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CAPITOLUL 1 
 

I. INTRODUCERE   

1. DATE DE RECUNOA  
 
 
PROIECT : ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL- 

O, 
NTIER, 

IRI DE PARCELE, 
 

Strada Unirii, n 191 
 
AMPLASAMENT : 
Cadastral: 93191 
 
PROIECTANT GENERAL : S.C.HB-
S.R.L 
 
PROIECTANT URBANISM : S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
 
BENEFICIAR : S.C. METROPOLIS & PARTENAIRES S.R.L. 
  
NUMAR PROIECT : 102/2022 
 
FAZA DE PROIECTARE:  STUDIU DE OPORTUNITATE 
 
 cu respectarea Legii nr. 350/2001 privind 
Urb enajarea teri

Ghidului privind metodologia de elabor -cadru al Planului 
Urbanistic Zonal - INDICATIV: GM- 010 - 2000. 

n baza Certificatului de Urbanism nr. 225 din 12.05.2022 emis 
GIURGIU.  

 
 Terenul cuprins în Certificatul de Urbanism nr. 225 din 12.05.2022, 59800 
mp din acte i 59951 mp din  , înregistrat în Cartea Funciar  nr. 39191 Giurgiu, cu 

 cadastral 39191, aflat în proprietatea  S.C. METROPOLIS & PARTENAIRES S.A. este situat 
în intravilanul Municipiu  - const  

Pe parcela  se propune realizarea unui P.U.Z. pentru construire centru comercial-
 parcaje, 

nte la 
 

 
General actualizat aprobat nr. 89/2021. 
 Prin P.U.Z.-

 de ali

impuse prin regulamentul  P.U.G.  
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 Terenul ce face obiectul prezentului Studiu de Oportunitate/Plan Urbanistic Zonal, este 
amplasat în partea nord-estic Giurgiu 

 
 

 

 
 

Sursa: Google maps- Amplasarea terenului în cadrul ora  
 
Configurarea terenului: dimensiune/orientare/accese 
 
 59.951 mp 

59.800 mp con
nord vest - sud est. 

 
dezafectate, ce se vor reglementa conform prevederilor din P.U.G. Municipiul Giurgiu. În apropierea 

ne restr  
 

 
  

e 59.951 mp mp, are adresa în Mun. 
Giurgiu, Strada Unirii realizându-
se orm Actului Administrativ nr. 661 din 
03.03.2022 emis de P 87 din 28.02.2022 emis 

re

 
  
 



S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900
6, Vasile Conta, Bucharest RO 
 

SC. TOO ARCHITECTS S.R.L.

 

ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE  CENTRU COMERCIAL- 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE DRUMURI DE INCINT

 

Terenul cuprins în Certificatul de Urbanism  nr. 225 din 12.05.2022 cu  cadastral 
39191 . 
 
  
 Accesul pe teren se face prin partea de Vest, din str. Unirii (I.E. 38352).  
 Terenul studiat se  : 

- la Nord - Est cu DN5 - I.E. 40219 (teren  Municipiului Giurgiu)  I.E. cu num rul 
cadastral 31077 , reprezentând benzin ria OMV PETROM MARKETING SRL; 

- La Sud-est cu  cadastral I.E. 35951, Teren  Municipiului Giurgiu  Vama 
Giurgiu; 

- la Sud vest cu I.E. 36703 , reprezentat de calea   
- la Nord Vest se  cu  STRADA UNIRII - I.E. 38352, între cele dou   

existând i terenuri neintabulate.  
Imaginea 1  Situarea proiectului în raport cu vecinatatile imediate 

 
Sursa: https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html 

Terenul pentru care se propune elaborarea Studiului de Oportunitate/ P.U.Z.-ului este în 
intravilan, este înscris în Cartea Funciar  nr. 39191 Giurgiu (conform Extrasului CF ata at, ob inut în 
baza cererii nr. 23531 din 23.03.20222).  C r ii Funciare vechi era 4772/N i  
cadastral vechi 4310, conform  din actuala Carte Funciar . 

Terenul este proprietatea SC METROPOLIS & PARTENAIRES S.A.  conform Contractului de 
Vânzare  nr. 348 din 20.05.2009 emis de c tre BNP ENISE ELIEAN. 

 
 

 
 lui este de , conform Extrasului de Carte 
Funciara aferent amplasamentului studiat.  
  
1.2. OBIECTUL PUZ 
 

 
 
 Pe 

limitele laterale, posterio
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             realizarea unui  CENTRU COMERCIAL ( realizat în etape 

alizarea mai multor accese, construirea unei sp l torii auto, 
Împrejmuirea terenului nou rezultat, amenajarea de parc ri la sol, alei auto i 
pietonale, amenajare semnalistic  rutier , spa ii verzi, amenajarea i construirea  unor 
zone tehnice, bran area la utilit i i instala ii de utilizare aferente, amplasarea de 
semnale publicitare i totemuri, organizarea de antier.  

