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  MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 
 
 
I. GENERALITATI: 
 
 1. Denumirea lucrarii 
 - PLAN URBANISTIC ZONAL -  PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI IN 
INTRAVILAN  IN SCOPUL AMENAJARII BAZA DE AGREMENT SI ECHITATIE 
PEMTRU TURISTI 
 2. Obiectul lucrarii 
 Formularea unei propuneri de amplasare a unor obiective pe terenuri amplasate in 
extravilanul localitatii Atid, vecina cu drumul judetea DJ 136.A. Terenurile pe care urmeaza 
sa fie amplasate obiectivele propuse vor fi in proprietatea firmelor mai jos mentionate ( in 
prezent contract de superficie pentru fiecare parcela studiata ): SC HORSEFARM-RANCH 
SRL, SC HORSELAND TEAM SRL, respectiv SC HORSETOUR-SPORT SRL din Atid. 
Aceste trei societati au in administrare suprafete de teren de 31,790 mp, care urmeaza sa 
se introduca in intravilan si pentru care se vor propune reglementari, respectiv  suprafata 
de teren studiata este de 34.811 mp aceasta cuprinzand si suprafete de teren 
nereglementate si ramase in extravilan in suprafata de 3.021 mp, dar pe care urmeaza sa 
se propuna accesele la suprafetele reglementate. 

Prin  realizarea acestui PUZ se urmareste rezolvarea urmatoarelor probleme: 
- modificarea destinatiei terenului studiat si introducerea terenului studiat in 

intravilanul localitatii Atid. 
- formularea unor conditii privind amplasarea obiectivelor propuse ( grajduri 

pentru cai de agrement cu spatiile anexe ), a acceselor, a echiparii 
edilitare si a altor reguli legate de prevederi urbanistice; 

 
3. Surse de documentare   

 - Planul urbanistic general al comunei Atid 
 - Planul de amenajare a Judetului Harghita 
 - Listele cu programele de protectie a zonelor protejate 
 - Studiul geotehnic elaborat pentru zona respectiva 
 - Studiu privin impactul implantarii proiectului in zona protejata 
 

4. Incadrarea in localitate si situatia existenta 
 Terenul, obiectivul PUZ-ului mai sus mentionat este situat in partea Sud-Estica a 
localitatii la circa 4 km, pe latura Nordica a drumului judetean DJ 136/A, la km 11+00., 
respectib pe malul Nordic al paraului Cusmed, la cca 340 m. Terenul  studiat are 
urmatoarele vecinatati: 

- la Nord padure, 
- la Vest padure, 



- la Est teren agricol si parau, 
- la Sud teren agricol si drumul judetean la 79,00 m. 
 

5. Regimul juridic 
 Din suprafata studiata de 31.790 mp,  100%  este in proprietate privata a  lui Nagy 
Erzsebet, cu contract de concesionare dupa cum urmeaza: 

- SC  HORSETOUR SPORT SRL    7.361 mp 
- SC  HORSEFARM RANCH SRL       12.517 mp 
- SC  HORSELAND TEAM SRL  11.912 mp 

Terenurile au in prezent destinatie agricola ( arabil si faneata ). 
 
6. Analiza geotehnica 

 Prin realizarea unor sondaje  rezulta ca terenul are urmatoarea stratificatie: 
- Sol vegetal pana la 0,10 m 
- Nisip mediu cafenie pana la 0,90 m; 
- Nisip mediu fin cafenie pana la 1,10 m 
- Nisip mare cu pietris 

Fundatia constructiilor se propune in stratul de nisip mare cu pietris, care are P 
conv.=280 Kpa. 

  
7. Fondul construit 

 Pe terenul studiat nu se afla constructii  aceasta  avand destinatie si utilizare 
agricola in prezent  in extravilan ( arabil si faneata ). 
 

