zonificaiea funcţională ateitoriului studiat în prezentulP.UZ. este structurată după cum urme^ 
UTR - ZMX - Zona mixtă shopping center, leziden^al, servicii, birouri, construcţii de

agranent şi spoit, turism. ^

Indici urbanistici existenţi şi propuşi:
Bilanţ teriforial:
- Sconstruită estimată = 79.128,40 mp

- P.O.T.propus în PUZ = 65,00 %
- C.U.T. propus în PUZ = 1,95,

- Suprafaţa totală de teren: St.=l21.736,00 mp.

Prin PUZ, împreună cu stabilirea unor reglementări necesare funcţionării în condiţii 
optime a unei zone comerciale (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi 
servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare 

acces, se propun următorii indici urbanistici:

- P.O.T. max. propus = 65 %
- C.U.T. max. propus = 1,95.

Zonificaiea fimcţională ateritoriului studiat în prezentulP.UZ. este structurată după cum urme^ 
ZMX - Zona mixtă -shopping center, lezidaiţial, servicii, birouri, constmcţii deUTR- 

agranent şi spoit, turism.
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UTILIZĂRI ADMISE

Zona mixtă- Subzona funcţiunilor mixte - ZMX

- Funcţiunea dominantă a zonei: funcţiuni mixte-rezidential/servicii/comercial
- centre comerciale;
-locuinţe colective (funcţiunea rezidenţială poate fi înglobată în clădiri 
independente sau poate avea caracter mixt);
- alimentaţie publică: restaurante, cofetării, cafenele, baruri, bistro, fast-food;
- comerţ nealimentar;
- construcţii pentru educaţie de interes public-creşe, grădiniţe, scoli, etc.;
- activităţi fmanciar-bancare;
- cabinete medicale;
- spaţii multifuncţionale;
- construcţii pentru birouri/servicii;
- unităţi de turism;
- construcţii pentru parcaje supraterane;
- cinematografe;
- supermarketuri/hipermarketuri;
- magazine de bricolaj;
- agenţii imobiliare, agenţii de turism;
- construcţii pentru agrement şi sport;
- funcţiuni recreative: welness, spa, relaxare;
- locuri dejoacă pentru copii;
- cazinouri;
- expoziţii;
- prestări servicii (coafor, frizerie, reparaţii aparate casnice, florărie, xerox);
- servicii specifice funcţiunii zonei;
- spatii pentru târguri si expoziţii;

- Funcţiuni complementare admise în zonă sunt:
- parcaje supraterane;
- parcaje subterane;
- totemuri/reclame publicitare
- circulaţie pietonală şi carosabila;
- spaţii verzi, de protecţie, locuri de joacă pentru copii;
- construcţii şi amenajări de echipare edilitară;
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CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI).

Sunt considerate loturi construibile numai cele care se încadrează în următoarele 
prevederi:

front la ştradă de minimum 30 m; 
suprafaţa minimă a parcelei de 2000 mp;

Amplasarea construcţiilor noi se va face retras faţă de aliniament, pentru a 
permite respectarea zonelor de siguranţă şi protecţie a căilor de comunicaţie. Zona 
de siguranţă pentru căile de circulaţie:

- 13 m din axul drumului pentru DN
- 12 m din axul drumului pentru DJ
- 10 m din axul drumului pentru DC
- 20 m din marginea ecartamentului pentru CF
In cazul amplasării unor obiective, retragerea faţă de aliniament (limita domeniului 
public-trotuar) va fi de min. 18.00 m (pentru bulevardul Mihai Viteazu), respectiv 
min. 10 m (pentru strada Fabricii).

In cazul construcţiilor în regim izolat, distanţa minimă fata de limitele laterale este 
de minim jumătate din inaltimea construcţiei (H/2), dar nu mai puţin de 5.00 m;
- în cazul construcţiilor în regim izolat, distanţa minimă fata de limita posterioară 
este de minim jumătate din inaltimea construcţiei (H/2), dar nu mai puţin de 5.00 
m;
- se vor respecta prevederile articolului 611 din Codul civil (Proprietarul este 
obligat să îşi facă streaşină casei sale astfel încât apele provenind de la ploi să nu 
se scurgă pe fondul proprietarului vecin) cât şi prevederile art. 612 - 615. 
Dispoziţiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide, fără limită de 
distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea 
spre fondul învecinat;
- amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu respectarea distantelor 
minime obligatorii între clădiri (clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu 
jumătate din înălţimea la cornişa a celei mai înalte dintre ele).
- la faza de autorizare a construcţiilor (D.T.A.C), orice derogare de la distanţa 
minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic .

l

Regimul maxim de înălţime va fi P+11, cu înălţimea maximă la 
comişa/streaşina de 36,00 m. Se permite realizarea subsolurilor pentru parcaje, 
spaţii tehnice, boxe depozitare. înălţimea maximă la comişa/streaşina va fi calculată 
de la cota ±0.00 a pardoselii finite a partemlui.

