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MEMORIU GENERAL 

 

1 DATE GENERALE 

1.1 Date de Identificare Proiect 

Denumire proiect: Amenajări și Rețele Exterioare aferente Locuințe Colective Mici P+1E+M. 

Adresă: T31, Parcela A 109, Lotul nr.42, com. Tunari, sat Tunari, jud. Ilfov 

Beneficiar: Primaria comunei Tunari 

Proiectant general: ................... 

Valoarea estimată a investiției: conform devizului anexat. 

Perioada de execuție propusă: 6 de luni. 

1.2 Obiectul Proiectului 

Obiectul proiectului îl reprezintă Amenajări și Rețele Exterioare aferente Locuințe Colective Mici 
P+1E+M. 

Sistemul proiectat este realizat la solicitarea beneficiarului, acoperind reglementările tehnice existente 
și tema stabilită împreună cu acesta. 

1.3 Baza de Proiectare 

La baza întocmirii acestui proiect a stat tema întocmită împreună cu beneficiarul, documentația de 
arhitectură și legislația aferentă în domeniu, din care amintim principalele reglementări pe specialitate: 

Legea 307 - Privind apărarea împotriva incendiilor, 

Legea 10 completată și modificată prin legea 177/2015 - Privind calitatea în construcții, 

Legea 50 - Privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

2 DESCRIEREA OBIECTIVULUI 

2.1 Amplasamentul și împrejurimile 

Amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor 

Construcția existenta, ce urmeaza a fi construita va fi amplasata pe lotul aflat in proprietatea 
beneficiarului (conform actelor de proprietate) si se afla in cadrul T31, Parcela Al 09, Lotul nr.42, corn 
Tunari, sat Tunari, jud. Ilfov. Terenul are o forma atipică, cu multiple muchii teșite, fiind inconjurat de 
domeniu public (străzi locale conform planului de situație) 

Clima și fenomene natural specifice 

Clima este una temperat continentală, de tranziție, cu patru anotimpuri :   primăvară, vară, toamnă și 
iarnă. Nu se identifică fenomene naturale deosebite. 

Geologia și seismicitatea 
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Terenul nu prezintă fenomene fizico-mecanice active,  alunecări de teren,  eroziuni.  S-a intocmit 
studiul geotehnic, tipologia lucrărilor facand necesara cunsoasterea acestor informații. 

Zona este caracterizată din punct de vedere seismic de : Tc = 1,6 secunde și ag = 0,30 g. 

2.2 Elemente Caracteristice Privind Construcția 

Date și indici care caracterizează investiția proiectată, cuprinși în anexa la cererea pentru autorizare: 

Destinația principală a clădirii: Locuințe colective mici Destinația secundară, dacă este cazul: nu este 
cazul 

Suprafața terenului: 1904.00 m2 

Suprafața construită: 532.11 m2 

Suprafața construită desfășurată: 1396.33 m2 

Suprafața utilă: 1126.35 m2 

Suprafața locuibilă: 511.20 m2 înălțimea maxima a construcției:  +9.81 m Înălțimea la streasina: +8.34 
m 

înălțimea totala a contracției (de la cota terenului): 10.56 m Regim dc înălțime al construcției: 
P+1E+M 

Volumul construcției: 4629.35 m3 S alei pietonale: 212.20 m2 

S parcaje auto: 275.00 m2 S verde amenajată: 706.82 m2 

Procentul de ocupare al terenului P.O.T. = 27.94 % 

Coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. = 0.73 

2.3 Categorii și clase 

Clădirea se încadrează în categoria C de importanță. 

Clădirea se încadrează în clasa III de importanță. 

Clădirea se încadrează în Risc Mediu de Incendiu 

Clădirea are gradul IV de rezistență la foc. 

3 DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE 

In prezentul proiect se urmareste realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind 
satisfacerea exigenţeloresenţiale de calitate, precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind 
calitatea în construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. 

3.1 Amenajări exterioare și asigurarea utilităților 

Se vor realiza scări de acces în clădire și rampe de acces pentru persoanele cu dezabilități. 

Se va amenaja accesul auto și pietonal, conform pieselor desenate; se vor amenaja alei pietonale și 
parcări auto. 

Se va amenaja o platformă pentru depozitarea pubelelor destinate deșeurilor menajere. 

Prin proiect se va realiza o zonă de spațiu verde și împrejmuirea acesteia. 
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3.2 Rețele Exterioare 

In acest sens se realizeaza următoarele tipuri de instalaţii: 

 - alimentare cu apa rece  din putul forat 

- canalizare ape uzate menajere 

3.2.1 Alimentarea cu Apă Rece 

Deaoare nu exista posibilitatea alimentarii cu apa de la reteaua publica , alimentarea cu apa se face 
de la sursa proprie - put forat cu teava PEID avand DN 160mm -  care trebuie sa 
indeplineascaconditii de potabilitate. 

 Racordarea obiectivului la reteaua   de alimentare cu apa de la putul forat se va face prin 
intermediul unui racord din teava tip PEID avand De 50mm.  

Punctul de bransare se va materializa prin executia unui camin de bransament, dotat cu un apometrul 
pentru apa rece pentru masurarea debitului de apa potabila, multi jet, cadran umed si doua vane. 

In putul forat se va monta o pompa sumersibilaavand debit de 5 mc/h, care va alimenta un bazin de 
acumulare apa rece de consum ingropat  cu capacitatea de 5000 litri. 

Pentru stabilirea volumului rezervorului  de acumulare pentru consumul menajer se recomanda STAS 
1478 si SR 1343-1. 