În vederea nd
  nr. 225 din 

12.05.2022, realizarea unui P.U.Z., elaborat în baza unui Aviz de Oportunitate în conformitate cu 
 vigoare. 

  
 

ni
t 

Giurgiu. 
  are ca scop modificar lor aprobate prin 
P.U.G. Conform P.U.G.-

IS2B- inclusiv supra  - 
CC1- subzona transporturilor rutiere, ce cuprinde ansamblul 

 
 Î banistice, în ca

rin 
realizarea d  
 
consolidare a mediului de afaceri în special p zarea Parcului 
I

în 
  dezvoltare pentru municipiu. 

 
1.3. SURSE DOCUMENTARE 
 
 
studiu. 
 

te anterior P.U.Z. : 
-Planul Urbanistic General al Municipiului GIURGIU aprobat cu H.C.L. Giurgiu nr.37 

din2011; 
  
              P.O.T. max = 60% 
              C.U.T. max = 4,0 mp ADC/mp teren 
              H ma a maxima în planul dei nu va dep i dis  dintre aliniamente. 

- -

operato  

exi  ilor vamale de import. 
 -comerciale ale Parcului Industrial Giurgiu care este cu 

- e de Vama Giurgiu (1 km), 
 

 
În cadrul LISTEI  ORIENTATIVE A IDEILOR DE PROIECTE PENTRU ZONELE URBANE 

 
complementare cu cea de comer  
 

Conform STRATEGIEI - 
nivel local pentru perioada 2014-
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C RANSPORT A REGIUNII 
- -T. Proiectul presupune 

 e- EN-T. Proiectul are ca 

prezent proiectul este inclus în lista proiectelor aprobate spre f
apro t. 
 
Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z. 
 
avizare: 
- -cadastr  
- Studiu de  în curs de actualizare; 
- Studiu de echipare tehnico-edilitara; 
- Studiu geotehnic. 
 

 
 

- Codul civil; 
- 

c  
- ârea Guvernului nr. 525/1

Regulamentului General de Urbanism; 
- -cadru al Planului Urbanistic Zonal - 

INDICATIV: GM- 010 - 2000 aprobat prin Ordinul  nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului 
 

- 
or; 

- Legea nr. 18/1991 cu modi ulterioare, a fondului funciar; 
-  
-  
- Legea nr. 7/1996 cadastr i imobiliare; 
- Legea nr.   
- Legea nr. 107/1996 a apelor; 
-  
- Ordinul 19/2014 pentru aprobarea 

 
- ntravilanul 

 
- Regulamentul general de urb

- 
regulamentelor locale de urbanism ind. GM-007-2000; 

- OUG 195/ lui  , aprobata cu modifi

protec  
- genta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

ile ulterioare;  
- ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în 

 
- Ordinul nr. 2701/2010 privind metodologia de implicare a publicului în procesul de elaborare 

 de amenajarea teritoriului; 
- Alte acte legislative spe  
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- H.C.L. nr. 196/2011 - Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea 
itoriului, adoptat 

în baza Ordinului MDRT nr. 2701/2010; 
- Planul Urbanistic General al Municipiului GIURGIU  aprobat cu  HCL Giurgiu 

nr.37  din 2011; 
 

CAPITOLUL 2: 
 

 
 
2.1.    
 

Zona studia -  Municip  
Zona studi -  succesive din punct de 

vedere  datorate mii Giurgiu aflate î
r aflate 

iare ample. 
Pentru viitor,    

e aflate  
-

  pentru identitatea 
, prin atragerea locuitorilor pentru locuri . 
În perioada 2004 - -a înregistrat o 

 avut loc un declin al sectorului 
economic, declin ce se manif  

 unui port de m separat 
transforma Giurgiu, prin transport multimodal, într-un 
ruta Asia  Europa. 

Î ii 
cu ca
posib
Guvernului nr.788/1996, în data de 15.11.1996, a fost în  
Giurgiu ce  în temeiul Legii nr.84/1992 privind Regimul Zonelor Libere, zon  aflat  la 
c iva kilometrii  de terenul aferent investi iei propuse. Zona Liber  Giurgiu este una dintre 
cele mai  diguri îndreptate 

. 

tehnologic - Giurgi anubius. 

v anume toa central-vestic
Giurgiu. 

-
unei zone comerciale de mari dimensiuni. 