Spaţiile verzi propuse pe amplasament vor respecta normele şi legislaţia în
vigoare.
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Spre strada principală, împrejmuirile vor fi tratate decorativ pentru o mai bună 
vizibilitate.împrejmuirile laterale vor putea fi din materiale rezistente, dublate cu 
gard viu cu înălţimea de maximum 2.10 m.

Documentaţia tehnică, proiect nr. 13/2021 întocmit de S.C. ATELIER
CONTRAST 2 S.R.L.- Zalău, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Carmen 
Mariana Nădăşan, este în conformitate cu GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA 
DE ELABORARE ŞI CONŢINUT - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL, indicativ GM 010 - 2000, elaborat de MLPAT.

Documentaţia conţine toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 
1241/26.10.2021,emis în scopul: „ ÎNTOCMIRE P.U.Z. PENTRU SCHIMBARE 

U.T.R.-URI EXISTENTE ÎN ZONĂ COMERCIALĂ (SHOPPING CENTER), ZONĂ 

MIXTĂ (REZIDENŢIAL, COMERCIAL ŞI SERVICII), CONSTRUCŢII ŞI 

AMENAJĂRI SPORTIVE, ZONĂ DE AGREMENT, SERVICII ŞI TURISM, 
REALIZARE ACCES, ECHIPARE EDILITARĂ ŞI OPERAŢIUNI NOTARIALE ” 

pentru imobilul format din teren proprietate privată a PETRON ENERGY SRL - 

situat în intravilanul Municipiului Zalău, bd. Mihai Viteazul, nr. 58 .

Respectiv:
-'^Certificat de Urbanism nr.1241/26.10.2021.
- 'Extras de Carte Funciară proprietate privată a numitei S.C. PETRON ENERGY

S.R.L;, înscris în C.F. nr. 74077 Zalău, nr. cad. 74077 în suprafaţă de 121.736,00 
mp,

- v/Aviz de oportunitate Nr.2 din 24.02.2022, aprobat prin dispoziţia primarului
Municipiului Zalău;

- --^viz nr. 4 din 12.05.2022 emis de Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia mediului, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău;

- /Aviz de amplasament favorabil - S.C. Electrica S.A., nr. 6060220705638 din
05.08.2022;

- 'Aviz favorabil Compania de Apă Someş S.A. nr. 6169/14.07.2022;
- Aviz favorabil DELGAZ GRID S.A. nr. 213794983/18.07.2022;
- ,-A.viz de Gospodărirea apelor nr. SJ - 23 din 28.04.2022 - Administraţia Naţională

Apele Române - Administraţia Bazinală de apă Someş Tisa;
- ^^viz favorabil Orange România Communications S.A. nr. 75/03.08.2022;
- fĂAViz de principiu S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L., nr. 1295/12.11.2021.
- \/Ţunct de vedere a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM” a

Judeţului Sălaj, nr.l337044 din 13.09.2022;
- yAviz Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj - Poliţia Municipiului Zalău - nr. 61 -

217847 din 19.09.2022;
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- /Aviz Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj - Nr.
BAITGAIE 5800 / 24.03.2022.

- J Aviz Direcţia de Sănătate Publică Sălaj - Nr. 76 din 21.03.2022.
- i/Âviz de începere lucrări nr. 874/ 26.11.2021 emis de Oficiul de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară Sălaj şi Proces Verbal de Recepţie nr. 982 /22.12.2021;
- i/Decizia etaj^ei de încadrare a planului nr. 8 din 04.05.2022 - Agenţia Naţională

pentru Protecţia Mediului Sălaj;
- /Adresa Direcţia Tehnică Serviciul M.S.C.U.P. nr.57734 din 20.07.2022.
- /Studiu geotehnic întocmit de ing. geolog Blidar Anita Melinda (S.C. BAM

GEOTECHFOR S.R.L., Cehu Silvaniei - 2021);

Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism mai sus menţionată se propune 
a fi de 3 ani de la data aprobării.

Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3) şi alin. 
(8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre analiză şi aprobare proiectul ( 
de hotărâre iniţiat.

