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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Capitolul I - DATE GENERALE   
 
I.01 - Obiectul proiectului “ Construire hală și grup sanitar”  
 

- beneficiar     Primăria Oraș Sovata, Sovata, Jud. Mureş;  
- amplasamnent     cart. Mihai Eminescu f.nr.   SOVATA, judeţ Mureş 
- proiectant general   SC CONSPROIECT SRL 
- numar proiect    75/2020                         
- faza de proiectare D.T. 
 

I.02 - Caracteristicile amplasamentului  
 

- încadrare în localitate şi zonă, descrierea terenului: Terenul regulat este situat in zona 
centrală a orașului Sovata cu deschidere spre Sud-Vest, spre strada Principală de unde 
este realizat accesul pietonal si accesul auto.  

   Pe terenul menţionat nu sunt construcții. 
Terenul este invecinat cu bloc de locuinte. Legatura la circulatia rutiera respectiv pietonala 
este realizata in partea Sud Vest și Nord Est al lotului.  
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- conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de: 
  
STAS 6472/2-83 - temperatura de calcul pentru vara;  
SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna;  
NP082-2004 - viteza de calcul a vanturilor si  
CR 1-1-3-2005- incarcarile date de zapada;  
 

- zona seismică de calcul F(conform hărţii de zonare seismică din Normativul 
P100/92); 
- particularităţi geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la 
proiect); 
- condiţiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUG localitatea 
Sovata, aprobat prin HCL41/2016 şi Certificatul de urbanism 126/19.08.2020 emis 
de Primaria Sovata; 
- relaţia cu construcţiile învecinate. 
- nu există reţele edilitare care traversează terenul. 
- modul de asigurare a utilităţilor : din reţelele publice existente în zonă. 
 

I.03 - Caracteristicile constructiei propuse 
  - functiunea: hală pentru deservirea pieței agroalimentare 
  - dimensiunile maxime la teren:  18,43x7,90 mp. 

- regim de inaltime P.  
HMAX. CORNISA (STREASINA) = 5,75 m;  

 
 Construcţia propusă : 
 
Hala : 

  - suprafata construita propusă     -  Sc = 109,50 mp;             
 - suprafata desfasurata propusă  - Sd = 109,50 mp;    
  - suprafata utila totala propusă  - Su = 87,55 mp; 
 
  Grup Sanitar : 
  - suprafata construita propusă      -  Sc = 28,33 mp;             
 - suprafata desfasurata propusă   -  Sd = 28,33 mp;    
  - suprafata utila totala propusă      - Su = 19,62 mp; 
 
POT = 13%                     CUT = 0,13               Steren = 1057,00mp. 
 
◼ Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA  (conform 
HGR nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92). 

I.04 - Elemente de trasare : 
 

       Hala : 
 

• limita de proprietate dinspre Nord-Vest  D=7,10m ; 

• limita de proprietate dinspre Nord-Est  D=3,75m ; 

• limita de proprietate dinspre Sud-Vest  D=2,00m ; 

• limita de proprietate dinspre Sud-Est  D=8,20m ; 
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Grup sanitar : 

 

• limita de proprietate dinspre Nord-Vest  D= 15,17 m ; 

• limita de proprietate dinspre Sud-Vest  D= 1,00 m ; 
 

 
Cota 0,00 în raport cu elemente fixe din teren- va fi specificat de proiectant la începerea 
lucrărilor. 
 
  
Capitolul II - DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ 
 

- lista spatiilor interioare şi înălţimea spaţiilor interioare;  
 
 

Hala: 
Magazin cântare S=2,80mp pardoseală gresie; Birou S= 8,60mp pardoseală gresie ; 
Vestiar+wc S= 7,05mp pardoseală gresie; Magazin lactate S=29,28mp pardoseală gresie; 
Magazin carne+wc S= 24,29mp pardoseală gresie ; Alimentație publică+wc S= 15,53mp;  
 
Grup sanitar: 
Wc femei S = 7,27mp pardoseală gresie; Wc bărați S = 7,27mp pardoseală gresie; Wc 
pers. dizabilități S = 3,45 mp pardoseală gresie; Antreu S = 2,31 mp pardoseală gresie. 
 
 

Capitolul III - SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 
 

III.01 - Sistemul constructiv - conform memoriului de strucura, dupa sistem mixt din cadru 
de beton armat cu pereţi din cărămidă tip BCA. 
 
III.02 - Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare - va fi realizată din pereţi de 
inchidere din cărămidă BCA cu termosistem (termoizolatie din polistiren si tencuiala-adeziv 
subţire pe plasa din fibra de sticla vospită cu vopsea lavabilă).  
Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termoizolant LOW-E, cu coeficient de emisie 
mai mic de 0,20 si transmitanta de min. 1,8 W/mpK. Zona vizibila a soclului va fi tratata ca 
un soclu placat cu polistiren. 
 
III.03 - Finisajele interioare  

 

Pardoseli 
Pentru toate spatiile uscate propunem finisarea cu gresie. 
Pentru spatiile umede şi depozite propunem pardoseli din gresie portelanata, colorata in 
masa, cu plinte din gresie. 
 
Pereţi 
pentru majoritatea spaţiilor uscate pereţii se vor zugravi / vopsi cu materiale semilavabile 
+ placate zonal cu faianță. 
 
Tavane 
În toate incaperile finisarea acestora se va realiza din gresie și va urmări finisarea părtii 
superioare a pereţilor; 
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Tamplarii interioare 
Toate uşile şi ferestrele interioare se vor executa din pvc cu tehnologii care s-a implice 
un minim de profilatura, cu tocuri, foi de usa si panouri lise care sa poata fi 
curatate/spalate cu uşurinţa, prevăzute cu accesorii si garnituri care sa asigure minim de 
zgomot la manevrare; 
 
Acoperişul va fi de tip șarpantă de lemn.  