 Neces  
 

generat mari fluxuri ntate. 
 
  se propune crearea unui pol comercial care va acoperi 
toat  i i to i clien ii rezulta i din 
tranzitatul zonei. Acea ului 
pol commercial, nu au în proximitate o func

în vedere perspectivele de dezvoltare ale zonei.  
  a cartierului Tineretului din 

ani o dezvoltare constant . 
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 ial va 
Municipiul Giurgiu cu vama Giurgiu, reprezint  o  important  de clien i pentru 
viitorul centru comercial.   
  Toate aceste obiective (ample cartiere , tranzit mare de turi ti) atrag 
un num e de persoane într-
din punct de vedere al unei  
 ui 
(la intersec ia oselei Prieteniei cu Bulevardul Bucure i 
din localit ile Oinacu, Brani tea, Comana, Gostinu etc. dar i localitatea RUSE, sunt 

r
o aglomerare a infras
mare. 
 

ând i o 
zona de food court) calitatea 

 
 Realizarea unui centru comercial în locul unui teren care actualmente st  gol i 
lipsit de via  

 este mare (ceea ce presupune taxe de 

, ).  
 
2.2.  ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 
 
 Terenul este situat în municipiul Giurgiu, în zona estic  a acestuia, in imediata vecinatate a 

 Giurgiu. Terenul cuprins în Certificatul de Urbanism are acces la Str. Unirii, pe latura vestic . 
 

 
 
 
2.3.  ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

administrativ  
. Teritoriul municipiului Giurgiu este situat la 

contactul dintre sil  
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Relief 

în mare parte, rezultat al  ), constituit fiind din  
( ). 

În  municipiului Giurgiu, lunca are altitudini de 20-
pe mari  adaptate 
pe foste gârle, turistic. 

 

aluviale, formate în zona Giurgiu în  de  duri de 
materialul parental predominant îl constituie depozitele aluviale sau aluvio-proluviale, lipsite în 

 
Hidrografie 
 

 d
grind, l

 grindurilor, cu  de 1-  de 
 la câteva sute de metri. 

Clima 
Clima contin

 C. 
 

 125 kcal/cm2, favorizând ca peste 60 de zile tropicale în 
cursul anului. 

de regimul , fenomen ce, an
500-
tot timpul anului. 

i fluviul din imedi zat practicarea 
pescuitului sportiv. 

 
2.4.   

 
 

  
 

toate atributele unui important nod de transport rutier,  
 

 
Principalele artere rutiere de interes local pot fi grupate în trei categorii, respectiv drumuri 

-v -sud spre Ucraina), Podul 
 

 C Giurgiu   
drumuri - Satu Nou  Videle, DJ 504 Giurgiu  
507 Giurgiu - Oinacu - Gostinu. 

 Unirii (I.E. 38352), 
zafectate, ce se vor reglementa conform prevederilor din P.U.G. 

Municipiul Giurgiu. 
 

 

fo imea 
tr

giu Nord -  
  

-  
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-  
tranzitarea p

-  
-  în anul 1955, are ca specific atât activitatea de transport 

Bulgaria; 
- de a 

hi din zonel
 

uropean 
(Helsinki-Vyborg - St.Petersburg  Pskov  Gomel  Kiev  Ljubashevka    
Dimitrovgrad -Alexandroupolis). 
 

- SISTEMUL PUBLIC DE TRANSPORT: ASPECTE CRITICE 
 

În municipiul Giurgiu, transportul public ( tre 
S.C. Liber Trans Com S.R.L., societate care efectueaz

 Municipiului Giurgiu. 
Traseele dus-întors ale mijloacelor de  

- Vel Pitar   Spital  Petrom  Kaufland   
 Parc Alei - Vel Pitar   Parc Mihai Viteazu - Petrom  

Kaufland  Billa  Oinac (4 Pietre) 
c  Billa  Pati-Bar  Colegiul Ion Maiorescu    - 

Oinac (4 Pietre) 
 str. Pictor Andreescu  Parcul Elevilor  - Colegiul Ion 

Maiorescu   - Parcul Elevilor - DAS 
r. Alexandriei  Poligon Ramadan   Teatrul Ion 

Vinea - str.1907 - Vel Pitar - Poligon Ramadan -  
- Parcul Elevilor  - Colegiul Ion 

Maiorescu   - Parcul Elevilor - Ghizdarului 
 Parcul Elevilor   Colegiul Ion Maiorescu - 

- Parcul Elevilor   Penitenciar. 

p incinta noului centru comercial. 
 

-  
 

 
4 

 
 -

t pe 4 benzi, înlocuind podul rutier 
 

Trecere Fron
 

Accesul existent carosabil se  din Str. Unirii pe latura de nord-vest a imobilului. 
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În prezent în zona de sud- profil 
. De 

asemenea în   
 

 
  
 În prezent în zona de nord-est a amplasamentului studiat trece drumul DN5, care face 

-Ruse. Profilul existent este de 2 benzi pe sens separate de un 
sp . 
 

