S.C. Nova Project & Konstruct
Group S.R.L.

MEMORIU DE PREZENTARE

I.

Denumirea proiectului:

„Intocmire documentatie tehnica modernizare spatiu comercial existent prin extindere pe
orizontala si verticala la P+1E si schimbare destinatie din spatiu comercial in spatiu de
alimentatie publica”
II.

Titular:
-

III.

numele beneficiarului: S.C. AMIRAL SEA BEACH S.R.L.
adresa postala beneficiar: str. George Emil Palade, nr. 7, et. parter, mun.
Mangalia, jud. Constanta
adresa investitie: Zona limitrofa Plajei Mangalia – Terasa Amiral, sector A
mun. Mangalia, jud. Constanta
numar telefon: 0752297180
numar fax: adresa email: nova_const_tech@yahoo.com
adresa site: nume persoana de contact: VAN DE GUCHT DIANA-administrator
responsabil pentru protectia mediului: -

Descrierea proiectului
Prezentarea proiectului

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari / inteventii asupra imobilului parter existent :
- reconfigurarea imobilului parter existent, prin dezafectarea zonei construite catre plaja si
relocarea acesteia ;
- concomitent cu reconfigurarea se vor realiza si lucrari de consolidare a constructiei care se
pastreaza, respectiv de supraetajre cu 1E a imobilului parter reconfigurat ;
- de asemenea se va realiza o terasa acoperita pe zona ramasa intre limita cu aleea
pietonala si imobil, in scopul amenajarii unui spatiu pentru alimentatie publica ;
Constructia va fi realizata dintr-o structura tip cadre din beton armat, zidaria exterioara si
interioara din bca, invelitoarea din tigla metalica amprentata pe ferme metalice.
Lucrarile vor fi realizate cu respectarea normativelor si reglementarilor in vigoare, atat
urbanistice, cat si arhitecturale si structurale.

Imobilul va avea urmatoarele suprafete:
I N D I C I U RB A N I S TI C I

P.O .T . existent
47 ,10
C.U .T . existent
0, 471
Sconstr .exist enta
37 4,00
Sdesf.e xisten ta
37 4,00
S co ns tr.p ro pu sa
15 9,70
S d esf .pro p us a
27 3,40
S co ns tr. re z ult at a
53 3,70
S d esf . rez ul tat a
64 7,40
P .O .T .p rop us
67 ,22
C.U .T .pro p us
0, 815
Steren cf . a cte
79 4,00
24 5,00
S sp at iu verd e
P on d ere s pa tiu ve rde
30 ,86
- suprafata construita: 533.70mp
- suprafata desfasurata: 647.40mp
- suprafata utila:
 parter: 245.10 mp
 etaj 1: 320.75 mp
 Totala: 565.85 mp
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Imobilul va fi realizat din urmatoarele materiale:
Fundaţiile vor fi continue sub ziduri – talpa si cuzinet din beton armat;
Structura va fi tip cadre cu stalpi din beton armat;
Planseul peste cota 0.00 va fi realizat din beton armat ;
Planseul peste parter va fi realizat din beton armat turnat monolit cu
grinzile;
- Planseul peste etaj va fi realizat din ferme metalice;
- Peretii exteriori vor fi realizati din BCA, cu o grosime de 25.0cm, placati la
exterior cu polistiren expandat de 5.00 cm.
- Compartimentarea interioara va fi realizata din zidarie b.a.c. cu grosimea
de 10 si 15cm.
-

- Sarpanta va fi realizata din ferme metalice cu zabrele ;
- Invelitoarea va fi din tigla metalica amprentata.

Finisaje
Finisajele exterioare vor fi realizate cu tencuieli decorative –– alb si placri cu
similipiatra.
Tâmplăria exterioară va fi din p.v.c. culoare maro, geam termopan.
Finisajele interioare vor fi realizate din vopseli lavabile, pardoseli din gresie şi
pereţi placaţi cu faianţă.
Tavanele vor fi finisate cu plafoane casetate.

Parcari si accese
Accesul spre imobil, pietonal se face prin partea de Sud Vest a terenului. .
Parcarea va fi asigurata in zonele limitrofe terenului, in spatiile de parcare
amenajate.