 
III.04 - Finisajele exterioare - termoizolatie din polistiren si tencuiala-decorativă subţire pe 
plasa din fibra de sticla. 
 
 III.05 - Acoperisul si invelitoarea - de tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă sozi. 
 
III.06 - Cosurile de fum nu este cazul. 
 
 
Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 
nr.10/1995)  
 
IV.01-Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE  
 

• conform prevederilor din memoriu tehnic de structura. 
 
IV.02-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU -  

• conform normativelor și prevederilor PSI în vigoare. 
 
IV.03-Cerinta «C» IGIENA ,SANATATE SI MEDIU 
 
ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE ÎN CLĂDIRE. 
 

Măsuri pentru protecţia faţă de noxele din exterior. 

• construcţia propusă nu va fi afectat de noxele din exterior. 
Măsuri pentru asigurarea calităţii aerului funcţie de destinaţia spaţiilor, activităţi şi număr 

ocupanti.  
 
 Evitare degajari de noxe: nu este cazul 
 
 
Posibilitati de mentinere a igienei. 
 -echipare cu instalatii sanitare conform normativelor.  

    -posibilitati de curatire intretinere,   
           -in conditii normale.     
Mediul termic şi umiditatea 

- temperaturii aerului interior determinată în principal de: 
- Instalaţia de încălzire electrică şi  
- Elementele cu rol termoizolator  

- temperatura suprafeţelor elementelor care limitează spaţiul, determinată în 
principal de: 

- elementele cu rol temoizolator 
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Iluminatul natural şi artificial a fost determinat de: 
- Natura activităţilor şi poziţia punctelor de lucru în raport cu sursele de lumina. 
- Conformarea spaţiilor. 
- Raport supraf. ferestre/pard., iluminat zenital 
- Culoarea şi strălucirea suprafeţelor care limitează spaţiul. 
- Numărul, natura, poziţia şi fiabilitatea corpurilor de iluminat funcţionale. 

 
Alimentarea cu apă şi igiena apei : 

- De la rețea de apă potabilă a orașului. 
 

Igiena evacuării apelor uzate : 
- Prin rețea de canalizare a orașului. 
 

Igiena evacuării deşeurilor solide : 
- Cantitate nesemnificativă- în coşurile de gunoi.  
 

PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE) 
1. Clarificarea regimului juridic: teren intravilan fără construcții. 
2. Investitor, beneficiar de investitie (utilizator): Primăria Oraș Sovata. 
3. Regim tehnic. 

 a. accese: circulaţia pietonala se va realiza pe alei pietonale si trotuare. 

 b. aliniere, retrageri, inaltime. 
 c. asigurare utilitati: electrice, apă-canal.  
  
4. Influenta constructiei asupra mediului  

Protecţia solului determinată de: lucrările de construcţii – la terminarea lucrărilor 
deşeurile rezultate vor fi transportate de firme specializate, iar mediul înconjurător va fi 
refăcut la starea iniţială. 

 
IV.04 Cerinţa «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE –  
 
SIGURANTA  CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI 
EXTERIOARA 
– Alunecare (pardoseli) – gresia va fi de tip antiderapant. 
– Impiedicare circulației prin denivelări mici. 

 
SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL 
– nu este cazul 
 
SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT 
 

– Intreruperea alimentării cu energie electrică in caz de avarii. 
 
 
IV.05 - Cerinta «E» PROTECTIA LA ZGOMOT  
 
ÎNSCRIEREA IN CONDIŢIILE DE MEDIU. 
 
 - sursele de zgomot vor fi nesemnificative 
 
MĂSURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL 
CLĂDIRII. 

- ferestre/uşi izolate. 
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MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ, ZGOMOT STRUCTURAL. 
 -alegerea alcătuirii prin proiectare. 

 
 
IV.06 - Cerinţa «F» - IZOLAREA  TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE  

 
Vor fi respectate condiţiile din Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare 

termica - G(G1)<GN - coeficientul normat de izolare termica"  
 
Capitolul V -  MASURILE DE PROTECTIE CIVILA - modul de respectare a Legii 
nr.106/1996 cu modificarile ulterioare privind protectia civila si a Ordinului MAI 602/2003 
privind intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizului de protectie civila.  

In cazul cladirilor cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp se prevede realizarea la 
subsol a unui adapost de protectie civila cu respectarea prevederilor din Normativul P 
102/2001 privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila.  
 

 
Capitolul VI - AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI se autorizează cu lucrarea de 
bază si nu fac obiectul unor documentatii distincte. 
 
Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER nu face obiectul unei documentatii distincte  
 

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative 
privind protecția muncii în construcții: 

 
- Legea 90/1996 privind protectia muncii; 

- Ord. MMPS  578/1996 privind norme generale de protectia muncii; 

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii 

-ed. 1995; 

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;   

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de 

protectie individuala; 

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 

nr.775/22.07.1998; 

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300. 

De asemenea se vor respecta toate prevederile normativului cu privire la protecţia muncii 
şi PSI. (Legea nr. 319/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006, HG 1048/2006, HG 
1028/2006, HG 1051/2006, HG 1058/2006, HG 1092/2006, HG 1093/2006, HG 
1135/2006, HG 971/2006). 

           Intocmit      
            arh Keresztes Geza 
         SC CONSPROIECT SRL              
 