 
2.5.  Ocuparea terenurilor 
 
 i pe terenul cuprins în Certificatul de Urbanism nu 

 , terenul este gol, P.O.T.-ul existent este =0. 
 - . 
 
2.6.   
 

spective. 
 



S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900
6, Vasile Conta, Bucharest RO 
 

SC. TOO ARCHITECTS S.R.L.

 

ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE  CENTRU COMERCIAL- 
COMPLEMENTARE, AMENAJARE DRUMURI DE INCINT

 

 

E- izul de Amplasament Favorabil nr. 10370584 
din 04.07.2022 asamentului studiat, E- enia nu 

consumatorilor Vama Giur  
  

 depunerea la Operator a cererii de racordare.  
  

 
 

de Principiu Favorabil P.U.Z. nr. 
11732/317.680.497 din 01.07.2022

 ale).  
Lu  
 

 

S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. a emis avizul P.U.Z. în care 

 
muni  

 
 

  
APA SERVICE S.A. Giurgiu a emis Avizul de Amplasament nr. 8494 din 05.07.2022 

într ere  
 
2.7.  Probleme de mediu 
 
 Conform Ordinului comun al M.A.P.P.M. (nr. 214/ RT/ 1999) - M.L.P.A.T. (nr. 16/ NN/ 1999) 

i 
de 

 
  pat  
 afla în interiorul sa

ului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

 
 S-au analizat  aspectele/ criteriile pentru determinarea efectelor semnificative  
pote  asupra mediului, referitoare la: 
 

Caracteristicile planurilor i programelor cu privire în special la:  
 

a) 
activit

.  
              
propune realizarea unui CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL - e servicii cu 

te la u

me P+M+1E+ET. tehnic. 
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ui Giur nism nr. 225 din 
12.05.2022, realizarea unui P.U.Z. pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL - 

ie auto, 
la 

, în baza u i 
 

 
 Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, este amplasat în partea 

urgiu, 
România. 
 

este în proprietatea S.C. METROPOLIS & PARTENAIRES 
S.A., 

 ia nord vest - sud est.                           
Accesul existent carosabil se realizeaz  din Str. Unirii pe latura de nord-vest a imobilului. 

 D a P.U.Z.   
-  
- de ocupare a ter
investitorului. 

Memoriul cuprinde elemente care s  serveasc  la ob inerea actului de reglementare (decizia 
etapei de încadrare) din partea mediului. 

Mobilarea de tip  comerc
.U.Z.  referitoare la sistemul de canalizare a apelor uzate menajere, 

pluviale conven ional curate i  pluviale poten ial impurificate de pe parc ri, alei i platforme,   
modalitatea de  depozitare temporar ât pe perioada 

lor cât i în perioada de func ionare ulterioar mbiental: 
zgomot, noxe din traficul rutier.  

Concluzie:  - prin realizarea  proiectului  propus în acest P.U.Z. , se va 
 socio-economice.  

     
b)   Gradul în care Planul Urbani
inclusiv pe cele . 
          

a 
celor aflate în curs 

 
          Prezentul plan corespunde e a zonei prin asigurarea/ 
proiectarea unui concept cu un cu 

:  
- Planul Urbanistic General al Municipiului Giurgiu aprobat cu H.C.L. Giurgiu nr. 37  din 

2011, prelungit prin H.C.L. Giurgiu nr. 89 din 2021; 
- -  
- Studiu geotehnic. 
La baza stabilirii categoriilor de  impuse au stat 

 obiective pri i cele de protec ia mediului  
zut.  

 
Concluzie : Prezentul P.U.Z.  ii, a  
Planul Urbanistic General al Municipiului Giurgiu oferind  concordante cu dezvoltarea 

 asigurând   cu cele ale , 
res  aplicarea prevederilor 
Regulamentului de urbanism, neinfluen nd alte planuri de dezvoltare în zon . 
 
c  

 
 dezvoltare 

socio-
aceste sisteme socio- Amplasamentul este plat, cu cote ce 
vari  
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aracterul de globalitate a 
problematicii mediului . 