8. Cai de comunicatii 
 Accesul la terenul studiat se va realiza direct de la DJ 136/A, printr-un drum de 
acces propus.  
 

9. Echipare tehnico-edilitara 
 Terenul studiat nu are dotari edilitare, retele existand doar in localitatea Atid, dar 
distana mare fata de aceasta localitate nu face posibila racordarea la utilitati existente in, 
localitate, aceste urmand sa se rezolve individual, dupa cum urmeaza: 

- apa din sursa proprie: fantana sapata; 
- retea de canalizare individuala cu baine vinajabile proprii; 
- curentul electric asigurat din surse proprii: prin generatoare electice 

individuala pentru fiecare obiectiv propus. 
 

10. Probleme de mediu 
b) Ariile naturale protejate 
  Zona este situată în interiorul siturilor Natura 2000 ROSCI0297 „Dealurile 
Târnavei Mici-Biches” si ROSPA0028 „Dealurile Târnavelor si Valea Nirajului”, zone 
protejate, cu interventii in zona cu avize prealabile de la autoritati specializate. 
d) Riscuri naturale: Vulnerabilitatea la cutremure, inundatii si alunecari de teren 

Potrivit normativului P 100 – 2006,  zona Atid se află în zona seismică E, având 
perioada de colţ Tc= 0,7 s si ac =0,12g, iar clasa  de importanţă seismică este III. – 
normală; respectiv aparţine de zona eoliană: valoarea caracteristica a vitezei vantului de 
31m/s, presiunea caracteristica 0,5kPa ( conf. NP 082/2004 ) iar zona încărcării cu 
zăpadă, este C. 
 Adancimea de inghet: este de 1,10 m, conf. STAS 6054-85. 



 Totodata conform studiulului geotehnic si al studiului topografic, zona studiata este 
sigura atat din punct de vedere al inundatiilor, cat si din punct de vedere al stabilitatii 
terenului, fara pericol de alunecare al acestuia. 
 
 11. Propuneri 
 Pe suprafata de 31.790 mp de teren care a fost studiata se propun trei investitii 
distinte, cu profil asemanator, si anume ferme de cai pentru turism si agrement. 

Accesul carosabil la parcelele studiate de la DJ 136/A se va realiza prin drumul 
propus pe parcela vecina celor studiate pentru care proprietarul parcelei si-a dat acordul. 
 Prin propunerile exprimate urmeaza sa se realizeze pe parcelele studiate 
urmatoarele obiective:  

- Pe prima parcela concesionata de SC Horsetour-Sport SRL se propune 
realizarea  unui centru pentru cursuri de echitatie, prin obiectivele 
propuse ( doua cladiri  de grajd ), padocuri, platforme de circulatie, spatii 
verzi si utilitati aferente necesare functionarii obiectivului.  

- Pe a doua parcela concesionata de SC Horsefarm- ranch SRL se 
propune organizarea de festivaluri in domeniul echitatiei  ( doua cladiri  de 
grajd ), padocuri, platforme de circulatie, spatii verzi si utilitati aferente 
necesare functionarii obiectivului.  

- Pe a treia parcela concesionata de SC Horseland-team SRL propune 
realizarea  de excursii si plimbari cu cai, prin obiectivele propuse ( doua 
cladiri  de grajd ), padocuri, platforme de circulatie, spatii verzi si utilitati 
aferente necesare functionarii obiectivului.  

 Planul urbanistic propus incerca sa satisfaca dorinta beneficiarilor de realizare a 
obiectivelor propuse in concordanta cu reguli de ocupare si amenajare a terenului studiat. 

Obiectivele propuse de studiu ( clădiri sau alte amenajari etc.) 
- Grajdurile de cai cu anexe se vor executa cu zidărie caramida cu sâmburi de 

beton armat. Podul va servi drept fânar. Șoproanele pentru atelaje si 
echipamente specifice se vor realiza cu structură simplă din lemn, servind doar 
la susținerea acoperișului acestora. 

