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MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV 

1. DATE GENERALE 
1.1 Denumire lucrare: P.U.Z. - Construire supermarket LIDL, amenajari accese și locuri de 

parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe fatade și totem, 
amplasare post trafo și branșamente la utilități, împrejmuire proprietate 

1.2 Localizare: Mun. Târnăveni, str.Victoriei, nr.20-24, jud. Mureş 
1.3 Beneficiar: LIDL ROMANIA S.C.S. 

Sediu: jud.Ilfov, com. Chiajna, cod poștal 077040, str.Industriilor, nr.19, ap.E05 
1.4 Elaborator: S.C. ARHIGRAF S.R.L. 

Sediu social:   Loc. Căluşeri, nr. 252, jud. Mureş 
Punct de lucru: Tg. Mureş, str. Gh. Doja nr. 28-30 
Tel/fax:   0265-261.187 
Email:   office@arhigraf.ro 

2. AMPLASAMENT, SITUAȚIE EXISTENTĂ 
Amplasamentul care face obiectul acestei documentaţii este situat în intravilanul municipiului Târnăveni, în 
zona centrală a localității, la intersecția străzilor Victoriei, Victor Babeș și 1 Decembrie 1918, conform 
planului de încadrare anexat. 
Amplasamentul are următoarele vecinătăți: 

- la nord intersecția cu sens giratoriu a străzilor Victoriei, Victor Babeș și 1 Dec. 1918, 
- la est str. Victoriei, 
- la sud și sud-vest casă de locuit și spatiu public pentru parcare si garaje pentru autoturisme, 
- la nord - vest str. Victor Babeș, 
- la vest str. George Enescu. 

Zona studiată are o suprafață totală 6316 mp și se compune din două parcele evidenţiate în:  
- C.F. nr. 50466/Târnăveni, nr. cad. 740 - teren cu nr administrativ 20-22, cu suprafața de 5.727 

mp, proprietate a LIDL România, edificat cu o construcție C1 - spațiu comercial; racorduri la 
drumuri publice, branșamente, platforme și parcări; 

- C.F. nr. 53311/Târnăveni, nr. top: 2089/1/1 - teren cu nr. administrativ 24, cu suprafața de 589 
mp, proprietate a LIDL România, edificat cu o construcție C1 - casă de locuit. 

Cele doua terenuri sunt în curs de actualizare din punct de vedere cadastral și urmează să se facă înregistrarea 
în baza electronică de date a O.C.P.I. Mureș. Cu această ocazie se va face și actualizarea suprafețelor pentru 
asigurarea concordanței dintre suprafețele măsurate în teren și cele înscrise în C.F.-uri. 
Pentru imobilul cu nr. adminsitrativ 20-22 (magazinul LIDL existent), există o documentație de urbansim P.U.D. 
aprobat prin H.C.L. Tîrnăveni nr. 113/11.12.2006. 
Amplasamentul are o formă neregulată, iar nivelitic este plat. 
Accesul pe amplasament se face din str. Victor Babeș și din str. Victoriei. 
Urbanistic: 
 imobilul cu nr. 20-22 este încadrat în UTR 21, subzona IsD - dotări publice , iar  

imobilul cu nr. 24 este încadrat în UTR 21, subzona Li - locuințe individuale, dotări aferente, echipare. 

Conform RLU aferent PUG Târnăveni aprobat, pt. UTR 21:  
POT max = 40% și CUTmax = 0,8 pentru terenuri cu suprafata de pana la 1000mp 
POT max = 30% si CUT max = 0,6  pentru terenuri cu suprafata peste 1000mp 
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3. PREZENTAREA INVESTIȚIEI / OPERAŢIUNII PROPUSE 

Beneficiarul intenţionează să unifice cele două loturi cu scopul de a construi un magazin LIDL nou, cu 
suprafață extinsă și a crește numărul de parcări amplasate în incintă (~100 locuri), urmând ca magazinul 
existent să fie demolat. 
Prin execuția acestei investiții magazinul va asigura servicii de calitate racordate la standardele LIDL valabile 
pentru anul 2020 pentru toata Europa. 
Amplasamentul este echipat cu utilități urbane (alimentare cu apă, canalizare, rețea gaze naturale, rețea 
electrică) iar magazinul nou va păstra racordurile existente. Pentru asigurarea necesarului de energie 
electrică, pe amplasament va fi realizat un post de transformare dimensionat la capacitatea necesară pentru 
o funcționare optimă.  
Pentru realizarea acestei investiții, ca urmare a unificarii celor două loturi, este necesară conversia funcțională 
a terenului cu nr. 24 care are în prezent funcțiunea de locuire și încadrarea în aceeași subzona funcțională cu 
imobilul nr. 20-22 - subzona IsD - dotări publice.  

4. INDICATORI URBANISTICI PROPUŞI 
POTmax =     36%  (creștere cu 20% față de prevederile R.L.U. aferent P.U.G. Tîrnăveni în vigoare) 
CUT max =     0,6 

5. MODUL DE INTEGRARE ÎN ZONĂ 
Construcția magazinului va fi de factură modernă, cu elemente specifice pentru recunoașterea 
standardului companiei LIDL valabil în Europa.  
Aspectul exterior al construcţiei va fi în concordanţă cu funcţiunile adăpostite şi se va încadra în contextul 
urbanistic, ca volumetrie, materiale de construcţie şi finisaje. 

6. CONSECINŢE ECONOMICE ŞI SOCIALE LA NIVELUL UTR-ULUI 
Promovarea investiției va avea consecinţe pozitive din punct de vedere economic şi social deoarece 
funcțiunile propuse sunt de interes pentru zonă și vor contribui la creșterea nivelului calității serviciilor și la 
creșterea competitivității. 

7. CATEGORII DE COSTURI 

7.1 Categorii de costuri suportate de beneficiar 
− Costuri pentru realizarea și aprobarea PUZ-ului; 
− Costuri necesare pentru obținerea Autorizației de construire; 
− Costuri necesare pentru realizarea studiilor de teren. 

5.1 Categorii de costuri suportate de autoritatea publică locală 
− Costuri legate de aprobarea PUZ în cadrul Consiliului Local. 

8. PROPUNERI PRIVIND METODELE DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI CU 
PRIVIRE LA ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL 

Consultarea populaţiei se va face pe parcursul derulării procedurilor de avizare şi aprobare a PUZ, prin 
intermediul anunţurilor şi dezbaterilor publice prevăzute de legislaţia de profil, în cadrul cărora cei interesaţi 
îşi pot exprima opţiunile şi părerile cu privire la realizarea acestei investiţii, participând astfel la luarea 
deciziei de aprobare a PUZ.  

Verificat, Întocmit, 
arh. Octavian LIPOVAN ing. SZOCS Angela  

 