ARHITE^ŞEF 
arh. Vlad Anamx PEl

ŞEF SERVICIU 
ing. Terezia GĂVRĂ

DU-AS/SUAT/LI/2EX
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http;//wvvw.zalausj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 80015 din 06.10.2022

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU ETAPA 
PREGĂTITOARE ŞI ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PRIVIND 

DOCUMENTAŢIA DE URBANISM;

PLAN URBANISTIC ZONAL

„ PENTRU SCHIMBARE U.T.R.-URI EXISTENTE ÎN ZONĂ COMERCIALĂ 

(SHOPPING CENTER), ZONĂ MIXTĂ (REZIDENŢIAL, COMERCIAL ŞI 

SERVICII), CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE, ZONĂ DE AGREMENT, 
SERVICII SI TURISM, REALIZARE ACCES, ECHIPARE EDILITARĂ SI 

OPERA ŢIUNI NOTARIALE ” pentru imobilul format din teren proprietate privată a 

PETRON ENERGY SRL, înscris în C.F. nr. 74077 Zalău, nr. cad. 74077 în suprafaţă de 

121.736,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, bd. Mihai Viteazul, nr. 58 .

- beneficiari: S.C. PETRON ENERGY S.R.L., Zalău.

Având în vedere prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a 

Metodologiei .de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, coroborate cu cele ale 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 

de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019 şi 

completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019, s-au jSnalizat primele două etape de informare 

şi consultare a publicului, respectiv Etapa pregătitoare şi Etapa elaborării propunerilor, 

necesare aprobării planului.
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Amplasament
Imobilul este constituit din teren 

ZALIMOBRAR PETRON ENERGY SRL, înscris în C.F. nr. 74077 Zalău, 
74077 în suprafaţă de 121.736,00 mp,
Mihai Viteazul, nr. 58 .

proprietate privată a numitei S.C.
nr. cad.

situat în intravilanul Municipiului Zalău, bd.

Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing. Lupou 

loan din cadrul Direcţiei Urbanism - Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului, telefon: 0260-610550, int. 137.

Documente eliberate de Municipiul Zalău în vederea elaborării documentaţiei de 

urbanism, care are ca finalitate aprobarea acesteia, sunt:

- C.U. nr. 1241 din 26.10.2021, emis în scopul întocmirii documentaţiei de urbanisri 
mai sus amintite;

- Avizul de Oportunitate al Arhitectului Şef nr. 2 din 24.02.2022;

Etapa I — Implicarea publicului in etapa pregătitoare — anunţarea intenţiei de 

elaborare PUZ; 14.03.2022 - 29.04.2022.

In data de 14.03.2022 s-a mtocmit Anunţul public nr. 22576 cu privire la intenţia 
beneficiarei, S.C. PETRON ENERGY S.R.L., de elaborare a unui Plan Urbanistic 
Zonal (PVZ): „ PENTRU SCHIMBARE U.T.R.-URI EXISTENTE ÎN ZONĂ 
COMERCIALĂ (SHOPPING CENTER), ZONĂ MIXTĂ (REZIDENŢIAL, 
COMERCIAL ŞI SERVICII), CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE, ZONĂ 
DE AGREMENT, SERVICII ŞI TURISM, REALIZARE ACCES, ECHIPARE 
EDILITARA ŞI OPERAŢIUNI NOTARIALE ” - situat în Zalău, bulevardul Mihai 
Viteazul, nr. 58.

Acest anunţ public a fost afişat în 16.03.2022 la sediul şi pe site-ul Primăriei 
Municipiului Zalău (www.zalausj.ro), precum şi în presa locală. De asemenea, în data de 

16.03.2022 a fost amplasat pe teritoriul zonei studiate un panou de informare, rezistent la 

intemperii, conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - A. Model panou 1.

Observaţiile şi sugestiile în scris a cetăţenilor interesaţi privind intenţia de 

elaborare a planului de urbanism amintit puteau fi transmise până în data de 08.04.2022, 
iar răspunsurile la eventualele sesizări urmau a fi publicate pe site-ul Primăriei
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Municipiului Zalău (www.zalausj.ro - secţiunea Informaţii Publice/Urbanism) până în 

data de 29.0^.2022.

în cadrul acestei etape nu au fost înregistrate la Primăria Municipiului Zalău 

observaţii, sugestii sau alte adrese privitoare la PUZ-ul în discuţie.
Etapa II - Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ: 

29.04.2022 - 09.06.2022.
S-a întocmit anunuţul public nr. 35666 din 29.04.2022, privind finalizarea 

propimerilor preliminare pentru PUZ-ul în cauză. Acest anunţ a fost afişat în 02.05.2022 

la afîşierul şi pe site-ul oficial al Primăriei Muncipiului Zalău şi a fost publicat, prin grija 

beneficiarului, în presa locală şi a fost transmis proprietarilor de terenuri învecinate cu 

cea studiată prin P.U.Z..
Concomitent cu publicarea anunţului a fost amplasat pe teritoriul zonei studiate, în 

data de 02.05.2022, un panou de informare, rezistent la intemperii, conform Anexei 1 la 