- Partea cu două nivele a primului grajd, ce va adăposti vestiarele pentru turisti si 
pentru personal, împreună cu un cazan CT pe combustibil solid și un depozit de 
materiale si scule, se va realiza cu pereți portanți din zidărie de cărămidă 
ceramică, confinată cu centuri și stâlpișori de beton armat, având un planșeu 
intermediar de beton armat monolit. 

- Platformele de dejecții se realizează din beton armat monolit, a cărei structură să 
suporte greutatea utilajelor care efectuează golirea lor, precum si copertina de 
protecție împotriva pătrunderii apelor meteorice. 
- Bilantul de suprafete: 

- Grajduri si alte  cladiri propuse  1485 mp 
- Spatii de circulatii interioare pietruite  4350 mp 
- Padoc inierbit     3366 mp    
-     Manej        950 mp 
-     Alte spatii verzi inierbite ( fanete )         21739 mp 

 
 12. Dotari tehnico-edilitare 
 In zona neexistand retele edilitare de nici un fel, echiparea edilitara a obiectivelor 
propuse urmeaza sa se rezolve local si individual:  
 - apa din fantana sapata; 
 - canalizarea menajera rezolva prin utilizarea de bazine vidanjabile individuale proprii 

amplasate in fiecare incinta; 



 - curentul electric se va asigura prin generatoare electrice proprii. 
  
 13. Interdictii de construire 
 Terenul studiat fiind situat intr-o zona fara utilitati, nu se va instituie interdictie de 
constructie din acest punc de vedere ( zone de protecfie fata de retele existente ), in 
schimb se instituie interdictie de constructie pe terenul cu utilizare de faneata din interiorul 
parcelei SC Horsland Team SRL ( partea Nordica a zonei studiate ). 
 
 14. Circulatii 
 Legatura parcelelor studiate cu drumul judetea, respectiv prin aceasta cu localitatea 
Atid a se va realiza prin drumul propus adiacent parcelelor studiate (  propus pe 
proprietatea lui Nagy Erzsebet ), drum macadam care va asigura accesul vizitatorilor, a 
personalului si a aprovizionarii. 
 Accesul propus va avea doua benzi de circulatie cu sant de protectie de o parte. 
 
 15. Concluzii  
 Prezentul PUZ a fost intocmit la initiativa proprietarilor parcelelor,  pentru a putea 
utiliza terenurile studiate in scopurile mai sus mentionate, tinand cont si de interesul public 
cit si de considerente urbanistice. Terenul studiat este favorabil obiectivului propus, nu 
prezinta riscuri naturale, nici alunecari de teren sau de inundatii ) si nu este amplasata in 
zona protejata. 
 In concluzie, aplicarea celor prevazute de prezentul PUZ, va facilita valorificarea 
superioara a terenurilor, fara a afecta negativ vecinii si sa vina in contradictie cu alte 
reglementari pentru zona respectiva.  
 
 

   BILANT TERITORIAL 
 
 
I. Zonificare functionala a suprafetei de teren studiate de 31.790 mp 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr.          Teritoriul aferent                             Existent                        Propus 
crt.                         mp         %                 mp             % 
 
Suprafata destinata parcelelor:  31.790 mp pentru care: 
  1.  Suprafata construita                      0,0   0,00     1.485,0           4,67 
  2.  Spatii verzi aferenta constructiilor         0,0   0,00    7.266,0    22,86 
  3.  Suprafata acceselor interioare        0,0   0,00    4.350,0         13,69 
  4.  Suprafata cailor de circ. Ext.        0,0   0,00           0,0      0,00 
  5.  Suprafata spatii verzi exterioare       0,0   0,00           0,0           0,00 
  6.  Suprafata spatii neamenajate       31.790,0       100,00  18.684,0         58,78 
TOTAL I.            31.790,0       100,00   31.790,0        100,00 
 

P.O.T. - existent .................................................................   00 % 
  - propus  .................................................................  10 % 

 C.U.T. - existent ................................................................   0,00 
    - propus  ................................................................  0,20  
 
 
 
 



 
VOLUMUL II 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  AFERENT PUZ 
 
 

Zona studiata in prezent este extravilan si destinat activitatilor agricole urmand sa 
fie introdus in intravilan dupa aprobarea prezentului PUZ. 
 
