


































SC ARHIZANE PLAN SRL 
str. Rudului nr. 76, Ploieşti 
  

MEMORIU DE PREZENTARE 
 

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE 
         
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei  
 

 Denumirea proiectului :        RECTIFICARE PUZ APROBAT: „MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI 
PENTRU EXTINDERE ŞI MANSARDARE SPAŢIU COMERCIAL ŞI 
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ” 

 Amplasament :   str. Cuza Vodă nr. 2B, SINAIA 

 Faza de proiectare :  STUDIU DE OPORTUNITATE 

 Beneficiar : S.C. NOTINO PROD S.R.L., repr. adm. Marin Nicolae   

 Proiectant :    S.C. „ARHIZANE” S.R.L. PLOIEŞTI 
 

1.2. Introducere 
 

Documentaţia urbanistică pr. nr. 49/2009 „PUZ – modificare indicatori urbanistici pentru extindere 
şi mansardare spaţiu comercial şi alimentaţie publică” a fost avizată favorabil în şedinţa CTATU Prahova 
din 25.08.2010 şi aprobată de Consiliul Local al oraşului Sinaia cu Hotărârea nr. 188/08.10.2010. 

Prin PUZ susmenţionat, s-a instituit SUTR nr. 24 a în cadrul UTR nr. 24, pentru care s-au stabilit 

următorii indicatori urbanistici maximali (menţionaţi şi în HCL 188/08.10.2010) :  
-    POT : 80 % (faţă de 40% din PUG) 
-    CUT : 2,1 (faţă de 1,5 – 1,8 din PUG) 

            -    regim de înălţime : P+1E+M (faţă de D+P+2 din PUG), precum şi regimul de alinierea faţă de 
str. Cuza Vodă şi Aleea Telecabinei. 
 
 Ulterior, pe parcursul elaborării DTAC şi având în vedere dispunerea pe nivele şi faptul că se  
menţin unele părţi ale clădirii şi terasei, s-a constatat că noua construcţie solicitată de beneficiar nu se  
poate încadra în totalitate în parametrii urbanistici prevăzuţi în PUZ aprobat în 2010 (regim de înălţime, 
regim de aliniere, suprafaţa de spaţii verzi). 
 

1.3. Obiectul  documentaţiei 
 

Astfel, prezenta documentaţie propune o rectificare a reglementărilor stabilite prin PUZ aprobat în 
sensul diferenţierii regimului de înălţime şi reconsiderarea regimului de aliniere faţă de străzile adiacente. 

 
Reamintim că terenul studiat prin PUZ - ul susmenţionat, este situat pe str. Cuza Vodă nr. 2B şi se 

referea la suprafaţa de 141,50 mp (din acte) deţinută de beneficiar prin concesiune de la Primăria oraşului 
Sinaia (conform contractelor nr. 821/10.03.2000 şi 22703/12.09.2007) şi pe care acesta a edificat o 
construcţie P+1, cu funcţiunea spaţiu comercial + bar (în baza AC nr. 93/20.06.1996 şi 77/16.07.1999). 
 

CAPITOLUL 2 – SITUAŢIA EXISTENTĂ  
 
2.1. Încadrarea în localitate, evoluţia zonei 
Zona studiată se află în centrul civic al localităţii unde sunt comasate o serie de dotări importante 

ale oraşului : telecabina, circumscripţia financiară şi spitalul de copii – ca dotări de interes public, precum 
şi hotelul MONTANA şi restaurantul SC SNOW SHOP SRL – ca structuri de primire turistică. 

 



 
 

 2.2. Construcţii existente în incinta studiată 
 
Pe terenul ce face obiectul studiului (Steren = 141,50 = 81,50 + 60,00 mp) s-a edificat în două 

etape – o clădire pe două nivele, având ca funcţiune actuală : spaţiu comercial şi bar.  
 
Raportat la suprafaţa de teren aflată în folosinţă, construcţia edificată nu se încadrează în 

indicatorii urbanistici maximali din PUG aprobat, astfel :  
- POT :  54% (faţă de 40%  din PUG) 
- CUT : 1,1 (faţă de 1,5 – 1,8). 

 
2.3. Circulaţia 
 
Circulaţia pe str. Cuza Vodă se desfăşoară pe sens unic, dinspre Bulevardul Carol I spre str. 

Mihail Kogălniceanu şi ieşirea pe la hotel Internaţional. Accesul dinspre Bd. Carol I pe str. Cuza  Vodă se 
desfăşoară numai cu relaţia dreapta, intrarea realizându-se numai dinspre Braşov. 

Pe tot tronsonul studiat de pe str. Cuza Vodă există parcaje amenajate, astfel încât circulaţia se 
desfăşoară numai pe o bandă (3,50 m). 
 

2.4. Echiparea edilitară  
 
În zonă sunt reţele de energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicaţii. 

