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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

1.    INTRODUCERE 
 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

� Denumirea lucrării : Plan urbanistic zonal extravilan comuna Movila 
Banului, tarlaua 1, parcela 1, 4, 5,  judeţul Buzău  
� Beneficiar : S.C. FATROM ADITIVI FURAJERI S.R.L. 
� Proiectantul general : S.C. ACTIV – SERVICE S.R.L., aut. J10 / 2575 / 
1994, B.dul N. Titulescu nr. 51, mun. Buzău 
� Data elaborării : octombrie 2020 

 1.2. Obiectul P.U.Z. 
� Solicitări ale temei – program 
Comuna Movila Banului deţine posibilităţi multiple de dezvoltare socio-

economică oferite de cadrul natural, poziţia în economia judeţului şi în reţeaua de 

localităţi ale judeţului.  
Primăria comunei Movila Banului a primit cereri pentru realizarea mai multor 

unităţi agroindustriale şi ferme agrozootehnice. În vederea realizării unei ferme de 
porci, beneficiarul a iniţiat elaborarea planului urbanistic zonal pe terenul situat în 
extravilanul comunei.  

Prezenta documentaţie se întocmeşte în baza certificatului de urbanism nr. 50 
din data de  18.05.2020, eliberat de către Consiliul Judeţen Buzău. 

� Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată 
     Nu este cazul 

 1.3. Surse documentare 
� Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior  
      - Planul urbanistic general  
      - Ridicare topografică 
    - Studiu geotehnic 
� Date statistice 
    - Nu este cazul 
� Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltare 
urbanistică a zonei 
    - Construire fermă porci. 

 2.   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 2.1. Evoluţia zonei 

� Date privind evoluţia zonei 
    Zona nu a fost niciodată construită, destinaţia ei fiind teren agricol - arabil. 
� Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii 
      Folosinţa actuală a terenului nu a presupus relaţii cu evoluţia localităţii.      
� Potenţial de dezvoltare 
      Comuna Movila Banului se dezvoltă cu prioritate având în vedere  

amplasamentul faţă de municipiului Buzău şi facilitatea cu care se poate deplasa 

populaţiei  către şi dinspre oraş. 



 2.2. Încadrarea în localitate 
� Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii 

       Imobilul, amplasat în comuna Movila Banului, judetul Buzău, Tarla 1, 
Parcelele 1, 4, 5 având numărul cadastral 23858 este în proprietatea S.C. FATROM 
ADITIVI FURAJERI S.R.L., conform acte anexate. Terenul proprietatea privată a 

beneficiarului este situat în extravilanul comunei la o distanţă  de circa 3,20 km. de 
intravilanul localităţii Movila Banului.  

Terenul este situat în T. 1, P. 1, 4, 5 şi are următoarele vecinătăți: 
- la nord- vest – teren agricol -arabil (nr. cad. 21223) 
- la nord-est  –  canal 
- la sud-est – teren agricol -arabil (nr. cad. 21227) 
- la sud-vest – drum  
Relaţionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziţiei, accesibilităţii, 

cooperării în domeniul utilitar, servirea cu instituţii de interes general, etc. 
Dezvoltarea zonei presupune cooperare cu localitatea la principalele dotări şi 

instituţii de interes general (platformă de gunoi, comerţ, alimentaţie public, etc.). De 

asemenea, forţa de muncă va fi angajată din zonă.  
 2.3. Elemente ale cadrului natural 
� Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică: 

relieful, reţeaua hidrografică, clima, condiţii geotehnice, riscuri naturale.  
Amplasament lucrare : Amplasamentul studiat, T1, ,P 1,4,5, Nr. Cad. 23858, 

este situat la cca 20 km  sud de Mun. Buzău, în extravilanul com. Movila Banului.  
Terenul se prezintă orizontal, stabil şi nu este construit.   
Comuna Movila Banului are următoarele vecinătăţi : 
-la N com. Costeşti,  
-la W com. Amaru şi com. Săhăteni  
-la E com. Gherăseni,  
-iar la S com. Mihăileşti. 
Consideraţii generale 
1. Geomorfologic, comuna Movila Banului face parte din unitatea 

geomorfologică   majoră  Câmpia  Română,  caracterizată   printr-o suprafaţă  relativ  

plană,  cu zone largi  ridicate  sau  coborâte datorate depunerilor eoliene, specifice 
zonelor de câmpie. 

2.  Litologic,  terenul  este constituit  din  depozite aluvionare şi  eoliene, în 
suprafaţă predominând argilw prăfoase şi argile loessoide, cu grosimi de 1,50 – 5,00 
m. care stau peste depozite aluvionare constituite din nisipuri fine prăfoase şi nisipuri 

medii cu îndesare medie sau afânate. 
3.  Hidrologia - apa subterană se află situată la adâncimi de cca 2,00 - 5,00 m, 

în funcţie de  cota terenului. Acest nivel este variabil, sezonier, în funcţie de cantitatea 
de precipitaţii atmosferice căzute.  

Nivelul apei subterane a fost întâlnit la data efectuării lucrărilor de cercetare 
(2020) la adâncimea de 4,40m de la TN şi are caracter ascensional , astfel că la 
terminare, apa urcase la -3,60m . 

4. Clima 
Clima judeţului Buzău, la fel ca în toată ţara, este temperat-continentală.  
Temperaturile maxime se înregistrează în luna iulie, până la 37ºC, în timp ce 

temperaturile minime se înregistrează în februarie -26ºC.  
În această zonă bat vânturi cu caracter de foen, care descind în această zonă 

după ce au traversat Carpaţii de  Curbură. 