Raportul mediu natural  mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care 

regulamentul de urbanis
e le 

  , atât în faza de realizare 
a  viitoare â

 
Luând în calcul principalele elemente ale siste natural: 

 pentru satisface

pro u   iar  afectarea 
factorilor de mediu nu este posibila.                                                                                                                                                                 

Capacitatea de suport a mediului, respectiv nivelul maxim al unui tip de activitate, sau prin 
în teritoriul luat în 

st o-economice învecinate amplasamentului 
studi  

.  
 

d) Probleme de mediu relevante pentru planul PUZ / sau program.  
Plan Urbanistic Zonal se va rea

Acestea vor fi confirmate prin asigurarea/ proiectarea unui concept cu un nivel ridicat din punct de 
 e mediu, 

respectiv  i, 
valorile materiale, patrimoniul cultural, 

intre  
 

 APA  
 

se propune racordarea  la  re elele de ap  i canalizare 
menajer   din zon   prin lucr ri de extindere a re elelor existente  i prin bran amente 
noi  

 
 

  
Apele uzate menajere  ce deserv

zona.  
Apele pluviale  curate de pe  iilor vor fi selectate i desc rcate 

în bazin de reten ie, iar apele pluviale poten ial impurificate de pe drumuri, parc ri, alei i platforme 
betonate, cu trecerea celor din urm  printr-un separator de hidrocarburi dimensionat corespunz tor, 
respectând avizele de specialitate.  

produse petroliere/ hidrocarburi, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un separator de 
hidrocarburi.  
          -edili

re, respectiv 
con 8/2002. Apele uzate 

N.T.P.A. 002/2002.  
 

 AERUL 
Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, le care pot constitui surse de 

poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier i cele legate de lucr rile din 
organizarea de antier. 

Sursele de impurificare a atmosferei specifice perioadei de realizare a obiectivelor sunt:  
 aliz rii  (organizare de ):   Emisiile 

de praf, care apar în timpul  ,  
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de la o zi la alta, depinzând de nivelul 
ilor de  conduce la o 

 
 emisii de noxe de la utilajele implicate în  de : Sursele principale de poluare a 

aerului, specifice  ilajele, echipamentele de constru
icate în realizarea proiectului. 

 transportului materiilor prime/ 
personalului. 

acoperirea basculantelor care tr

lui; 
mijloacelor de transport 
de 

 de vânt; oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în 

absorbante de praf. 
 Este minimizat pe cât posibil, impactul semnificativ de mediu produs de organizarea de 
antier, care se va desf ura pe o supra  cât mai restrâns  într-o zon  determinat , în interiorul 

amplasamentului, fapt care favorizeaz   
 Concluzie: 

 
  Sursele de impurificare a atmosferei specifice  obiectivelor sunt: 
 - Surse  dirijate  emisiile de poluan i antrena i de gazele de ardere de la centralele 
termice. Principalii poluan i specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) i oxizii de 
azot (NOx). 
 - Surse mobile  x, SO2  
hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluan -a lungul 
traseului parcurs de autovehicule în incinta amplasamentului precum i în  acestuia.  

tivul 
rdere gaz metan. 

Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaz  cu caracter preventiv prin 
 tehnice prevazute la omologarea pentru circula ie a autovehiculelor, cât i prin condi iile 

tehnice prev zute la inspec iile tehnice ce se efectueaz  periodic pe toat  durata 
utiliz rii tuturor autovehiculelor rutiere înmatriculate în ar . 

 Pentru diminuarea efectelor noxelor produse de trafic, au fost propuse garduri vii cu 
a de 1,20 m în zona parc rilor, adiacent zonelor de circula ie mai mare i 1 arbore la 10 locuri 

de parcare. 
    Refacerea zonelor verzi în cazul în care acestea i pierd viabilitatea,  i 
men inerea lor în stare optim  atât din punct de vedere peisagistic cât i .  

Concluzie: Se poate afirma c  afectarea aerului nu este o problema relevant  pentru planul  
P.U.Z. propus dac  se vor respecta toate m surile propuse. 

 
 SOLUL/SUBSOL  

 
 în zona .  
              Terenul nu este expus la riscuri naturale se ri  
etc. sau alte fenomene deosebite hidrogeologice. 

Prin realizarea proiectului , le care pot fi considerate ca surse de impurificare a 
solului / subsolului se împart în dou  categorii: 

 
- Surse specifice perioadei de execu ie:  de euri depozitate necontrolat în antier; scurgerile 

amenajare/exploatare a investi iei - ; În perioada de execu ie a investi iei nu 
 surse industriale de impurificare a solului cu poluan i/ substan e toxice i periculoase. Acestea 

pot ap rea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburan i de la utilajele folosite pentru 
realizarea  de construc ie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ i pot fi înl turate 
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 avea efecte nedorite asupra solului. 

. 

e: 
-  i adus la forma ini ial . 
-  î

numai în limitele arealului construit. Respectarea normelor de între  reglare a parametrilor 
tehnici de fu î stora asupra 
mediului. 

- la finalizarea  se vor transporta toate de eurile rezultate i depozitate în zona 
antierului, astfel încât spa iile din interiorul i din zona adiacent  i 

preg tite pentru începerea activit i pentru care a fost realizat obiectivul proiectat. 
 
-Surse specifice perioadei de exploatare:  

În perioada de func ionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: 
 Depozitarea  a de ctivitatea curent .  