Ordinul nr. 2701/2010 - B. Model panou 2.
în cadrul celei de a doua etape de informare şi consultare a publicului, în 

conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, coroborate cu cele ale 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 

de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 din 19.04.2019 şi 

completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019 observaţiile sau sugestiile cetăţenilor s-au 

putut depune la Centrul de Relăţii cu Publicul până în data de 26.05.2022, dată la care a
I' ‘ '

fost programată şi o dezbatere publică privind documentaţia de urbansim în cauză.
Referitor la Plan Urbanistic Zonal (PUZ): ,jPentru schimbare U.T.R.-uri 

existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi 
servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, 
realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni notariale*’’ , pentru imobilul format din 

teren proprietate privată a PETRON ENERGY S.R.L., situat în intravilanul 
Municipiului Zalău, bd. Mihai Viteazul, nr. 58, zona adiacentă Value Center, în cadrul 
etapei elaborării propunerilor şi aprobării planului au fost depuse următoarele observaţii:

3

http://www.zalausj.ro


- Adresa cu numărul de înregistrare 42844 din 25.05.2022 , depusă de
S.C. PK DENIM S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, strada Barbu Văcărescu, nr. 201, 
et. 11, ap. 19, Bucureşti, sector 2, în calitate de proprietar al centrului comercial Zalău 

Value Center, situat în municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr.58..
- Adresa cu numărul de înregistrare nr.43192 din 26.052022. depusă de Radu Alexandru 

Marian , domiciliat în Zalău, strada Tudor Vladimirescu, nr.20, bl.P80, ap.l, judeţul 
Sălaj.
- Adresa cu numărul de înregistrare nr.43187 din 26.052022. depusă de Osorheanu 

Călin , domiciliat în Zalău, strada 9 Mai, nr.lO, bl.R,et.3, ap.8, judeţul Sălaj.
Observaţiile depuse au fost transmise proiectantului general prin adresa cu nr. 43311 

din 27.05.2022 şi s-a ţinut cont de acestea la elaborarea documentaţiei de urbanism.

Astfel sunt finalizate primele două etape de informare şi consultare a 
publicului din Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sai 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr. 97 
din 19.04.2019 şi completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019, drept pentru 
întocmeşte prezentul Raport de informare şi consultare a publicului pentru etava 
presătitoare şi etapa elaborării propunerilor privind documentaţia, PUZ: „ PENTRU 
SCHIMBARE U.T.R.-URI EXISTENTE ÎN ZONĂ COMERCIALĂ (SHOPPING 
CENTER), ZONĂ MIXTĂ (REZIDENŢIAL, COMERCIAL ŞI SERVICII), 
CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE, ZONĂ DE AGREMENT, SER VICII ŞI 
TURISM, REALIZARE ACCES, ECHIPARE EDILITARĂ ŞI OPERAŢIUNI 
NOTARIALE ” - situat în Zalău, bulevardul Mihai Viteazul , nr. 58., 
afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Zalău (www.zalausj.ro).

care se

care se

VICEPRIMAR
Teodor

ARHITECT 
rh. Vlad Andr^ PE

ŞEF SERVICIU 
ing. Terezia GĂVRĂ
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
COMISIA LOCALĂ DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. înregistrare: 39351 din 12.05.2022

AVIZ NR. 4 din 12.05.2022

Comisia municipală de urbanism şi amenajarea teritoriului ZALĂU a analizat, în 
şedinţa de lucru din data de 12.05.2022, documentaţia tehnică privind:

„întocmire P.U.Z. pentru schimbare U.T.R.-uri existente în zonă comercială (shopping 
center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă 
de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni notariale".

BENEFICIAR:
PROIECTANT:

S.C. PETRON ENERGY S.R.L.
S.C. ATELIER CONTRAST2 S.R.L.

Analizând documentaţia prezentată s-au constatat următoarele: comisia de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecţia 
mediului, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Zalău, constituită conform 
H.C.L nr. 150 din 23 iunie 2016 a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU, 
acordă:

AVIZ FAVORABIL

Pentru: „întocmire P.U.Z. pentru schimbare U.T.IL-uri existente în zonă comercială 
(shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi servicii), construcţii şi amenajări 
sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni 
notariale".