Precipitaţiile au caracter neuniform, existând atât ani ploioşi, în care se produc 

inundaţii, cât şi ani secetoşi. Cantitatea medie de precipitaţii anuale este de 700-1.000 
mm/an. 

5. Încărcări date de vânt şi zăpadă  
Conform, CR 1-1-3 – 2012, amplasamentul studiat se încadrează într-o zonă 

unde presiunea dinamică de bază stabilizată, la înălţimea de 10 m. deasupra terenului,  
este pdin.v = 0,50 kN/m2. 

Conform CR 1-1-4 – 2012, „România – Zonarea valorii caracteristice a 
încărcării din zapadă de sol, s0,k”, amplasamentul se încadrează într-o zonă cu  
s0,k = 2,0 kN/m2 . 

 6. Adâncimea de îngheţ - Conform STAS 6054-77 „Zonarea teritoriului 
României dupa adâncimea maximă de îngheţ”, amplasamentul studiat este străbătut 

de geoizoterma de 0qC la adâncimea de 0,85-0,90 m. 
7. Seismicitate 
Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - 

Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de vârf 
a acceleraţiei terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice 

având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire 

în 50 de ani, are o valoare ag = 0,35g. 
8. Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa 

dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori 

maxime în spectrul de viteze relative.  
Pentru zona studiată, perioada de colţ are valoarea Tc= 1.6 sec. 
Având în vedere prevederile normativului NP074/2014 categoria geotehnică în 

care se încadreazã amplasamentul este II, deci cu risc geotehnic moderat. 
Din punct de vedere al stabilităţii, precizăm că terenul ce urmează a fi 

construit, se prezintă în condiţii de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de 
fenomene de alunecare, eroziune,  sau alte fenomene geologice care să pună în pericol 
stabilitatea obiectivului proiectat.  

  2.4. Circulaţia 
� Aspecte critice privind desfăşurarea în cadrul zonei a circulaţiei rutiere,  
feroviare 
Nu este cazul. Zona studiată are categoria de folosinţă teren agricol-arabil.  
� Capacităţi de transport, greutăţi în fluenta circulaţiei, incomodări între 

tipurile de circulaţie, necesităţi de modernizare a traseelor existente căi de 

realizare a unor artere noi, capacităţi şi trasee ale transportului în comun, 

intersecţii cu probleme, priorităţi 
Terenul proprietatea beneficiarului este situat în extravilanul comunei Movila 

Banului, judeţul Buzău.  Accesul în incintă se face din drumul cu care se învecinează 

amplasamentul studiat pe latura de sud-vest 
2.5. Ocuparea terenurilor 
� Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată 
      Terenul este în prezent utilizat ca teren agricol – arabil. 
� Relaţionări între funcţiuni 
  Terenurile din zonă sunt în prezent utilizate ca terenuri agricol – arabile. 
� Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 
     Terenul proprietatea beneficiarului nu este şi nu a fost niciodată construit. 
� Aspecte calitative ale fondului construit 
    Nu este cazul. 



� Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 
    Nu este cazul. 
� Asigurarea cu spaţii verzi 
    Nu este cazul. Terenul studiat are categoria de folosință de teren arabil. 
� Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine 
    Nu este cazul. 
� Principalele disfuncţionalităţi 

    - Utilizarea necorespunzătoare a terenului 
    - Terenul este nefructificat urbanistic 
    - Multiple cerinţe pentru construirea de unităţi agro-zootehnice în zonă 
    - Lipsa dotărilor tehnico – edilitare în zonă 
    - Existenţa canalului în zonă 

 2.6. Echipare edilitară 
� Stadiul echipării edilitare al zonei în corelare cu infrastructura localităţii 

(debite şi reţele de distribuţie apă potabilă, reţele de canalizare, reţele de 
transport energie electrică, reţele de telecomunicaţie, surse şi retele 

alimentare cu căldură, posibilităţi de alimentare cu gaze natural 
În zonă nu există reţele de alimentare cu apă, canalizare, gaze, singura utilitate 

existent fiind reţeaua de alimentare cu energie electrică.  
� Principale disfunctionalităţi 
    Amplasamentul nu dispune de reţele de utilităţi. 

 2.7. Probleme de mediu 
� Relaţia cadru natural – cadru construit 
    Nu este cazul 
� Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice 
     Nu este cazul 
� Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din 

categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă 
      Nu este cazul. 
� Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie 
    Nu este cazul 
� Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic 
    Nu este cazul 

 2.8. Opţiuni ale populaţiei 
       Beneficiarul solicită realizarea unei ferme agrozootehnice – fermă porci. 
     Din analiza situaţiei existente, ţinând cont de tendinţele de dezvoltare ale 
zonei, se propune introducerea în intravilan a terenului proprietatea beneficiarului, și 

dezvoltarea unei zone pentru unităţi agrozootenice în cadrul comunei. 
 3.    PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Din punct de vedere al stabilităţii, în prezent terenul se prezintă în condiţii 
maxime de stabilitate, sectorul de teren nefiind afectat de fenomene de alunecare, 
eroziune, sau alte fenomene geologice care să pună în pericol stabilitatea obiectivului 
proiectat. În urma cercetărilor efectuate se recomandă pentru faza următoare de 

proiectare, întocmirea unui studiu geotehnic de detaliu pentru a stabili cele mai bune 
măsuri de proiectare a fundaţiilor în vederea menţinerii stabilităţii construcţiilor şi 

terenului. 
 3.2. Prevederi ale P.U.G. 