În vederea elimin rii impactului asupra solului, prin proiect au fost prev zute o serie de m suri: 
 Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de par   platforme, acces rutier ; 
 

;    
 ie ornamental . 

 
Concluzie:  Se poa

activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta . 
 

  
  

 
 a) Surse specifice p : În perioada  lor se va înregistra un 
nivel de zgomot mai ridicat, motiv pentru care programul de lucru se va face cu respectarea 
perioadelor de odihna. cu panouri opace 
fonoabsorbante, pentru limitarea disconfortului ce 

 de 

rezol
 imitarea traseelor 

.  
 b) Surse specifice perioadei de exploatare. 
 Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea 

 fond cât mai redus.  
  

-  
 Echipamentele ge (ex. de 

 vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens 
contrar tele de exterior nu 

 
le legale referitoare la emisiile de zgomot 

în mediu, procedurile de evalu ajul 
 

 
Concluzie:   legale privind 

gestionarea zgomotului ambiental, efectele ându-se numai  
local i redus. 
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 nu este cazul.    

 
 implementarea 

 
 

  Impactul asupra mediul social 
fi unul pozitiv prin crearea de noi facilit i comerciale pentru popula ia din zon  dar se va exercita o 

tervale orare a traficului auto.  
 

 PEISAJ:  proiectului impactul nu poate fi decât pozitiv.  Sp

 
 

 (de exemplu, 
 

Decizia etapei de încadrare emis   a apelor, pentru  aprobarea  
planului PUZ . 

ve 
subsecvente. Se va respecta OUG 92/2021 privind regimul    

 
 Gospod rirea  de  

În perioada de realizare a , 

de specialitate, pentru a nu se 
pe amplasament în special a acelor materiale inerte, valoroase din punct de vedere economic. În 

tru ridicarea 
 lor, va fi 

a infrastructurii;  în exces va fi transportat i depozitat în zone 
cu deficit de sol, indicate de autorit ile locale. 
În incinta amplasamentului se identific  urm toarele categorii de de euri rezultate ca urmare a 

i desf urate: 
  . 
 . 
  din separator-decantorul de produse petroliere. 

 menajere constituite din resturile care provin din consumurile angaja ilor, precum 
te selectiv î i preluate de 

societ împr tierea lor. 
 de produse petroliere ( ) din decantor-separatorul de produse petroliere se 

preiau de firme abilitate pentru eliminarea acestora prin grija administratorului condominial. 

 

proprii.  
 

  
Deoar d

 
 

  
 Terenul pe care se va realiza investi ia nu este situat în zona .     

af   
în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modific  
 Amplasamentul studiat nu se afla în  cursurilor de apa, nici în zona inundabil  a 
acestora la producerea debitului cu asigurarea de 1%, conform destina iei propuse.      

 
-  
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 l

 urile 
 

ubsecvente, respectiv HG nr. 188 din 28 februarie 2002 . 
 

 i aerului 

urmând a fi împrejmuit cu panouri, pentru limitarea dispersiei prafului, ia
vor folosi utilaje de stropire pentru limitarea prafului. 

Legii 104/2011. 
 

  solului  
 

 

balaje.  
  
2.8.   
 
  Municipiului Giurgiu, ca 

ri controlate în teritoriu, fiind 
Giurgiu ca autoritate cu rol de 

te  
 

ter
 

Procesul de consultare a publicului se va realiza în 4 etape de consultare, conform ale 
prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodo

de urbanism, coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 
amenajare a teritoriului 

nr. 196 din 25.09.2011: 
Etapa 1 -  
Etapa 2 - Implicarea publicu  
Etapa 3 - Implicarea publicului în eta  
Etapa 4 -  
 

 
CAPITOLUL 3: 
 

 
 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 
 preluate concluzii din studii de fundamentare 

-ului aprobat, studii ce sunt în curs de 
zii vor fi luate în considerare în organizarea 

urb  
 
3.2.  Prevederi ale P.U.G.-ului aprobat 
 

Conform P.U.G. Municipiul Giurgiu aprobat cu Hot rârea Consiliului Local 
Giurgiu nr. 37  din 2011, prelungit prin  Hot rârea Consiliului Local Giurgiu nr. 89 din 
2021, terenul se afl  par ial (majoritar) în UTR IS2B - 
de servire -  par ial CC1 - zona 
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incintele cuprinzâ ul rutier. 

 
 

P.O.T. max. = 60% 
C.U.T. max. = 4 

  
3.3. Valorificarea cadrului natural 
 

  
: 

- realizarea unei suprafe e de teren amenajat ca spa iu verde pe terenul reglementat.  Spa iul 
verde propus prin P.U.Z. actual este corespunz tor celui propus în zona reglementat . Pozi ia exact  a 
suprafe ei de spa iu verde pe terenul reglementat se va definitiva la faza DTAC. 