Construcţia este racordata la utilităţile existente în zonă(apa potabila, canalizare,
energie electrica, telefonie) .
Amplasarea imobilului pe suprafata terenului comporta urmatoarele aspecte:
Vecinatati :
Nord Est
Plaja – propr.Consiliul
Sud Vest Alee Pietonala- 14.12 m
Local Mangalia- 8.09m
Nord Vest Luca Ionut- 0.95m
Sud Est
SC Sucorom SRL- 0.00m
COMPARTIMENTARILE NIVELELOR SUNT URMATOARELE:

PARTER
1
Terasa acoperita
2.
Bar terasa
3.
Bar plaja
4.
Grup sanitar femei
5.
Grup sanitar barbati
6.
Grup sanitar
7.
Grup sanitar
8.
Hol acces+ casa scarii
9.
Hol acces personal
10.
Vestiar
11.
Vestiar
12.
Birou
13.
Grill
14.
Spatiu depozitare produse calde
15.
Spatiu depozitare produse reci
16.
Camera frigorifica
17.
Spatiu de lucru
18.
Spatiu depozitare
19.
Stoc bar plaja
Suprafata utila

Propus
34.30
6.20
6.70
6.90
8.80
4.80
5.00
13.50
14.10
3.00
6.30
12.90
9.00
9.70
11.80
18.00
49.40
50.80
8.20
245.10

mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
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mp

ETAJ I
1. Terasa acces

27.60 mp

2. Terasa acces

10.25 mp

1. Hol acces si casa scarii

10.55 mp

2. Bar

18.00 mp
254.35 mp

3. Restaurant

320.75 mp

Suprafata utila
TOTAL
Suprafata utila

Existent

Propus

0

565.85 mp

Imobilul va fi racordat reteaua de gaze in baza unui proiect de bransament si a
unui contract cu furnizorul respectiv.
Imobilul este racordat la utilitatile existente in zona (apa potabila, canalizare,
energie electrica, telefonie) .
Accesul spre imobil, pietonal se face prin partea de Sud Vest a terenului
Parcarea va fi asigurata in zonele limitrofe terenului, in spatiile de parcare
amenajate de primaria Mangalia. (conform fotografiilor atasate).
Justificarea investitiei
Prin investitia propusa se urmareste valorificarea terenului existent.
Formele fizice ale proiectului
Elemente specifice caracteristice proiectului:
- Destinatia cladirii va fi restaurant-terasa;
- Nu vor fi dispuse instalatii speciale in incinta imobilului;
- Energia utilizata pentru intretinerea/confortul imobilului este electrica si gaz
natural.
- Combustibilii utilizati: gaz natural;
- Imobilul este racordat la retelele utilitar/edilitare din zona:telefonie, internet,
energie electrica. La reteaua de gaz natural se ba realiza bransamentul in baza
unui contract cu furnizorul si a unui proiect de spcialitate;
- In zonă exista retea de alimentare cu apa functionala. Imobilul este racordat la
reteaua de apa existenta;
- In zona aferenta imobilului exista retea de canalizare menajera functionala
pentru colectarea apelor menajere. Imobilul este racordat la reteaua de
canalizare existenta.
- Nu vor fi necesare lucrari de refacere ale amplasamentului deoarece se va
lucra strict pe amplasamentul terenului proprietate;
- Executia proiectului nu afecteaza caile de acces existente.
- In procesul de executie si utilizare nu vor fi utilizate resurse naturale;
- Fiind o structura in cadre din beton armat de vor utiliza elemente prefabricate
la punerea in opera (armaturi, beton, panouri din lemn);
- Durata de executie este estimata la 1 an, urmata de darea in folosinta pentru
exploatare pe perioada nedeterminata;
- Propunerea realizarii acestui proiect este determinata de fructificarea
judicioasa a terenului si zonei;
- Detalii privind alternativele luate in considerare – nu este cazul;
- Alte autorizatii cerute prin proiect – au mai fost solicitate urmatoarele
autorizatii/avize conform C.U.:
 Aviz R.A.J.A.
 Aviz E.N.E.L.
 Aviz DISTRIGAZ
 Statul Major General
 Miniserul Turismului
 Directia Judeteana de Cultura
 Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
 Securitatea la incendiu
 Sanatatea populatiei
 Studiu geotehnic

Localizarea proiectului:
- Constructia propusa va fi amplasata pe terenul situat in zona Zona limitrofa

Plajei Mangalia – Terasa Amiral, sector A, mun. Mangalia, jud.
Constanta in suprafata de 794.00mp;
-