Nu este cazul, terenul ce a generat P.U.Z., nu este inclus în zona de studiu a 
documentaţiei  P.U.G. Movila Banului. 



 3.3. Valorificarea cadrului natural 
 Destinaţia propusă respectă configuraţia terenului şi păstrează distanţa de 
siguranţă faţă de localitate. 
 3.4. Modernizarea circulaţiei 

� Organizarea circulaţiei şi a transportului în comun 
Accesul pe terenurile amplasate în zona de studiu se realizează din drumul cu 

care se învecinează pe latura de sud-vest. Staţionarea vehiculelor va fi asigurată în 
incinta proprietăţii. 

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor, la amplasarea 
construcţiilor, se va respecta aliniamentul de 10 ml. faţă de axul drumului. 

� Organizarea circulaţiei feroviare 
    Nu este cazul 
� Organizarea circulaţiei pietonale (trasee pietonale, piste pentru biciclişti, 

condiţii speciale pentru handicapaţi) 
În incintă se vor asigura circulaţii pietonale, conformate pentru deplasarea în 

condiţii optime a pietonilor şi a persoanelor cu dizabilităţi. 
3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici 

urbanistici 
presupune realizarea unei ferme de creştere şi reproducţie a porcilor cu 

anexele corespunzătoare: - filtru uscat, filtru personal, necropsie, cameră utilităţi, 

echipamente, stocare şi prelucrare dejecţii, etc., împrejmuire incintă.  
Investiția, în primă etapă, constă în : 
x lucrări de construcție a unei hale de porci cu construcțiile anexe necesare; 
x realizarea rețelelor de utilități necesare bunei funcționări; 
x achiziționarea şi montarea unor echipamente specifice tehnologiei de creştere  

a porcilor (adăpare, hrănire, iluminare, climatizare, instalație de separare dejecții). 
x amenajare căi de acces. 
x împrejmuire teren 

În faza de funcţionare, ferma va exploata o hală compartimentată în funcţie de 

starea fiziologică a animalelor adăpostite. 
Activitatea de producţie din fermă se va desfăşura pe baza unei tehnologii de 

exploatare, care reprezintă un ansamblu de procese, metode, operaţii sau faze ce se 
desfăşoară într-o anumită ordine şi corelare (flux tehnologic), respectând anumite 
condiţii şi folosind o gamă de utilaje mecanice care se referă la furajare, adăpare şi 
microclimat.  

Tehnologia de exploatare urmăreşte valorificarea potenţialului biologic al 
animalelor, utilizarea raţională a furajelor, a utilajelor din dotare, a adăposturilor şi a 
forţei de muncă, în scopul realizării unei producţii ritmice, constante calitativ şi cu 
costuri controlabile pe unitatea de produs. 

Construcţiile propuse în documentaţia anexă la certificatul de urbanism 
reprezintă etapa I, urmând ca în etape ulterioare, în incintă să poată fi amplasate şi alte 

construcţii complementare activităţii preconizate. 
De-a lungul limitelor de proprietate se vor planta copaci şi se vor realiza spaţii 

verzi astfel încât să se asigure procentul minim obligatoriu de spaţii verzi de 20%. 
            Indicatori urbanistici : 

 Suprafaţa teren în incintă, proprietatea beneficiarului: 116.900 mp.  
Înalţime maximă a cladirilor: P+1.  
POT MAX. = 50% 
CUT MAX. = 1,00 
 



BILANŢ TERITORIAL EXISTENT 
SIMBOL TERITORIUL CONSIDERAT TOTAL  TEREN 
                                          HA      % 
T TOTAL TERITORIUL ZONEI STUDIATE P.U.Z. DIN 

CARE SUMA TERITORIILOR AFERENTE PENTRU: 20,00 100,00 

TSR TEREN CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERE-DRUMURI 0,102 0,51 
 
TAA 

 
TEREN 
AGRICOL-
ARABIL 

PROPRIET. 
BENEFICIAR 11,690  

19,622 
 

98,11 ALTI 
PROPRIETARI 7,932 

THAc CANAL 0,276 1,38 
 
BILANŢ TERITORIAL PROPUS 
 SIMBOL TERITORIUL CONSIDERAT TOTAL  TEREN 
                                          HA      % 
T TOTAL TERITORIUL ZONEI STUDIATE P.U.Z. DIN 

CARE SUMA TERITORIILOR AFERENTE PENTRU: 20,00 100,00 

TSR TEREN CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERE-DRUMURI 0,102 0,51 
TAA TEREN AGRICOL-ARABIL (ALŢI PROPRIETARI) 7,932 39,66 
TCI-2 ZONA UNITĂŢI AGROINDUSTRIALE 11,690 58,45 
THAc CANAL 0,276 1,38 

      
     BILANŢ TERITORIAL ÎN INCINTĂ - PROPUS 

TERITORIUL CONSIDERAT TOTAL  TEREN 
 MP % 
SUPRAFAŢA DE TEREN AFERENTĂ  
INVESTIŢIEI DIN CARE: 116.900 100,00 

SUPRAFAŢA DESTINATĂ 

CONSTRUIRII  
(HALE ŞI ANEXE)  

ETAPA INIŢIALĂ 25.000 
58.450 50,00 ETAPE 

ULTERIOARE 
 

33.450 
CIRCULAŢII CAROSABILE / 
PIETONALE (CAI DE ACCES, 
PLATFORME, ETC.) 

ETAPA INIŢIALĂ 15.000 
35.070 30,00 ETAPE 

ULTERIOARE 
 

20.070 
SPAŢII  VERZI  23.380 20,00 
 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 
Alimentarea cu apă 
Alimentarea cu apă se va face prin intermediul de puţuri de adâncime, forate 

în incintă. 
 Canalizare 

Canalizarea menajeră va fi evacuată într-un bazin vidanjabil. 
Canalizarea tehnologică se face în batal (lagună). După separare lichid-solid, 

apa rezultată în urma proceselor de separare este stocată în batal, iar materiile solide 

sunt stocate pe platforma betonată, amenajată la nivelul terenului. Materialele lichide 
şi solide rezultate vor fi evacuate prin contract cu societăţi autorizate. 