\

la adresa: Zalău, Bd. Mihai Viteazul, nr. 58, zona adiacentă Value Center.

cu următoarele condiţii:

achitat taxa de 15 lei, conform chitanţei nr. din data de

PREŞEPPTE, 
Teodor Wif AlexandCl',\i!
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http :l/wwiN .zalausj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Ca urmare a cererii adresate de SC PETRON ENERGY SRL, cu sediul în jud. 
Sălaj, mun. Zalău, bd. Mihai Viteazu, nr. 58, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 2 din 24.02.2022

pentru ,Jntocmire P.U.Z. pentru schimbare U.T.R.-uri existente în zonă comercială 
(shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi servicii), construcţii şi 
amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare 
edilitară şi operaţiuni notariale” pentru imobilul format din teren proprietate 
privată a PETRON ENERGY SRL, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ:
Amplasamentul studiat este compus din teren cu 42 de construcţii industriale şi 

edilitare, în proprietatea beneficiarului, în suprafaţă de 121.736,00 mp, situându-se în 
partea de Nord-Est a localităţii, cu acces direct din Bulevardul Mihai Viteazul. 

Vecinătăţi:
- la Nord - Valea Zalăului
- la Sud - Bulevardul Mihai Viteazu
- la Est - Value Center Zalău
- Vest - str. Fabricii şi Pensiunea Ramona

2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:
Conform PUG, terenul studiat se află curpins în următorul UTR, astfel:

• UIDl: subzona unităţilor de producţie industrială şi de depozitare existente; 
POT max admis =65% şi CUT max =1,50 mpADC/mp teren.

Funcţiunea dominantă a zonei este: activităţi economice cu caracter industrial, 
servicii productive, de depozitare şi transport.

mailto:primaria@zalausj.ro


Funcţiuni complementare admise în zonă: circulaţie pietonală şi carosabilă, spaţii 
verzi de protecţie, sedii de firmă, comerţ, alimentaţie publică şi echipare edilitară.

Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) pentru conversia zonei din 

industrial în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, 
comercial şi servicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, 
servicii şi turism, realizare acces, echipare edilitară şi operaţiuni notariale).

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): 
- POT.max = 65,00%; CUT.max = 1,95 mpADC/mp.teren

Stabilirea înălţimii construcţiilor se va face pe baza analizei situaţiilor distincte, 
în corelare cu ceilalţi parametri care definesc condiţiile de construibilitate: protejarea 
şi punerea în valoare a mediului natural construit existent, respectarea regulilor de 
compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei sau ansamblului urban, asigurarea 
funcţionalităţii construcţiilor în concordanţa cu destinaţia lor (programe de 
arhitectură), asigurarea compatibilităţii funcţionale a construcţiilor cu funcţiunile 
dominante din zonă prin analiza impactului asupra sistemelor de circulaţie şi 
staţionare şi asupra capacităţii reţelelor tehnico-edilitare din zonă, respectarea 
cerinţelor tehnice de asigurare a securităţii, stabilităţii şi siguranţei în exploatare, în 
conformitate cu prevederile legii, atât pentru construcţiile propuse cât şi pentru 
construcţiile învecinate.

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:
- sistematizare verticală şi amenajări de incintă aferente clădirilor - alei, parcaje, 

rigole, spaţii verzi, zone de aprovizionare;
- rezolvarea accesului în incintă din bd. Mihai Viteazul si str. Fabricii;
- stabilirea necesarului de parcaje;
- rezolvarea echipării edilitare: alimentarea cu apă, racordul de canal menajer şi 

pluvial, curent electric şi gaz se vor realiza de la reţeaua existentă în zonă.

Necesarul de locuri în parcaje şi garaje se stabileşte în funcţie de gradul de 
motorizare precum şi de specificul funcţional al contrucţiilor deservite.

Pentru amplasarea parcajelor de mari dimensiuni sunt necesare studii de 
impact, atât asupra circulaţiei, cât şi asupra mediului înconjurător.

5. Capacităţile de transport admise: toate categoriile de transport rutier.
Amenajarea accesurilor se vor corela cu Modernizarea Bulevardului - proiect 

în curs de elaborare, cu sprijinul şi îndrumarea Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Zalău.



!
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In concluzia celor de mai sus, pentru fundamentarea elaborării 
propunerilor preliminare, care se vor supune consultării publicului, se vor 
întocmi următoarele studii de fundamentare: studiu privind încadrarea în 
contextul urban al Municipiului Zalău, studiu de circulaţie şi studiu de trafic. De 
asemenea se recomandă ilustrarea tridimensională a conceptului volumetric 
propus.