- pentru diminuarea efectelor noxelor produse de trafic, au fost  1 arbore la 10 locuri 
de parcare care vor fi  pe zonele cu  verde. 

- refacerea zonelor verzi în cazul în care acestea i pierd viabilitatea,  i 
men inerea lor în stare optim  atât din punct de vedere peisagistic cât i al cade în sarcina 
beneficiarului.  

- pe perioada de realizare a /de antier se vor lua m suri de reducere a emisiilor de 
praf i noxe prin limitarea vitezei de circula ie a utilajelor, stropirea fronturilor 

lor propuse spre demolare. 
- îngr direa amplasamentului cu gard perimetral pentru limitarea antren rii de c tre vânt a 

prafului. 
- zona  nu pr  elemente natural deosebite care s  fie puse în valoare. 
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de organizarea de antier.  

 - s . 
- terenul nu  este ex  

etc. sau alte fenomene deosebite hidrogeologice. 
 

3.4. Moderniza  
 
  unei mai bune  cu ul se propune: 
- . 

de dreapta pentru intrare - 
 

- e DN5 (nr. cad. 40219), primul acces în apropierea 
 

 Parcarea autovehiculel -se prevederile din RGU - un loc 
de parcare la 40 mp suprafa iei, pentru complexuri comerciale de peste 
2.000 mp. 

r din Certificatul de 
cipiul Giurgiu, strad  învecinat  situat  pe 

latura de nord - vest  a terenului, astfel: 
- carosabil de 14 metri   

. 
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Profilul Str. DN5 (nr. cad. 40219) 

, strad  
învecinat  situat  pe latura de nord - est  a terenului, astfel - carosabil de 14 metri cu 2 benzi pe sens 

. 

 
 
C a  pe latura 

sud-  a 
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- itorial, indici urbanistici 
 

or - sud est.  
-ului propus de tip IS2B - 

mare de servire -  , se propun 
indicatorii: 

 
P+M+1E+ET. tehnic 

 
P.O.T. propus = 60% 
C.U.T. propus = 4 
 

24,00 m pentru amplasarea echipamentelor edilitare/ tehnice, a 
panourilor fonoabsorbante pe terasa 

30,00m. 

(container, cort, copertine etc.) în afara edificabilului propus.  
* 24,00 m pentru amplasarea obiectelor publicitare (totem, etc.) cu 

40,00 m.       
Conform temei program a beneficiarului, pe terenul studiat se propune CONSTRUIRE CENTRU 
COMERCIAL - mentare, amenajare drumuri de 

parcele, constituire se  
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 EXISTENT PROPUS 

  Procent  Procent 
 construit  la sol (  

existente i propuse) 
0.00  0.00% 35970.60 60.00% 

 auto, pietonale, platforme, 
 la sol 0 0.00% 20982.85 35.00% 

Teren neamenajat 59951 100.00% 0.00 0.00% 

 verde 0 0.00% 2997.55 5.00% 

Supra   0 

 

239804.00 

 

P.O.T. maxim 0.00% 60.00% 

C.U.T. maxim 0.00 4.00 

 - 
P+M+1E+ET 

24 m 

Total 59951.00 100% 59951.00 100% 

 
NOTA:  

59.800 conform ridicare topo  
mp, calculul indicatorilor urbanistici s- 59.951 mp.  

d  se încadra în prevederile prezentului P.U.Z. 
referitoare la P.O.T. maxim, C.U.T. maxim, re  

24,00 m pentru amplasarea echipamentelor edilitare/ tehnice, a 
panourilor fonoabsorbante pe terasa cl

30,00m. 

(container, cort, copertine etc.) în afara edificabilului propus.  
* 24,00 m pentru amplasarea obiectelor publicitare (totem, etc.) cu 

40,00 m.    
 
3.6. Dezvoltarea echip rii edilitare 
 

 
din Municipiul Giurgiu. 

 
 

 

F-  Muntenia S.A. a emis Avizul de Amplasament Favorabil nr. 10370584 
din 04.07.2022 în care m -

 6001). 
  a Studiului de 

re.  
  

. 
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DISTRI

11732/317.680.497 din 01.07.2022
ace

nte pentru vehicularea gazelor naturale).  
 

. 
 
 
 

 

S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. a emis avizul P.U.Z. în care 
 

 
Viitoarele obiect  

. 
 
 

 
 
APA SERVICE S.A. Giurgiu a emis Avizul de Amplasament nr. 8494 din 05.07.2022 

în car
 

cordare. 
 