Instalaţii de încălzire  
Agentul termic necesar pentru încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde 

menajere este asigurat prin intermediul unei centrale termice cu funcţionare pe peleţi.  
Alimentare cu energie electrică 
Imobilele vor fi racordate la reţeaua de energie electrică. Instalaţia electrică va 

fi astfel dimensionată încât să suporte tensiunile de utilizare, necesare.  



Pentru protecţia omului împotriva tensiunilor accidentale de atingere se vor 
realiza prize de pământ şi instalaţie de paratrăsnet.  

Telecomunicaţii 
Obiectivul va fi racordat la reţelele de telefonie existente în zonă, 

preponderent pe reţea GSM. 
x Gospodarie comunală 

Comuna Movila Banului nu dispune de rampă de gunoi. Deşeurile menajere  

vor fi depozitate temporar în containere speciale şi preluate de firme specializate.  
 3.7. Protectia mediului 

� Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare 
Toate lucrările se vor desfăşura pe amplasamentul prezentat şi vor genera doar 

niveluri reduse de pulberi şi zgomot precum şi deseuri specifice din  construcţii. Atât 

impactul asupra apelor, cât şi asupra aerului, solului, componentelor geologice sau 
biodiversităţii sunt nesemnificative sau nule. 

    Prevenirea producerii riscurilor naturale 
Prin sistematizarea verticală a terenului, prin executarea rigolelor de scurgere  

pentru apele pluviale şi prin ridicarea cotei zero a construcţiilor se va evita stagnarea 

apelor pluviale pe amplasament prevenindu-se astfel inundarea zonei. 
� Epurarea şi preepurarea apelor uzate 
      Conform legislaţiei în vigoare. 
� Depozitarea controlată a deşeurilor 
Deşeurile menajere rezultate vor fi depozitate în pubele şi apoi evacuate la 

rampa de gunoi prin firme specializate.  
Deşeurile de la  animalele din fermă vor fi evecuate conform normelor  

specifice fiecărui tip. Cadavrele de animale se depozitează temporar într-o ladă 

frigorifică şi se elimină prin firme specializate. 
� Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone 

verzi 
După terminarea lucrărilor de construire se va realiza o sistematizare verticală 

a zonei, se vor recupera terenurile degradate prin înlăturarea resturilor materialelor de 

construcţii, refacerea stratului vegetal şi se va amenaja zona verde prin înierbare.  
Pentru reducerea concentrației de poluanți atmosferici (emisii), se vor realiza  

perdele vegetale de protecție pe anumite porţiuni din perimetrul amplasamentului. 
� Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate 
Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu face parte din nici o arie protejată. 
� Refacere peisagistică si reabilitare urbană 
Lucrările pentru refacerea mediului în zona amplasamentului constau în: 

x colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de 

construcţie; 
x demolarea şi evacuarea dotărilor temporare ale construcţiilor (baracamente, depozite 
ale organizării de şantier sau amenajate la fronturile de lucru); 
x nivelarea terenului, înierbarea şi amenajarea peisagistică a suprafeţelor de teren 

ocupate temporar în perioada de execuţie. Executarea zonelor şi a spaţiilor verzi va 
conduce la îmbunătăţirea aspectului zonei şi la crearea unui ansamblu modern. 

� Valorificarea potenţialului turistic şi balnear 
    Nu este cazul. 
� Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al 
reţelelor edilitare majore 
Se vor asigura accese corespunzătoare, auto şi pietonale, din drumul adiacent 

terenului.  



Terenul ce a generat P.U.Z. se va racorda la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică existentă în zonă, în timp ce restul utilităţilor vor fi asigurate prin efectuarea 
de investiţii la nivelul parcelelor aflate în proprietatea beneficiarului( puturi forate, 
bazine vidanjabile, etc.). 

Monitorizarea factorilor de mediu 
Monitorizarea calităţii apei freatice se va realiza anual, prin prelevarea de 

probe de apă din doua foraje amplasate unul amonte şi unul aval de rezervoarele 
pentru depozitarea dejecţiilor. Se va monitoriza concentraţia indicatorilor fizico – 
chimici şi bacteriologici conform unui program prestabilit. Înainte de vidanjare se va 
monitoriza concentraţia indicatorilor din apele uzate menajere. O dată pe an, se va 
face analiza chimică a dejecţiilor fermentate înainte de livrarea la terţi.  
 3.8. Obiective de utilitate publică 

� Listarea obiectivelor de utilitate publică 
    Nu este cazul 
� Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + 
construcţii) din zonă 

- terenuri proprietate public 
Terenul aferent drumului, cu care se învecinează amplasamentul pe latura de 

sud-vest, este domeniu public al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale. 
- terenuri proprietate privată (de interes naţional, judeţean şi local) 
Canalul, cu care se învecinează terenul ce a generat P.U.Z., pe latura de nord –

est este proprietate privată a statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale.  
- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice 
Terenul propus spre construire este proprietatea privată a beneficiarului, 

împreună cu terenurile cu care se învecinează pe laturile de nord- vest şi sud –est. 
Deasemenea restul terenurior aflate în zona studiată sunt tot proprietate privată a 

persoanelor fizice sau juridice. 
� Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători în vederea realizării 

obiectivelor propuse  
- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în proprietatea publică a unităţilor 

administrativ – teritoriale 
Nu este cazul. 