Ridicarea presiunii se va face cu un grup de pompare format din 2 pompe una activa si una rezerva 
avand un debit de 7mc/h , montat intr-un camin din beton. 

 - La execuţiapuţuluiforat se voraveaînvedereasigurareaverticalităţiipuţului; 

 - forajul se execută cu saparotativă;  

 - se asiguraforareea continua pentru a se prevenicolmatarea;  

 - se colecteaza probe pentrudeterminarea cu exactitate a compoziţieigranulometrice a 
rocilorpermeabileşilocalizarea cu exactitate a stratului;  

  - se determinacotele la care apareapasubterană; 

  - Tubareacoloanei de protecţie cu diametrulşi pe intervalulprevăzut;  

 - Coloanafiltrantăva fi prevăzută cu filtre, protejateanticoroziv, 
învedereaasigurăriiuneibunepătrunderi a apeiînforaj; 

  -introducereanisipuluimărgăritar, spălatşisortat (dimeniune de 3-7 mm) se va face 
prinmodalitateaşiînvolumulnecesar; 

  - decolmatarea (spălarea) se va face imediatdupădefinitivare, deoareceoriceîntârziere face ca 
noroiulsă se decantezeîntalpasondeişicurăţarealuisădevinăgreoaieşi se va continua până la 
limpezireaapei; 

 - deznisiparea se va face începând de la partea 

 superioară a filtrelorpână la talpaforajuluişiva dura circa 70 ore; 

  - se vorexecutapompăriexperimentaleîntreitrepteînvedereastabiliriicaracteristicilorhidrogeologice 
ale strateloracviferecaptate (debit, denivelare, nivel piezometric, nivelhidrodinamic, etc); 

  - se vorpreleva probe de apăpentruefectuareaanalizelor; 
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 La finalizareaexecuţiei se vaîntocmidocumentaţiatehnică a forajului care 
vacuprindetoatedateleprivindexecuţiaşidefinitivareaacestuia (parametritehnici ai lucrării, 
adâncime, litologie, intervalecaptate, debit, nivelhidrostatic, niveldinamic. 

 Dupăpunereaînfuncţiune a puţuluiforat, acesta se vaechipa cu electropompesubmersibile, 
contoareşialtematerialenecesarepompăriiapei la limitainstalaţiei de alimentare cu apăstabilită 
conform proiectuluitehnic.  

Contorizareaconsumului de apa 

Intreagacantitate de apapreluata din putulforat se va face cu un contor general pe cladire. 

Contorul de apa general se vaamplasa in caminul de bransament . 

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie pe acest tronson se va executa atat manual cat si 
mecanizat. Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 
mm si grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de 
umplutura cu  grosime de 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In 
rest umplutura se va executa cu  straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamantcuratat de 
elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. 

La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol de semnalizare 
avertizare din polietilena de culoarea albastra.  

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a carorpozitie nu a fost 
confirmata prin avize de societatiledetinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare 
evitariiperturbarii bunei functionari a acestora. 

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu 
anuntarea prealabila a societatilor care exploateazaretelele intersectate. Se vor respecta normele de 
tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare si  Caietelor de Sarcini.  

Dupa executarea pozarii conductelor se vor realiza probele de presiune conform Caietelor de  Sarcini. 
Proba de presiune se va realiza, pe cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea 
examina efectiv tronsonul de conducta supusa probei si, in special, toate imbinarile care vor trebui sa 
ramana descoperite. Proba hidraulica de presiune a unei retele constituie examenul final: ea permite, 
in special, sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost bine facut si in mod corect. Ea este realizata 
de antreprenor pe masuraavansariilucrarilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de 
configuratiasantierului (traseu, profil al tronsonului supus probei). 

3.2.2 Rețea de Canalizare Menajeră 

Reteaua de canalizare menajera, se realizeaza pentru colectarea apei uzate de la grupurile sanitare 
si bucatarii montate in cladire. 

De la caminele de vizitare  aflate langacladire se va monta o conducta din PVC, De 110 mm cu 
lungimea de aproximativ  40 ml si De 160 mm cu lungimea de aproximativ 90mm. 

Pe traseul retelei de canalizare au fost prevazute 4 camine de vizitare. 

Deoarece nu exista posibilitatea racordarii la canalizarea comunala , apele uzate menajere vor fi 
colectate untr-un bazin etans , vitanjabil cu goliri periodice,  executat din beton sau mase plastice 
conform Normativului I9-2015. 

Sapaturile necesare pentru executiaretelei de canalizare se vor executa mecanizat si manual, fiind 
asigurate prin sprijiniri, cu mentiunea ca ultimii 25cm se vor sapa manual si numai inainte de executia 
canalului.  

Pe tronsoanele cu adancime mai mica de 1.50 m unde nu s-au prevazut sprijiniri latimeasantului este 
de 0.80 m. Pentru tronsoanele cu adancimi mai mari de 1.50 m unde s-au prevazut sprijiniri 
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latimeasantului este de 1.0 m. Daca in timpul executieiportiunile de tronsoane cu adancime mai mica 
de 1.50 m prezinta instabilitate acestea vor fi asigurate prin sprijiniri. Se interzice ingroparea lemnului 
provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura. 

Tuburile din PVC-KG se vor monta pe un pat din (nisip cu granulometria 1-7mm compactat manual  
97% si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120°, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm 
deasupra generatoarei superioare se va executa din nisip cu granulometria 1-7 mm) compactat 
manual  97% in straturi de 10-15cm. In rest umplutura se va executa cu  straturi de maxim 15 cm 
(straturi succesive din pamantcuratat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si 
animale), umplutura compactata 95% in conformitate cu prevederile STAS 2914. 

 

ING CATALINA IOANA STANESCU 