Suprafata de spatiu verde alocata va fi 245.00mp (30.86%din suprafata
terenului).
- Tipul de amenajare al spatiului verde va fi atat gradina cat si gard viu (pe langa
limitele separative). Pe suprafata de 75.00mp (10.70% din suprafata terenului)
se vor planta: gazon, , flori perene decorative si aromatice, arbori. Pe pe terasa
se vor amplasa jardiniere si/sau ghivece cu plante decorative.
- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii
privind:
 folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si
pe zone adiacente acestuia: Pe amplasament se vor desfasura doar
activitati legate de alimentatie publica;
 politici de zonare si de folosire a terenului – imobilul va fi realizat pe
67.22% din suprafata terenului – cf. Certificatului de Urbanism.
 arealele sensibile: nu este cazul;
Caracteristicile impactului potential – nu este cazul
IV.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu
1.
Protectia calitatii apelor
- sursele de poluanti pentru apa –
Conform caracteristicilor proiectului propus, nu se prevede prelevarea de apa
din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului, deci nu se
vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate secundar
alte activitati dependente de aceasta sursa.
Nu se vor evacua ape uzate neepurate si nici ape uzate epurate in emisar
natural ( in zona amplasamentului, pe latura de Est este Marea Neagra), deci
nu va exsita potential impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o
astfel de actiune.
Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibil, uleiuri sau alte
substante cu potential poluator ridicat pentru apele de suprafata sau
subterane, in caz de deversare.
- locul de evacuare- In zona aferenta imobilului exista retea de canalizare menajera functionala
pentru colectarea apelor menajere. Exista bransament la reteaua de canalizare
existenta.
- Tinand cont de caracteristicile apelor uzate generate exista premisele
necesare ca aceste ape sa respecte la evacuarea in reteaua de canalizare
indicatorii de calitate impusi de NTPA 002/2005.
2. –Protectia aerului
- sursele de poluanti pentru aer:
Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului
atmosferic sunt reprezentate de:
 lucrările de săpătură pentru fundaţii precum si lucrarile de suprastuctura –
generează emisii depraf în atmosferă;
 utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările de construcţii –
emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie internă
- instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Se vor lua masuri de protejare a mediului cu plase de protectie si retinere a
prafului in aria lucrarii, utilizarea eficientă a maşinilor/utilajelor de lucru, astfel
încât să se reducă la maximum emisiile din gaze de eşapament; spălarea
roţilor maşinilor, la ieşirea din şantier, pentru evitarea împrăştierii pământului şi
nisipului pe suprafeţele carosabile, udarea suprafetelor pe perioada de
construire.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
- sursele de zgomot si vibratii
In timpul realizarii obiectivului, se pot retine ca surse de zgomot si vibratii
mijloacele de transport si utilajele terasiere. Prin folosirea utilajelor mecanice
nu exista posibilitatea de depasire a limitelor de poluare fonica stabilite prin
STAS 10.009/88. Apreciem ca fata de imprejurimi impactul zgomotului si al
vibratiilor este nesimnificativ si nu va afecta negativ populatia
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta locației
este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia
- nu se impun amenajari speciale pentru protectia impotriva zgomotului si
vibratiilor
- lucrarile de construire vor fi intrerupte pe perioada sezonului estival.
4. Protectia impotriva radiatiilor
- sursele de radiatii – nu sunt surse de radiatii;
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul
5. Protectia solului si a subsolului
- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice –
Din analizarea obiectivului se pot distinge doua etape de poluare:
 etapa de execuţie a obiectivului analizat;
 etapa de funcţionare a obiectivului.
In timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat fie local, fie pe zone restrânse cu
poluanţi de natura produselor petroliere sau uleiurilor minerale provenite de la utilajele de
execuţie (buldozer, excavator, motocompresor, grup generator electric etc.)
După execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu va exista o sursă permanentă de
poluarea a solului, deoarece nu utilizează substanţe entomologice, parazitologice,
microbiologice sau surse de radiaţii ionizate.
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului –
Solul decopertat de pe amplasamentul viitorului obiectiv va fi depozitat separat si apoi
împrăştiat, nivelat si compactat pe terenul din jur.
In timpul funcţionării unităţii, in vederea protejării solului si a subsolului, atenţia se va
concentra asupra zonelor de depozitare a deşeurilor.
In acest sens se vor lua următoarele masuri:
 identificarea clara, betonarea si bordurarea spatiilor de depozitare a
deşeurilor;
 acoperirea spatiilor de depozitare;
 construirea lor astfel încât sa se prevină împrăştierea deşeurilor din cauza
vântului.
 în interiorul ariei de depozitare a deşeurilor nu trebuie sa fie executate
drenaje sau guri de evacuare conectate spre sistemul central de drenaj;
Pentru subsol, impactul va fi redus datorită căii de acces şi a platformelor din incintă
impermeabile datorită betonării şi prevăzute cu borduri, pante şi rigole de scurgere
pentru colectarea apelor pluviale, eliminându-se astfel posibilele infiltraţii de poluanţi. De
asemenea, reţelele interne de canalizare vor fi realizate din conducte PE-HD şi PVC, cu
îmbinări etanşe, eliminându-se astfel exfiltraţiile de ape uzate în subteran