- terenuri aflate în proprietate privată destinate concesionării 
Nu este cazul 

- terenuri aflate în proprietate privată destinate schimbului  
Nu este cazul 

 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
� înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în 
prevederile P.U.G. - Zona studiată nu a fost cuprinsă în P.U.G. 
� Categorii principale de intervenţie care să susţină materializarea 
programului de dezvoltare 

- Introducerea în intravilan a suprafeţei de teren destinate construirii, nr. cad. 23858 
- Obţinerea acordurilor şi avizelor legale şi aprobarea P.U.Z. 

� Priorităţi de intervenţie 
- introducerea în intravilan a suprafeţelor de teren proprietatea beneficiarului 
- împrejmuirea incintei 
- obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire 
- schimbarea folosinţei terenului pentru realizarea obiectivelor de investiţii 
- echiparea cu utilităţile necesare bunei funcţionări 



� Aprecierea elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale 
restricţii 

Propunerile avansate vor conduce la dezvoltarea economică a zonei prin 
realizarea unei unităţi agrozootehnice.   

Nu se vor autoriza în zonă lucrări ce pot avea un grad ridicat de nocivitate sau 
prezintă pericol de accidente tehnologice. 

� Lucrări de elaborat în perioada următoare 
- adâncirea propunerilor pentru unele amplasamente (prin P.U.D.-uri) 
      Nu este cazul 
- proiecte prioritare de investiţii care să asigure realizarea obiectivelor în 
special în domeniul interesului general 
Realizarea de spaţii verzi, într-un procent minim obligatoriu de 20% din 

suprafaţa terenului. 
- montaje ale etapelor viitoare (actori implicaţi, atragerea de fonduri, etape de 

realizare, programe de investiţii) 
Prioritară este realizarea fermei de porci şi echiparea tehnologică a acesteia. 

Acest lucru va conduce la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea zonei 

agrozootehnice a comunei Movila Banului. 
Suprafaţa totală a terenului ce se propune a fi introdus în intravilan este 

de 116.900 mp. (11,69 HA.) şi este proprietatea privată a S.C. FATROM 
ADITIVI FURAJERI S.R.L.. 

Suprafaţa totală a zonei studiate este de 200.000 mp. (20,00 HA.). 
 

 5. ANEXE 
    Nu este cazul 

 
 
 
       Întocmit 
      arh. Militaru Monica 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
AFERENT P.U.Z. 

 
 
 I. Dispozitii generale 

1. Rolul regulamentului local de urbanism 
Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice 

şi juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor 
urbanistice, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. 

Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de 
ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente 
acestora. Regulamentul local de urbanism cuprinde norme obligatorii pentru 
autorizarea executării construcţiilor. 

Regulile de urbanism cuprinse în prezentul regulament constituie un ansamblu 
de principii urbanistice, prin care se stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile, 
precum şi amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor, în acord cu 
prevederile legale. 

Prin aplicarea regulilor de urbanism trebuie să se asigure concilierea 
interesului cetăţeanului cu cele ale colectivităţtii, respectiv protecţia proprietăţii 
private şi apărarea interesului public. 
 2. Baza legală a elaborării 
 În temeiul H.G. nr. 456/1994 republicată, privind organizarea şi funcţionarea 
MLPAT şi în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 57/21.12.1999 şi a 
Decretului nr. 433/22.12.1999, MLPAT a aprobat “Ghid privind elaborarea si 
aprobarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM – 007 – 2000, care stă la 
baza elaborării prezentului regulament local de urbanism. 

Reglementarea tehnică a fost aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 
21/N/10.04.2000. 
 3. Domeniul de aplicare 

Regulamentul de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea construcţiilor 
şi amenajărilor, şi stabileşte condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, prin 
aplicarea directă şi corelată a regulilor generale de urbanism de către autorităţile 
abilitate, în condiţiile legii.       

Obiectul lucrării este reglementarea suprafeţei de teren, proprietatea 
beneficiarului, situat în extravilanul comunei Movila Banului, în vederea stabilirii 
condiţiilor pentru a se realiza o ferma de creştere şi reproducere porci. 
 II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor 

1. Reguli cu privire la păstrarea integritaţii mediului şi protejarea 
patrimoniului natural şi construit 
 Se interzice depozitarea gunoiului menajer în afara incintelor sau în interiorul 
acestora fără a fi introduse în tomberoane. Evacuarea acestora la platforma de gunoi 
se va face săptămânal sau de câte ori este nevoie.  



Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 
volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport gol – plin, 
materiale utilizate, învelitoare, paleta cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, 
este interzisă.  

Ţinându-se cont de aspectul unitar ce se va crea prin realizarea cu aceleaşi 
materiale de finisaj a clădirilor propuse, se va obţine un ansamblu coerent, unitar şi cu 
aspect corespunzător destinaţiei şi exigenţelor moderne privind calitatea 
construcţiilor. 
            Construcţiile vor avea structura de rezistenţă corespunzătoare zonei seismice 
şi clasei de importanţă a construcţiilor, vor fi din materiale durabile şi cu finisaje 
superioare. 
 2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 

 Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire eliberate 
în conformitate cu Legea 50/1991 – modificată, privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. Clădirile vor avea regim de 
înălţime maxim P+1.  

