MEMORIU DE ARHITECTURA
DATE DE RECUNOAŞTERE A INVESTIŢIEI
- Denumirea obiectivului
- Beneficiar
- Amplasament

- DEMOLARE CLADIRE ANEXA – APA, PARTER (pozitiaC1)
-COMUNA BREBU,reprezentata prin
PRIMAR UNGUREANU ADRIAN.
- Comuna Brebu, sat Brebu Manastirei .

DESCRIEREA SOLUŢIILOR ADOPTATE.
Anexa ce se demoleaza (pozitia C1) are regim de inaltime parter si este executata astfel :
Constructia definitiva
- Suprafata construita =
79,05 mp
- Suprafata utila
=
62,80 mp
- fundatie
- piatra + beton
- peretii - caramida
- planseu
- lemn
- invelitoare
- tigla
- instalatii - electrice, apa
Anexa cuprinde: doua magazii, doua holuri, un sas si grup sanitar care au suferit reparatii
curente periodice din care se pot recupera materiale de constructie in jur de 40%.
Constructia provizorie cuprinde garaj, magazie si sopron
- Suprafata construita =
35,67 mp
– Suprafata utila
=
33,59 mp
Este executata astfel:
- fara fundatie, partial pe placa de beton degradata
- peretii - lemn sau PAL, sopronul deschis total pe fata
- fara planseu , cu sarpanta aparenta din interior
- invelitoare
- asbociment si tabla cutata
- fara instalatii
Recuperarea, depozitarea si evacuarea materialelor va fi gestionata de firma ce executa
demolarea in acord cu beneficiarul (primaria Brebu)

SE VOR RESPECTA CU STRICTEŢE URMĂTOARELE ACTE NORMATIVE:
Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, în vigoare de la data de 1.05.1993;
Norme republicane de protecţia muncii aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii şi al
Sănătăţii nr. 34/20.02.1975 şi nr. 60/20.02.1975;
 Norme generale de protecţie contra incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi
instalaţiilor – Decret nr. 290/1977;
 Normativ P 118-99;
 Hotărârea Guvernului nr. 51/05.02.1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de
prevenire şi stingere a incendiilor.
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
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Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 272/1994;
 Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții și Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997,
cu modificările și completările ulterioare;

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.430/2005.

PREZENTA DOCUMENTATIE A FOST DISCUTATA CU BENEFICIARUL,APROBATA DE ACESTA
SI VA FI PARTE INTEGRANTA DIN DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
DSFIINTARE.

.

Întocmit: C.Arh. Carolina Dorobantu
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MEMORIU TEHNIC GENERAL
DATE DE RECUNOAŞTERE A INVESTIŢIEI
- Denumirea obiectivului
- Beneficiar
- Amplasament

- DEMOLARE CLADIRE ANEXA – APA, PARTER (pozitiaC1)
- COMUNA BREBU reprezentata prin
PRIMAR UNGUREANU ADRIAN.
- Comuna Brebu, sat Brebu Minastirei, nr.802.

AMPLASAMENT, CONDIŢII URBANISTICE
- Se propune : demolare cladire anexa - apa - ( pozitia C1) aflata pe un teren in suprafata de 11.038
mp., situat in comuna Brebu, sau Brebu Minastirei, nr. 802.
- Amplasamentul este utilat cu reţele edilitare de: electricitate, apa , canalizare si telefonie.
Indicatori urbanistici propuşi:
-

Suprafaţa terenului

=

11.038,00 mp

-

Suprafata construita ce se desfiinteaza (poz.C1)
Suprafata construita desfasurata, ce se desf. (poz.C1)
din care suprafata constructii provizorii
Suprafata utila ce se desfiint. (poz.C1)

=
=
=
=

114,73 mp
114,73 mp
35,67 mp
96,39 mp

-

POT existent = 1,04 %
CUT existent = 0,01

POT rezultat =
CUT rezultat =

0%
0

DESCRIEREA SOLUŢIILOR ADOPTATE.
Anexa ce se demoleaza (pozitia C1) are regim de inaltime parter si este executata din :
- fundatie
- piatra + beton
- peretii - caramida ( partial lemn si P.A.L. )
- planseu
- lemn
- invelitoare
- tigla (partial asbociment si tabla cutata)
- instalatii - electrice, apa
Anexa cuprinde: doua magazii, doua holuri, un sas, grup sanitar , garaj, magazie lemn si
sopron.

VALOARE ESTIMATIVA:
Valoarea estimativa - conform valorii de impozitare.

SE VOR RESPECTA CU STRICTEŢE URMĂTOARELE ACTE NORMATIVE:





Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, în vigoare de la data de 1.05.1993;
Norme republicane de protecţia muncii aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii şi al
Sănătăţii nr. 34/20.02.1975 şi nr. 60/20.02.1975;
Norme generale de protecţie contra incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi
instalaţiilor – Decret nr. 290/1977;
Normativ P 118-99;
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Hotărârea Guvernului nr. 51/05.02.1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de
prevenire şi stingere a incendiilor.
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
 Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 272/1994;
 Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții și Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997,
cu modificările și completările ulterioare;

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.430/2005.

PREZENTA DOCUMENTATIE A FOST DISCUTATA CU BENEFICIARUL, APROBATA DE ACESTA
SI VA FI PARTE INTEGRANTA DIN DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
DSFIINTARE.
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