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i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism 
aprobate: Sunt prezentate în Certificatul de urbanism nr. 556/12.11.2020, anexat 
j) Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice, arii protejate pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată: nu este cazul; 
 
3.Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și 
funcțional: 
3.1. Faza proiectare:  

a) Destinație și funcțiuni: Clădirea va funcționa ca locuință de serviciu pentru medici. 
b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:  

I. Arhitectura: 
a. Regim de înălţime maxim: Demisol + Parter + Mansardă (D+P+M) 
b. Capacitatea minimă: 4 apartamente realizate într-o clădire la parter + mansardă. 
c. Structura apartamentelor:  

 Dormitor; 
 Cameră de zi mai mare ca suprafață decât dormitorul în vederea asigurării spațiului 

necesar activităților specifice (studii, etc.) personalului sanitar; 
 Bucătărie; 
 Baie; 
 Hol de intrare. 

d. Suprafeţe: 
- Suprafaţa construită totală ≈ min. 154 mp. - max. 170 mp. 
- Suprafaţa desfăşurată totală ≈ min. 294 mp. - max. 330 mp. 
- Suprafaţa utilă totală pentru 4 apartamente ≈ min. 200 mp. - max. 240 mp. 
e. Structura de rezistenţă: 
- Clădirea ce se preconizează a se realiza va avea structură portantă din zidărie de cărămidă, 
planșee de beton armat cu acoperiş şarpantă din lemn, învelitoare din țiglă ceramică, 
mansardat. 
- Casele de scări de acces la mansardă vor fi obligatoriu acoperite și parțial sau total închise. 
- Clădirea va avea instalație de paratrăsnet dimensionat corespunzător 
 

II. Finisajele şi izolaţii: 
- Pereţii despărţitori din gipscarton; 
- Baia şi frontul de lucru a bucătăriei vor fi faianţate. 
- Tâmplăria: uşi exterioare – uşi termoizolate din plastic; uşi interioare din lemn stratificat; 
- Pardoselile vor fi calde în camere, parchet, în restul încăperilor prevăzând pardoseli reci din 
plăci de gresie ceramică. 
- Învelitoarea se realizează din ţigle . 
- Pereţii exteriori şi elementele din beton armat intercalate vor fi izolate cu termoizolaţii 
rigide de min. 12 cm şi finisate. 
- Încăperile din mansardă vor fi izolate cu vată minerală de cel puțin 15 cm grosime. 
- Planșeul dintre parter și mansardă, precum și pereții comuni între 2 apartamente va avea și 
izolație fonică. 
 

III. Utilităţi: 
- Se va executa instalaţie de gaz metan pentru instalaţiile de încălzire şi de gătit. Clădirea va 
fi racordată la reţeaua de gaze existente din zonă; 
- Încălzirea apartamentelor şi prepararea apei calde se va face cu centrale termice 
individuale pe gaz metan pentru fiecare apartament; 