Clădirile vor avea acoperiş tip şarpantă sau terasă, cu învelitoare din materiale 
omologate, cu pante corespunzătoare pentru scurgerea apelor provenite din 
precipitaţii.  Spaţiile sunt prevazute a avea finisaje netede, lavabile si imputrescibile. 

Ȋn cadrul proiectului se vor achiziţiona şi monta echipamente moderne, 
specifice tehnologiei unei ferme de porci. 

Pentru punerea în aplicare a acestui plan urbanistic zonal, beneficiarul va 
trebui să realizeze următoarele etape: sistematizarea verticală a zonei, realizarea 
împrejmuirii, realizarea construcţiilor propuse, plantarea zonelor verzi. 

Constructiile nou propuse, se vor amplasa la distanţe corespunzătoare, potrivit 
normelor P.S.I. şi a Codului Civil. 

Încăperile principale trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber – 
usi, ferestre – care să permită o ventilaţie naturală suficientă.      
 P.O.T.max.  = 50%       C.U.T. max. = 1,00 
 3. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

Analiza condiţiilor de amplasare a construcţiilor în cadrul terenului va ţine 
seama şi de prevederi ale Codului Civil cum ar fi : Servitutea privind picătura 
streşinilor (obligaţia proprietarului de a împiedeca scurgerea apei de ploaie de pe 
acoperişul său pe terenul vecinului, poate conduce la retragerea construcţiei faţă de 
limita proprietăţii în cazul unor anumite conformări ale acoperişului).  

Pentru posibilitatea de dezvoltare a capacităţii de circulaţie a drumurilor 
publice, retragerea minimă la drum va fi de 10 ml. faţă de axul drumului. 

Se vor asigura distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu şi 
urgenţe, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

De asemnea la amplasarea clădirilor se va ţine cont de clădirile învecinate şi 
de necesitatea asigurării iluminării acestora potrivit normelor în vigoare. 

Se va respecta zona de protecţie a canalului de desecare, 5 ml. de o parte şi de 
alta a canalului. 

Pentru reducerea concentrației de poluanți atmosferici (emisii), se vor realiza  
perdele vegetale de protecție pe anumite porţiuni din perimetrul amplasamentului. 

 Autorizarea construcţiilor se va face în urma examinării tuturor acestor 
probleme. 

4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Accesul în incintă se va asigura din drumul cu care se învecinează pe latura 

sud-vestică, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare.  



5. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
x Alimentarea cu apă 

Alimentarea cu apă se va face prin intermediul de puţuri de adâncime, forate 
în incintă. 

x Canalizare 
Canalizarea menajeră va fi evacuată într-un bazin vidanjabil. 
Canalizarea tehnologică se face în batal (lagună). După separare lichid-solid, 

apa rezultată în urma proceselor de separare este stocată în batal, iar materiile solide 
sunt stocate pe platforma betonată, amenajată la nivelul terenului. Materialele lichide 
şi solide rezultate vor fi evacuate prin contract cu societăţi autorizate 

x Instalaţii de încălzire  
Agentul termic necesar pentru încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde 

menajere este asigurat prin intermediul de centrale termice care vor funcționa cu 
diverse tipuri de combustibil. Încălzirea se va realiza în funcţie de destinaţie şi 
capacitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

x Alimentare cu energie electrică 
Imobilele vor fi racordate la reţeaua de energie electrică. Instalaţia electrică va 

fi astfel dimensionată încât să suporte tensiunile de utilizare, necesare.  
6. Prescripţii generale 
Pentru depozitarea deşeurilor menajere, obiectivele propuse a se realiza vor 

avea amenajată o platforma gospodărească, echipată cu pubele (eventual 
EUROPUBELE), platforma fiind betonată, pentru a putea fi spălată periodic. 
Evacuarea deşeurilor menajere se va face prin firme autorizate.  

Cetăţenii sunt obligaţi să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie 
pentru asigurarea igienei publice şi salubrităţii localităţii, precum şi regulile 
elementare de igienă în incinta proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor şi 
să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunităţii.  

Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a reziduurilor 
menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcţie de cantitatea 
produsă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează reziduurile 
menajere. 

Reziduurile nu se colectează direct în recipient ci într-o pungă de polietilenă 
aflată în recipient şi care să aibă un volum puţin mai mare decât volumul 
recipientului.  

Precolectarea secundară, adică strângerea şi depozitarea pungilor cu deşeuri 
menajere în punctele de precolectare organizată, se face în recipiente dimensionate 
corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de 
golire, uşor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul 
manipulării şi să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv. 

Este interzisă depozitarea reziduurilor stradale, după colectarea lor, direct pe 
sol, pe domeniul public sau privat.  

Se va urmări diminuarea până la eliminare a surselor de poluare a solului şi 
aerului, specifice perioadei de execuţie, în care accidental, sunt posibile scurgeri de 
carburant de la utilaje (sau pe parcursul exploatării de la maşinile de intervenţie) şi 
limitarea extinderii prafului prin montarea panourilor perimetrale şantierului. Această 
poluare este nesemnificativă şi poate fi înlăturată fără urmări.  

După terminarea lucrărilor de infrastructură şi de construire, se va realiza o 
sistematizare verticală a zonei, se vor recupera terenurile degradate prin înlăturarea 
resturilor materialelor de construcţii, refacerea stratului vegetal, se va amenaja zona 
verde prin înierbare. 