Varianta finală a documentaţiei de urbanism se va elabora pe baza 
concluziilor din studiile de fundamentare mai sus precizate şi pe baza 
propunerilor, sugestiilor şi a recomandărilor colectate în faza de Implicarea 
publicului în etapa elaborării propunerilor.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ:
a) Avizul administratorului reţelei de apă/canal;
b) Avizul administratorului reţelei electrice;
c) Avizul administratorului reţelei de gaz;
d) Avizul administratorului reţelei de telefonizare;
e) Avizul administratorului de salubritate;
f) Avizul comisiei de urbanism;
g) Aviz O.C.P.I. de începere a lucrărilor topografice şi recepţia lucrărilor 

topografice;
h) Punct de vedere LS.U. Sălaj;
i) Aviz S.G.A.;
j) Aviz Poliţia Rutieră;
k) Aviz Agenţia de Protecţia Mediului;
l) Aviz D.S.V.S.A. Sălaj
m) Aviz D.S.P. Sălaj

7. Obligaţiile iniţiatorului PUZ ce derivă din procedurile specifice de informare şi 
consultare a publicului:

Se vor parcurge etapele informării şi consultării publicului potrivit Ordinului 
MDRT nr. 2701/30.12.2010 de aprobare a Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism şi Regulamentului Local de Informare şi Consultare a 
Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism, aprobat prin H.C.L. nr. 57/21.03.2011, după cum 
urmează:

1. Etapa pregătitoare
- iniţiatorul PUZ-ului va publica în presa locală un anunţ privind intenţia de 

elaborare a documentaţiei de urbanism; modelul anunţului şi termenele privind 
primirea observaţiilor din partea publicului interesat se vor stabili de către 
Direcţia Urbanism - Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Zalău;

- iniţiatorul PUZ-ului va înştiinţa în scris proprietarii terenurilor învecinate celei 
care a generat elaborarea documentaţiei de urbanism, posibil afectaţi de



aceasta, privind intenţia de elaborare a unui PUZ; dovada anunţului din presa 
locală şi înştiinţările în scris a proprietarilor terenurilor învecinate vor face 
parte integrantă din documentaţia finală;
iniţiatorul PUZ-ului va afişa într-un loc vizibil, pe teritoriul zonei tratate, un 
panou de informare cu privire la intenţia de elaborare PUZ; panoul va fi 
conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - A. Model panou 1.

2. Etapa elaborării propunerilor
- iniţiatorul PUZ-ului va publica în presa locală un anunţ privind demararea 

etapei de elaborare a propunerilor preliminare; modelul anunţului şi termenele 
privind primirea observaţiilor din partea publicului interesat, cât şi data 
dezbaterii publice în ceea ce priveşte planul de urbanism în cauză, se vor stabili 
de către Direcţia Urbanism - Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului 
Zalău;

- iniţiatorul PUZ-ului va înştiinţa în scris proprietarii terenurilor învecinate celei 
care a generat elaborarea documentaţiei de urbanism, posibil afectaţi de 
aceasta, privind etapa elaborării propunerilor preliminare; dovada anunţului din 
presa locală şi înştiinţările în scris a proprietarilor terenurilor învecinate vor 
face parte integrantă din documentaţia finală;

- iniţiatorul PUZ-ului va afişa într-un loc vizibil, pe teritoriul zonei tratate, 
panouri de informare cu privire la etapa elaborării propunerilor preliminare a 
documentaţiei; panoul va fi conform Anexei 1 la Ordinul nr. 2701/2010 - B. 
Model panou 2;

- iniţiatorul PUZ-ului va publica în presa locală cu 3 zile înainte de dezbaterea 
publică încă un anunţ cu privire la această dezbatere; dovada anunţului va face 
parte integrantă a documentaţiei finale.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate 
a Certificatului de urbanism nr. 1241 din 26.10.2021, emis de Primarul Municipiului 
Zalău.

VICEPWMAR
Teodor

ARHITECTEI 
arh. Vlad Andi^ PEJ

ŞEF SERVICIU 
ing. Terezia GĂVRĂ
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu. Piaţa Iuliu Maniu nr.3. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
http ;//www .zala usj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

DISPOZIŢIA ndb.os>\din 2022

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru „întocmire P. U.Z. pentru schimbare U. T.R.-uri 
existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi servicii), 

construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, echipare 
edilitară şi operaţiuni notariale**, bd. Mihai Viteazul, nr. 58, beneficiar: Petron Energy SRL

Având în vedere:
- Avizul de oportunitate nr. 2 din 24.02.2022 întocmit de Direcţia Urbanism - 

Arhitectul şef al Municipiului Zalău;
' de urbanism nr. 1241 din 26.10.2021, emis de Primarul Municipiului Zalău;

1 ocoo aprobare al Direcţiei Urbanism - respectiv Arhitectul şef al Municipiului Zalău nr
18538 din 01.03.2022;

In conformitate cu prevederile art. 32 alin.l lit. c) din Legea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;'

în temeiul art. 155 alin. 1 lit. e) şi art. 196 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; ^

DISPUN

respectiv

nr. 350/2001 privind amenajarea

Art.l. Se aprobă AVIZUL DE OPORTUNITATETTu ■ • . nr. 2 din 24.02.2022 întocmit de Direcţia
Urbanism - respectiv Arhitectul şef al Municipiului Zalău pentru întocmire PUZ pentru schimbare 
U.l.R..un existente în zonă comercială (shopping center), zonă mixtă (rezidenţial, comercial şi 
seivicii), construcţii şi amenajări sportive, zonă de agrement, servicii şi turism, realizare acces, 
echipare edilitară şi operaţiuni notariale”, bd. Mihai Viteazul, nr. 58, beneficiar: Petron Enerev SRL 
anexat prezentei dispoziţii. ,

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia Urbanism-^Arhitect şef.
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică cu: 

-Primarul municipiului Zalău 
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj 
-Direcţia administraţie publică 
-Direcţia Urbanism- Arhitect şef 
-beneficiar PUZ.