 
I  DISPOZIŢII GENERALE  

1. Rolul RLU 
In perimetrul zonei studiate urmeaza sa fie amplasate cladiri ( civile ) turistice cu 

destinatie de sport si agrement. 
2. Baza legală a elaborării:  

Prezentul studiu s-a elaborat la solicitarea Consiliului Judetean Harghita, exprimate 
prin cerificatul de urbanism solicitat de SC Horsland-team SRL, de SC Horsetour-sport 
SRL si SC Horsefarm-rench, beneficiari care intentioneaza sa realizeze  obiectivele 
propuse de PUZ in zona respectiva. Pentru intocmirea prezentului PUZ s-au luat in 
considerare prevederile PUG pentru comuna Atid prin reglementari generale si specifice 
pentru zona studiata vecina,  zona studiata nefiind in intravilan  nu beneficieaza de 
asemenea reglementari. Totodata s-au elaborat studii de specialitate ca studiu topografic 
si studiu geotehnic, realizate de firma de specialitate. 

3. Domeniul de aplicare: 
Zona studiata se va considera o singura subzona cu destinatie turistica si de 

agrement organizat. 
 
II Prescripţii la nivelul zonelor funcţionale 
Functiunea dominant a zonei:  zona turistica si de agrement. 
Funcţiunea dominanta a subzonei studiate: 

- subzona de sport si de agrement colectiv cu dotari pentru deservirea acestora. 
Funcţiuni complemetare: 

- alaturi de functiunea dominanta, se admit urmatoarele functiuni complementare: 
 - anexe ale obiectivelor principale; 
 - spatii verzi amenajate; 
 - accese carosabile si pietonale: 
 - retele tehnico edilitare aferente obievtivelor principale 

Restrictii: 
- in subzona rezidenţială studiata se interzic urmatoarele activitati: 
 - activitati industrial de orice fel; 
 - activitati de depozitare; 
 - constructii de locuit; 
 - alte amenajari care prin aspectul lor sunt incompatibile cu cea dorita in 
descrierea cladirilor in pasajele urmatoare. 

 
III  Prescripţii specifice la nivelul subzonelor şi UTR-urilor 



 
Regim de înălţime propus: parter+mansarda. 

POT existent =0% 
CUT existent = 0 

Procentul de ocupare al terenului propus este max. 10 %, 
Coeficientul de Utilizare al Terenului propus este 0,20. 
Amplasarea în interiorul parcelei: 

Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor se va face conform prevederilor 
continute in plansa de Reglementari urbanistice: 

- constructiile se vor amplasa in functie de caracteristicile terenului studiat  si la 
distante prevazute de codul civil privind amplasarea de ferestre de vedere si de 
aerisire in cladirile propuse.. 

 
Numărul necesar de locuri de parcare este asigurat in incinta amenajata. 

Distanţe faţă de construcţiile existente 
Amplasarea noilor constructii pe parcele s-a propus avand in considerare 

prevederiel Ordinului MS nr.536/1997 privind distantele dintre constructii pentru asigurarea 
insoririi lor, de prevederile codului civil, de considerente functionale si de insorire. 
Accese pietonale 

Accesul pietonal se va asigura pe aleele interioare propuse. 
Accese auto 

Accesul auto se propune a se face pe prin drumul adiacent propus, care va avea 
doua benzi de circulatie de 3,00 m latime (  in doua sensuri 6,00 m latime  ) avand la o 
margine sant pentru colectarea apei pluviale si pe partea cealalta trotuar pentru pietoni. In 
interiorul fiecarei parcele s-au prevazut accese carosabile de 3,50 m latime cu parcari. 
 
 
 
 
 

    Intocmit: arh. Dobrai Laszlo 
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