 7. Reguli cu privire la dimensiunea terenurilor pentru construcţii 
 Suprafaţa terenului proprietatea S.C. FATROM-ADITIVI FURAJERI S.R.L. 
este de 116.900 mp., din care, suprafaţa edificabilului este stabilită în funcţie de 
aliniamente şi de retragerile minime obligatorii. 

8. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri 
Se va realiza, pe perimetrul incintei, împrejmuirea acesteia în vederea 

protejării şi delimitării ei. Împrejmuirile se vor executa din materiale durabile şi vor 
putea fi opace sau transparente, având înălţimi corespunzătoare. 

În incintă se va asigura un procent de 20% spaţii verzi, conform 
Regulamentului General de Urbanism. 
 III. Zonificarea funcţională 
 1. Unităţi şi subunităţi funcţionale 
 Destinaţia suprafeţelor sunt conform celor evidenţiate în planşa reglementări 
urbanistice anexată. 
 IV. Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale 
      Prevederile specifice sunt cele detaliate anterior. 

1. Se vor amplasa construcţiile aferente fermei de porci cu respectarea 
distanţelor potrivit Codului Civil şi normelor PSI. 

2. Accesul se va face din drumul adiacent incintei; 
3. La executarea fundaţiilor se va ţine cont de adâncimea de îngheţ şi de 

studiul geotehnic; 
4. În jurul clădirilor se vor prevedea şi executa trotuare etanşe;  
5. Construcţiile se vor realiza din materiale durabile; 
6. Regimul de înălţime maxim va fi de parter şi 1 etaj; 
7. Alimentarea cu apă se va face din sursa proprie subterană, puţ forat; 
8. Deşeurile menajere vor fi depozitate temporar în containere speciale şi 

preluate de firme specializate. 
9. Alimentarea cu energie electrică se va face din reţelele existente în zonă  

prin post de transformare propriu. 
10. Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire şi a 

avizelor şi acordurile prealabile. 
11. Se va realiza un sistem de preluare a apelor din precipitaţii pentru a evita 

pătrunderea acestora la fundaţii şi pierderea stabilităţii construcţiilor şi a terenului. 
12. Amplasarea construcţiilor se va face în baza unor lucrări de sistematizare 

verticală a terenului      
13. Construcţiile vor avea structura de rezistenţă şi finisajele prevăzute în 

proiectul tehnic şi aprobate prin autorizaţia de construire 
14. P.O.T. max = 50,00 %; C.U.T. max. 1,00 
15. Terenul rămas liber se va înierba şi planta 
16. Execuţia obiectivelor se va face în baza autorizaţiei de construire 
17. Construcţiile se vor realiza cu respectarea prevederilor proiectului tehnic. 
18. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese 

pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu. 

19. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin 
mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

20. Măsuri pentru protecţia factorilor de mediu: 
În unitatea agrozootehnică se vo respecta procesele tehnologice specifice 

fermei de porci, ce vor asigura realizarea în condiţii economice corespunzătoare a 
produselor, în conformitate cu normele şi standardele în vigoare. 



a. Produsele sunt valorificate integral. Deşeurile menajere sunt preluate 
 periodic pe bază de contract de unitatea de salubritate comunală. Dejecţiile, după 
tratare, se folosesc în agricultură ca îngrăşământ natural. 

b. Nu vor fi afectate apele de suprafaţă şi subterane, atât în perioada de 
 construcţie cât şi după punerea în exploatare, nu vor exista surse dirijate de poluanţi 
pentru apele subterane şi de suprafaţă; 

c. Toate apele uzate vor fi colectate prin reţeaua de canalizare, astfel că 
 solul sau subsolul nu va fi afectat; 

d. Utilitatile vor fi asigurate prin contracte încheiate cu furnizorii de  
energie electrică, Apele Române, prestare servicii colectare şi tratare deşeuri, epurare 
ape uzate, etc. 

e. Emisiile rezultate de la motoarele utilajelor implicate în lucrările de 
realizare a obiectivelor nu vor implica depăşirea concentraţiilor maxime admisibile 
pentru zonele protejate; 

f. Concentraţiile de poluanţi se încadrează sub valorile limită admisibile  
prevăzute în normativele în vigoare, respectiv STAS 12574/1997 şi Legea nr. 
104/2011. 

g. Impactul unităţii analizate asupra poluării fonice este nesemnificativ. Se 
apreciază că nivelul sonor în jurul perimetrului se înscrie în prevederile STAS 
10.009/1988. 

h. Magnitudinea impactului asupra biodiversităţii este scăzută având în 
vedere suprafaţa mică pe care se va implementa planul analizat. 

i. Instalaţia fiind amplasată, la o distanţa de cca. 3,20 km de zonele  
locuite, nu va fi afectată calitatea vieţii sau starea de sănătate a populaţiei; 

j. Impactul acestei investiţii în ceea ce priveşte mediul social şi  
economic va fi pozitiv, se vor crea noi locuri de muncă. 