PRIMAR, 
Ionel Ciunt CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL 
Marina Biana izacaş

\ ■

DAP/SJ/AF/ Sex.
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ROMÂNIA '
JUDEŢUL SALAJ
PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU , T

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 1241 din 26.10.2021

Ca urmare a cerem nr. 74707 din 21.10.2021 adresată de PETRON ENERGY SRL. cu sediul în judeţul SALAJ MUNICIPIUL 
ZALAU cod poştal....bulevardul Mihai Viteazul nr. 58 bl...... sc...... et...... ap...... telefon/fax..... e-mail..

Pentru imobilul teren situat în: judeţul SALAJ MUNICIPIUL ZALAU cod poştal....bulevardul Mihai Viteazul nr 58 bl
et..... ap......  ..............

sau identificat prin Plan de încadrare în zonă conform P.U.G. 2010 Zalău; Plan de situaţie; Extras C.F.; 
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.14/2006, faza PUG, aprobată prin Hotărârea CONSILIULUI LOCAL 

ZALAU nr. 117/17.05.2010, prelungit termen de valabilitate prin HCL, nr. 161 din 15.05.2020
completărIleulterioM privind autorizarea executării lucrărilor de constracţii, republicată, cu modificările şi

SE CERTIFICĂ:

SC.

1. REGIMUL JURIDIC:
Imobilul este constituit din teren proprietate privată a Petron Energy SRL. înscris în C.F. nr. 74077 Zalău, nr. cad. 74077, în suprafaţă de 121.736 00 mp cu 
următoarele clădim bMacă şi hală PM 4, clădire laborator P+3 M. gospodărie şpan, clădire staţie 24 Kw. bazin, staţie de pompare, staţie de gaz, i^agazie produse 
refractare birou P+1 PM4, post riafo, atelier, hală debitare, turnătorie fontă T2, hală modelărie P+1, peco, fabrică de oxigen, hală vopsitorie m4, şlpron 
şopron, staţie acetilenă nr 1 staţie trafo, turn de răcire, birouri S+P+2, remiză FCP, clădrie P+1, clădrie poartă nr. 2 P+1, gospodărie de apă, cântar pod bascul 
clădire biroun+arhivă P+1, hală tumătone FI, laborator nedistructiv, platformă cu castel de apă, hală neferoase, vestiar, atelier magazie, grup sociar(P+2), staţie 

compresoare, baracă metalică, hală depozitare, staţie acetilenă nr. 2, cale ferată uzinală şi este situat în intravilanul Municipiului Zalău- în CF la 
partea se notează existenţa promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare încheiată între Petron Energy în calitate de promitent vânzător şi Cometex SRL în 
calitate de promitent cumpărător; In CF. ia partea C. se întabulează drept de'ipotecă legală în favoarea Cometex SRL

2. REGIMUL ECONOMIC:
onform PUG 2010 pa^ial - Subrana unităţilor de producţie industriale şi de depozitare existente (UIDl) şi parţial - Zona construcţii aferente lucrărilor tehnico- 
îtoTeT 00 ^"şi OTabil 9^5°00 mp* *** ® municipiului; Categoria de folosinţă a terenului, conform C.F. - curţi-construcţii