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect –
- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,
monumentelor naturii si ariilor protejate
Toata zona invecinata acestui amplasament este antropizata, fiind
prepondernte dotarile turistice si de vacanta.
Masurile propuse pentru minimizarea zgomotului si protectia aerului si apei au
efecte pozitive si in cazul protectiei ecosistemelor terestre sau acvatice pe
perioada de amenajare a organizarii de santier.
Respectarea stricta a suprafetelor propuse prin proiect, a normelor si STASurilor prevazute prin legislatia in vigoare si metodologia de profil, precum si
monitorizarea factorilor de mediuin timpul etapelor de amenajare a obiectivului pot
asigura echilibrul necesar.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile
umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone
asupra carora exista instituit un regim de restrictie –
Amplasamentul studiat se afla in vecinatatea Portului Turistic Mangalia si la
distanta de zona rezidentiala, fiind vorba de o zona perponederent turistica.
Toate masurile definite pentru protectia aerului, protectia impotriva zgomotului,
sunt masuri cu efecte si in cazul protectiei obiectivelor de interes public.
In perioada executarii lucrarii de construire a obiectivului se va avea in vedere
aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui
ritm corespunzator de lucru cu efecte asupra minimizarii timpului necesar
pentru implementare.
Lucrarile de amenajare ale obiectivului se vor desfasura cu respectarea
legislatiei privind desfasurarea lucrarilor de construire in sezonul estival, in
statiunile turistice.
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
Cantitatea de deseuri generate in perioda de constructie sunt dependente de
sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru
toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si
depozitarea temporara in incinta.
- Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate si modul de
gestionare a acestora
- Deseurile inerte rezultate in urma lucrarilor de constructie (moloz, piatra, lemn,
metal etc.)
- Deseuri menajere, generate din activitatea angajatulor, se vot depozita in
container si vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al
localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in
lucrari;
- Deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton, deseuri de ambalaje de platic,
pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata, in recipiente
adecvate, specila destinate, urmand a fi predate catre societati autorizate, in
vederea valorificarii;
- Deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii, deseuri
metalice, resturi de beton, lemn, fractiunile reciclabile se vor valorifica prin
unitatile autorizate; deseurile inerte pot fi utilizate ca materiale de umplutura la
indicatia si cerinta autoritatii locale ce emite autorizatia de constuire sau pot fi
depozitate intr-un depozit de deseuri inerte.
- Deseurile de constructie rezultate in general din activitatea de edificare a
cladirilor pe amplasament sunt reprezentate in proportie de 78-80% de deseuri
inerte ( betoane, elemente de zidarie).

-

Pentru deseurile reciclabile se vor asigura facilitati de depozitare sub forma de
containere metalice, pentru colectarea selectiva si valorificarea ulterioara prin
unitati autorizate.
Functionarea obiectivului va genera deseuri de tip menajer si deseuri de
ambalaje. Se vor asigura facilitatile necesare pentru colectarea selectiva.
Evacuarea deseurilor menajere se va realiza in baza unui contract incheiat cu
operatorl de salubritate autorizat din loc. Mangalia.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
- Substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse – nu
este cazul;
- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase
si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii
populatiei – nu este cazul;
V.

Prevederi pentru monitorizarea mediului
-

VI.

Pe perioada de implementare a proiectului se va avea in vedere raportarea
modului de gestionare a deseurilor si a surplusului de pamant excavat, precum
si a apelor uzate evacuate pe santier.

Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte
normative nationale care transpun legislatia comunitara - nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier
Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent
proprietății printr-un gard. Accesul în incintă se va face prin două porți, una pentru personal și
cealaltă pentru mașini. Se vor amenaja o magazie pentru depozitarea materialelor și un vestiar
pentru muncitori și scule și se va asigura alimentarea cu apă potabilă și amenajarea unui grup
sanitar. Materialele de construcție, precum cărămizile, nisipul, se vor putea depozita și în incinta
proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție. Se va asigura existenta unui tablou
electric, punct PSI – în apropierea imediată a unei surse de apă, un platou de depozitare a
materialelor.
Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua măsuri specifice pe perioada
realizării construcției:
- evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției
- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi în
conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi atât în responsabilitatea
titularului de proiect, cât și a constructorului ce realizează lucrările
- se vor amenaja spații ce au ca destinație depozitarea temporară a deșeurilor
rezultate în timpul realizării construcțiilor, în conformitate cu OUG 78/2000
privind regimul deșeurilor; acestea vor fi transportate și depozitate pe bază de
contract cu unitățile și în amplasamentul stabilit de Primăria Năvodari
- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri în afara perimetrului
amenajar al obiectivului
La executarea lucrărilor se vor respecta normele în vigoare sanitare, PSI, de protecție a
muncii și de gospodărire a apelor și deșeurilor.
Nu se vor realiza lucrări de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport
în cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unități
specializate autorizate
Dupa finalizarea lucrarilor, amplasamentul organizarii de santier va fi adus la starea
initiala, astfel incat sa se asigure reutilizarea terenului.