3.7. Prot  
 

giu,  avându-se   în vedere  c   nu  va fi 

- Probleme de mediu:  
 

    
Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: 
a) probabilitatea , durata, frecven a  i reversibilitatea efectelor  - nu este cazul.  

Având în vedere caracteristicile tehnice ale proiectului prezentat în plan se apreciaz  

mediu este extr i local
strict la perioada afer

 

b) natura cumulativa a efectelor  nu este cazul.  
Planul P.U.Z., prin m surile de reducere a emisiilor adoptate înc  de la faza  , pe etape 

distincte în în 
zonele adiacente  planului. 

c) natura transfrontalier  a efectelor   nu este cazul. 

d)  
În vede nilor, în cadrul prezentei 
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e)  efectelor  
afectate); -   nu este cazul.  

Date fiind caracteristicile planului  se  apreciaz    nesemnificativ 

perimetrul amplasamentului analizat, mag
asupra mediului î limitate la un nivel extrem 
nesemnificativ. 

f) : 
Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural:  

Î iului,   III- zone 
i anexele sale, cu complet rile ulterioare, nu  zone ecologice de interes, desemnate în 
 amplasamentului.  

În apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de  avifaunistic  sau arii 
speciale de conservare  reglementate conform OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei  faunei 
ulterioare. 
Dep irea standardelor sau a valorilor limit  de calitate a mediului:  nu se dep esc valorile limit  
admisibile , pe niciun factor de mediu. 
Folosirea terenului în mod intensiv:  nu este cazul.  

Terenul va res
terenului. 

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan , 
comunitar sau :  nu este cazul,  destina ia actual  a terenului fiind cur i,   

inere

       
-  

 - Pe 
 

 - Pe timpul trans
s  
 - a 
suspe nalului necalificat. 

o
-anteprenor. 

- arelor 

contract cu o societate de salubritate.  generar
produse ele sunt recuperate sau în cazul 

. 
- Se va respecta l  

 
 

i a celor din cadrul Comisiei de Amenajare a Terit  
este cazul. 
 
CAPITOLUL 4: 
 
4. CONCLUZII 
4.1. Strategie de  
 
 

re a zonei prin asigurarea/ proiectarea unui concept 
cu un nivel ridicat din punct de vedere f  

 
rii unei 
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2. Dezvoltarea infrastructurii stradale de incint

investi ie. 
structurii edilitare, necesare. 

 
-  în 

 
- corelarea cu planur  
- 

mediu.   
 

-justificat 
  

-se cont d -ului în vigoare 
propunerea de dezvoltare este 

 
 Astfel au fost tr  

est a 
 

 
 

 
 

ce detaliate - permis  incluse în Regulamentul Local de 
Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. 
 
Elemente de concept 
 

Pe o supra  de  
 se propune realizarea unui P.U.Z pentru 

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL - 
complementare, amenajare drumuri de inc

te 
e 

+1E+Et. Tehnic. 
 

 est  
  pentru a permite 
pietonal al clien aprovizionarea cu marf Î

. 
 te reglementarea U.T.R.-ului propus de tip IS2B - 
servire -  
 

 
 

P.O.T. propus = 60% 
C.U.T. propus = 4 
  
* 24,00 m pentru amplasarea echipamentelor edilitare/ tehnice, a 
panourilor fonoabsorbante pe terasa 

30,00m. 
* 
(container, cort, copertine etc.) în afara edificabilului propus.  
* 24,00 m pentru amplasarea obiectelor publicitare (totem, etc.) cu 

40,00 m.      
Autoturismele vor fi parcate în incin
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parcar  
 Se poate concluziona c  realizarea obiectivului va însemna continuarea valorific rii unor 
oportunit i de ordin economic i social, cu efecte favorabile în dezvoltarea economiei locale, precum 
i în cre terea veniturilor la bugetul local. 

 P.U.Z.-ul propus va   
 

 
tiv-teritoriale 

 
-  aduc beneficii pentru 

 
tate, cu acces 

 
Astfel, din punct de vedere economic, înlocuirea zonei neconstruite, printr-

mixte: c
urm  

- , rezultat din 

 
- 

i a serviciilor din zon  
-  
 

obarea 
P.U.Z.- itori 

sament, conduc 
 

 Interve

sectorul comerc
prin stabilirea   

 
Având în vedere aspectele prezentate în capitolul 2.1, precum i cele de mai sus, 

  
 
4.4. Categorii de costuri  
 
 onstrui

 
 
 Toate cheltuielile investitoru  
 
P.U.Z.-

 
documente amintite anterior; 
 
costurile ce decurg din acestea; 
 3. Zonificarea  
  
 - amenajarea de platforme pentru parcaje; 
 - verzi propuse; 
 -  
 - realiz  
 -  
 - împrejmuiri  
 - realizarea de accesuri, rampe; 
 - etc. 
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