3. REGIMUL TEHNIC:
Subzona unităţilor de producţie industriale şi de depozitare existente (UIDl): Funcţiunea dominantă: activităţi economice cu caracter industrial, servicii 
productive de depozite şi transport; Funcţiuni complementare: circulaţie pietonală şi carosabilă, spaţii verzi de protecţie, sedii de firmă, comerţ, alimentaţie 
pub ică Şl echipare edilitară; Utilizări permise toate tipurile de construcţii şi amenajări care corespund funcţiunii zonei; Utilizări interzise; locuinţe, dotări social- 
culturale. Se consideră constmibile parcelele având Smin=3.000,00 mp şi un ffontmin=30,00 m. Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei se va face cu 
respectarea distanţei minime faţă de limita principală, posterioară şi limitele laterale de 10,0 m precum şi a distanţei min. între clădiri (D=H) dar nu mai puţin de 
10 m. picajele vor fi realizate fără ocuparea spaţului public, conform normelor, unităţile de producţie vor fi prevăzute cu parcaje: 1 Ioc de parcare /100 mp 
suprafa^desf^urată construcţie. Construcţiile de producţie şi/sau depozitare trebuie să fie accesibile autospecialelor de intervenţie pe cel puţin două laturi dacă 
ana desfăşurată a construcţiei > 2000 mp. Construcţiile se vor conforma prin aspect exerior şi volumetric cu funcţiunea şi se vor promova tehnologii şi materiale 
de construcpi contemporane. Toate construcţiile vor fi racordate subteran la reţelele edilitare publice. Spaţiile verzi de protecţie vor ocupa min 20% din suprafaţa 
parcelei. Imprqmuirea va putea « oţiacă din matenale rezistente şi dublată cu gard viu, cu Hmax=2.10 m, spre strada principală suprafaţa împrejmuirilor va fi 
fratată decorativ. POTmax-65/o, CUTmax=1.50. Zona construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare existent (TEI) - Funcţiunea dominantă: construcţii şi reţele 
tehmco-edilitare; Funcţiuni complementare: spaţii verzi, căi de comunicaţie; Utilizări permise: captari de apă. staţii de pompare, rezervoare de apă, postuii'statii 
de transformwe, centrale termice, staţii de reglare, măsura gaz, antene GSM, reţele tehnico edilitare (apă, canalizare, LEA, telefonie, gaz, termoficare) 
construcţii aferente reţelelor tehnico- edilitare, staţie de epurare, depozite de carburanţi, alte instalaţii edilitare; Toate reţelele tehnico-edilitare se vor executa 
sub eran; Echiparea tehnico-edilitară se va realiza numai pe baza proiectelor de execuţie elaborate de specialişti în domeniu, având la bază studiul de fezabilitate 
cu avizul Comisiei pentru execuţia reţelelor edilitare”; Utilizări interzise: orice alte activităţi, amenajări, şi construcţii în afara celor de echipare edilitară- 
Caracteristicile parcelei (suprafaţă, formă, dimensiune) se va stabili prin studiu de fezabilitate; Amplasarea clădirilor faţă de aliniament şi faţă de limitele parcelei 
va respecta STAS-unle şi normativele in vigoare; Se vor asigura accese carosabile la toate construcţiile de min 3,80 m lăţime şi accese pietonale de min 1,00 m 

P®*'care pentru autospecială lângă construcţii; Pentru înălţimea max. a clădirilor şi condiţiile de echipare edilitară se vor respecta 
STAS-unle Şl normativele in vigoare; Parcelele se vor asigura cu perdele de protecţie în valoare de min 20% din suprafaţa terenului; Construcţiile aferente 
echipăm tehnico-edilitwe se vor imprejmui conform normelor in vigoare; Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai,dacă există posibilităţi de 
acces la drumunle publice, direct sau pnn servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia 
mijloacelor de stingere a incendiilor (Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, art 25). Se propune întocmire PUZ pentru 
determinarea eondiţiilor şi a reglementărilor neeesare construirii unui Shopping Center şi a unei zone adiacente predominant rezidenţială, care va îngloba servicii 
construcţii şi amenajări sportive, zone de agrement şi turism

Prezentul certificat de urbanism POATE FI utilizat în scopul declarat pentru:

ÎNTOCMIRE P.U.Z. PENTRU SCHIMBARE U.T.R.-URI EXISTENTE ÎN ZONĂ COMERCIALĂ (SHOPPING CENTER), ZONĂ MIXTĂ 
(REZIDENŢIAL, COMERCIAL Şl SERVICII), CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE, ZONĂ DE AGREMENT, SERVICII ŞI TURISM

REALIZARE ACCES, ECHIPARE EDILITARĂ ŞI OPERAŢIUNI NOTARIALE

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE / DESniNŢARE ŞI NU CONFErA DRESUL DE A EXECUTA LUCRURI DE 
CONSTRUCŢII.

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM;
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării iucrăriior de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa 

autorităţii competente pentru protecţia mediului:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, loc. Zalău, str. Parcului, nr. 2

PiiîumS;? privind «.luarea efectelor anumitor proiecte publice $1 private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliuiui 97/1 l/CE ;i prin Directiva Consiliului ;i
SrarFO /rn anumitor planuri programe tn leg-atui* cu mediul $i modificarea, cu privire la pariiciparea publiculiii $i accesul la justibe, a Directivei
premii invcsS^ plfitLiriS O'"'™ “
luc*" penm. autorizarea executării

!n vederea satisfacerii cerin|elor cu privire Ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consullârii publice, centralizării opţiunilor