 
2.5. Prevederi din documentaţiile urbanistice aprobate  
 

 ● Conform PUG oraş Sinaia şi PUZ – Zona Centrală : 
- destinaţia urbanistică : „zona centrală - instituţii şi servicii de interes general”- „C”, UTR nr. 24 
- situarea în rezervaţia de arhitectură şi urbanism „Ansamblul Urban II” – „Z1” 
- indicatori urbanistici maximali : 

o POT : 40% 
o CUT : 1,5 – 1,8 
o Regim re înălţime : (D)+P+2 

 
● Prin PUD elaborat pentru SC „SURMONT SPORT” SRL pe un teren situat adiacent (la nr. 2C) 

aprobat cu HCL nr. 207/17.12.2008, s-au stabilit următoarele : 
o POT : 80% 
o CUT :1,8 
o Regim de înălţime : P+1+M 
o Regim de aliniere : 0,0 m la str. Cuza Vodă 

 
● În fine, prin PUZ anterior elaborat pentru „NOTINO PROD”, aprobat cu HCL nr. 188/08.10.2010,  

s-au stabilit : 
o POT : 80% 
o CUT : 2,1 
o Regim de înălţime : P+1+M (H max la coamă = 11,50 m), privit dinspre str. Cuza Vodă 
o Regim de aliniere :  

 Între 0,00 şi 1,70 m faţă de limita la aleea Telecabinei 
 pe aliniamentul la stradă, PUZ „SURMONT SPORT” 

 
 
 



 
 

CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ     
 

3.1. Construcţii propuse 
 
 Beneficiarul îşi propune realizarea unui spaţiu comercial (echipamente sportive) şi de alimentaţie 
publică (pizzerie şi bar), prin reconfigurarea şi extinderea construcţiei existente. 

 
Principalele funcţiuni dispuse pe nivele : 

- subsol / demisol  : pizzerie, spaţiu depozitare, spaţiu tehnic, grup sanitar personal 
- parter : pizzerie, terasă deschisă acoperită parţial, grupuri sanitare clienţi 
- etaj : spaţiu comercial, birouri , grupuri sanitare personal, terasa semiînchisă acoperită  

 

Indicatori spaţiali rezultaţi :  
Sc = 124,90 mp ( din care spaţiu tehnic : 30,85 mp) 
Sd = 297,15 mp 

 
Indicatori urbanistici rezultaţi : 
POT : 72 %  
CUT : 2,1 

 
Notă f. importantă : Având în vedere dispunerea pe teren şi pe nivele a construcţiei, la calculul 

coeficienţilor urbanistici în acest caz special, s-au avut în vedere precizările exprese din Anexa nr. 2 la 
Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel : 

 
- astfel, pentru POT s-a luat în calcul „proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare”, 

respectiv 101,55 mp, iar în cazul CUT – s-a luat în calcul suprafaţa desfăşurată de 297,15 mp (fără 
spaţiul tehnic de la subsol). 
 
 3.2. Propuneri urbanistice faţă de PUZ aprobat anterior  
 

- se rectifică : 
o „regimul de înălţime” la S/D + P +  2, conform PUG 
o „regimul de aliniere” , faţă de Aleea Telecabinei, astfel : 

 retragerea faţă de axul străzii : 

 variabil, între 6,0 – 7,5 m 
 retragerea faţă de aliniament : 

 0,0 m  
o procentul de spaţii verzi din Bilanţul teritorial, de la 20%  la 2 %  din suprafaţa 

terenului, conform RGU, anexa 6, pct. 6.2. – pentru construcţii comerciale 
 

- se menţin :  
o POT : 80% 
o CUT : 2,1 
o înălţimea maximă a construcţiei : 11,50 m / str. Cuza Vodă 
o regimul de aliniere faţă de str. Cuza Vodă : 

 retragerea faţă de axul străzii : 7,0 m 
 retragerea faţă de aliniament :  0,0 m 

    
 



 
 

3.3. Rezolvarea acceselor 
 
Se menţin precizările de la capitolul 1 – pct. 2.3. - „Circulaţia”. 
În vederea asigurării locurilor de parcare necesare desfăşurării activităţii, beneficiarul a încheiat 

cu primăria staţiunii Sinaia un contract de închiriere pentru utilizarea a 6 locuri din parcarea publică 
amenajată pe partea dreaptă a str. Cuza Vodă. 
 

3.4. Rezolvarea utilităţilor  
 

Se menţin branşamentele existente, iar lucrările de construire şi amenajare vor avea în vedere 
condiţiile impuse de administratorii reţelelor din zonă. 
 
 3.5. Spaţii verzi  
 

Dată fiind funcţiunea obiectivului şi suprafaţa redusă a terenului de amplasare, spaţiile verzi pot fi 
asigurate astfel : terasă din dale înierbate, ghivece şi jardiniere sau ca „grădini de faţadă” (un sistem modern 
şi estetic de asigurare a necesarului de zone plantate în situaţia deficitului de spaţiu).  
 

CAPITOLUL 4 – OPORTUNITATEA INVESTITIEI 
 

Crearea unui centru polarizator de interes în zona telecabinei şi-a dovedit utilitatea în timp, prin 
atragerea unui număr mare de utilizatori, situaţie care se va menţine şi în viitor.  

 
                                                       Întocmit, 

                 drd. arh. Andreea Aluchi    
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