k. Colectarea apelor uzate menajere într-o fosă septică vidanjabilă şi  
evacuarea acestor ape la cea mai apropiată staţie de epurare 

l. Amenajarea de rigole colectoare şi evacuare pentru ape pluviale pe 
 amplasament 

m. Asigurarea zonei de protecţie sanitară pentru sursa de apă subterană 
n. Gospodărirea dejecţiilor lichide de la activitatea de creştere a  

animalelor prin :  sistem de evacuare şi colectare a dejecţiilor lichide de la 
adăposturile pentru creşterea animalelor şi realizarea de bazine colectoare 
impermeabilizate şi dimensionate pentru capacitatea de depozitare a dejecţiilor în aşa 
fel să acopere cel puţin perioadele de interdicţie a aplicării ca fertilizant pe terenurile 
agricole 

o. Realizarea unei ventilaţii adecvate adăposturilor pentru animale. 
p. Amplasarea corespunzătoare a bazinelor pentru stocare a dejecţiilor  

lichide, ţinând cont de direcţia şi frecvenţa vânturilor în zona amplasamentului, în aşa 
fel încât să fie prevenită poluarea aerului zonelor rezidenţiale (din comună); 

q. Colectarea selectivă a deşeurilor proprii reciclabile şi depozitarea 
acestora în pubele şi apoi valorificarea prin operatori autorizaţi  

r. Colectarea deşeurilor menjere şi stradale în pubele, evacuarea ritmică; 
s. Depozitarea corespunzătoare a deşeurilor de produse petroliere (ulei 

 uzat) în recipiente metalice până la reciclare.   
t. Se vor executa plantaţii de pomi şi arbuşti, tufe şi copaci pe 

perimetrul incintei, pe aleile interioare complexului şi în jurul acestuia. 
u. Pentru reducerea concentrației de poluanți atmosferici (emisii), se vor  

realiza perdele vegetale de protecție. 



21. Interdicţii : 
  a. Intervenţiile nu sunt permise decât pe baza unor documentaţii de specialitate 
de detaliu privind amplasamentele, traseele şi necesarul de utilităţi, profilele 
transversale, etc. 
  b. Nu se va autoriza construirea altor tipuri de clădiri în afara celor prevăzute 
prin zonificarea propusă – unitate agrozootehnică. 
  c. Se interzice amplasarea şi realizarea de construcţii provizorii. 

22. Condiţionări şi restricţii : 
a.  La faza  de proiect pentru autorizarea construirii: 
- se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:  

 - reţele de canalizare şi fosa septică pentru apele uzate menajere dimensionate 
corespunzător; 
- platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului 
menajer; 
- platforma pentru colectarea selectivă a deşeurilor proprii; 
- se va respecta regimul de aliniere a terenului şi constructiilor faţă de drumurile 
publice adiacente, retragerea minima obligatorie faţă de limita de proprietate la drum 
este de 10 ml. faţă de axul drumului; 
-  se vor respecta regulile privind însorirea clădirilor în raport cu clădirile învecinate, 
în funcţie de destinaţia acestora; 
- se vor respecta distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare 
ale parcelei, conform Codului Civil; 
- se vor respecta distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite 
pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri; 
- se vor prevedea zone verzi de folosinţă generală  în incinta complexului (de-a lungul  
aleilor interioare de circulaţie) şi în jurul unităţii agrozootehnice; 
- se vor menţine sau crea spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de 
destinaţia şi de capacitatea contrucţiilor, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa 
terenului. 

      b.  La faza de construire : 
- decopertarea stratului fertil de pământ înaintea amplasării construcţiilor şi căilor de 
circulaţie interioare; 
- utilizarea pământului decopertat la sistematizarea verticală a terenului; 

      c. În timpul funcţionării : 
- automonitorizarea factorilor de mediu 
- executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire şi a avizelor şi 
acordurile prealabile 
- autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 
plantate a unui procent de 20% din suprafaţa fiecărei incinte. 

23. Executarea construcţiilor se va face în baza autorizaţiei de construire şi  
a avizelor şi acordurile prealabile 

      24. Pentru celelalte obiective ce se vor construi în zona studiată se  
Menține categoria de folosinţă actuală și din documentațiile de urbanism aprobate. 

V. Unităţi teritoriale de referinţă 
      Nu este cazul.         

 
Întocmit 

                         arh. Militaru Monica 
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BUZAU
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzau

Carte Funciară Nr. 23858 Movila Banului

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Buzau
Nr.
Crt

Nr. cadastral
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 23858 116.900 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte
ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

165848 / 26/11/2019
Act Notarial  nr. 5440, din 26/11/2019 emis de Vasile Robert Ciprian;

B1

Se infiinteaza cf. 23858 a imobilului cu nr. cad. 23858/Movila Banului
ca urmare a alipirii  urmatoarelor 3 imobile:
~- nr.cad.21224\cf.21224;
~- nr.cad.21225\cf.21225;
~- nr.cad.21226\cf.21226;

A1

165857 / 26/11/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare  nr. 5441, din 26/11/2019 emis de Vasile Robert Ciprian;
B8 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Conventie,  cota

actuala  1/1
A1

1) SC FATROM ADITIVI FURAJERI SRL, CIF:15163286

C. Partea III. SARCINI
Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

165857 / 26/11/2019
Contract De Vânzare-Cumpărare  nr. 5441, din 26/11/2019 emis de Vasile Robert Ciprian;
C1 Intabulare, drept de UZUFRUCTtemporar, pana la data de 31.10.2021 A1

1) MOISE DORIN-ROMICĂ
2) MOISE EMILIA
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Carte Funciară Nr. 23858 Comuna/Oraş/Municipiu: Movila Banului
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

23858 116.900
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil NU 116.900 1 1, 4, 5 - Teren extravilan, neimprejmuit.

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 12.953
2 3 41.81
3 4 26.943
4 5 746.384
5 6 72.877
6 7 13.646
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Carte Funciară Nr. 23858 Comuna/Oraş/Municipiu: Movila Banului

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

7 8 42.656
8 9 21.497
9 10 7.318
10 11 826.349
11 12 11.181
12 13 50.038
13 1 8.383

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
26/10/2020,  16:45
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