






Către, 
PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA 

 
C E R E R E 

PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 
 

Subsemnatul KES BUSINESS SRL cu sediul în Bistrita, Str. 1 Decembrie, Nr. 30, Birou 2, Jud. 

Biatrita-Nasaud reprezentat prin Lungu Mihaela Liliana, CUI 34697191, in calitate de proiectant, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în scopul: 

" Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala de Asistenta Sociala 

si Protectia Copilului Hunedoara situat in municipiul Deva, Bulevardul Iuliu 

Maniu, nr. 18” din Municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.18, Judetul 

Hunedoara. 
………………………………………………………………………………………………………………………
� 1. Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu 
prevederile art.3 alin.(1) din Lege, privind: 

� 1.1. Lucrări de construire 
� 1.2. Lucrări de desfiinţare 
� a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, 

modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau 
de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor 
aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art.12 din 
Legea nr.50/1991; 

� b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, 
reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum 
şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să 
fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, 
stabilite potrivit legii; 

� c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, 
extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de 
comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, 
reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, 
amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările 
de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de 
producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau 
termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor 
existente; 

� d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii 
verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor 
publice; 
 
 
 

� e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru 
efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, 
proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şibalastiere, 
a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de 
suprafaţă sau subterane; 

� f) lucrări, amenajări şi construcţii cu character 
provizoriu, necesare în vederea organizării executării 
lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art.7 alin.(11) din Legea 
nr.50/1991; 

� g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote; 

� h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi 
spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, 
precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole 
situate în extravilan; 

� i) cimitire - noi şi extinderi. 
� 2. Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară : 

� vânzări, � cumpărări, � concesionări, 
� cesionări, � dezmembrări, � parcelări, 
� comasări, � partaje, � succesiuni etc. 

� 3. Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor 
publice (denumire) ......…….............................................. 
� 4. Cereri în justiţie 
� 5. Alte scopuri prevăzute de lege (definire) ................ 
..................................………………………………........ 
 

pentru imobilul � teren şi/sau � construcţii situat în județul HUNEDOARA, localitatea DEVA, B-
DUL IULIU MANIU, NR. 18, , sau identificat prin3) PLAN DE SITUAȚIE, PLAN DE ÎNCADRARE. 

În sprijinul identificării imobilului anexez: 
− planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1: …………………….., precum şi extrasul de carte 

funciară pentru informare, eliberate de OCPI4); 
− PLAN DE SITUAȚIE, PLAN DE ÎNCADRARE conf. Art. 32 al O.U.G. 18/2009. 
Suprafaţa terenului şi/sau construcţiilor pentru care solicit certificatul de urbanism este de 637,00 m2. 

Data                          Semnătura5)   
                                       Lungu Mihaela Liliana 



 

           

 

                 Către, 

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara 

 

 Prin prezenta, subsemnatul…………………………………………………… 

în calitate de (proiectant, beneficiar, acționar, etc.) ………………………………… 

în numele  .........………………...............................................................................                                                           

cu sediul în ……………………………………………………………………………… 

nr. telefon/fax …………………………………………………………………………… 

e-mail: ................................................................................................................... 

 

 Depun documentația în vederea: 

1) obținerii acordului/autorizației de mediu/aviz de mediu planuri, programe 

..................................AVIZ DE MEDIU.........………………………….... 

Număr electronic de înregistrare/data..................................................................... 

Acte de reglementare de mediu deținute ................................................................ 

................................................................................................................................. 

2) completarea documentației depuse anterior cu nr. ……………………….......….. 

cu  următoarele: …………………………………………………………........………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Pentru realizarea investiției/funcționarea obiectivului: ……………………… 

 REPARAȚIA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECȚIA GENERALA DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN 
MUNICIPIUL DEVA, PIAȚA GĂRII, NR. 9A 
CAEN ……………………………………………………………………………… 
 

 Amplasat la adresa: Județul Hunedoara, Localitatea Deva, Piața Gării, Nr. 

9A 

          

                                                                                         Semnătura/Ștampila, 

                                                                                            (Titular activitate) 

Data, 
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NOTIFICARE 
(Conform Anexei nr. 5A din Legea nr. 292/10.12.2018) 

 
 
1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării 

 
1.1 Denumirea proiectului:  

REPARAȚIA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECȚIA GENERALA DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN 
MUNICIPIUL DEVA, PIAȚA GĂRII, NR. 9A 

se specifica incadrarea proiectului in anexele la prezenta lege: 
o conform certificatului de urbanism  168 din 08.04.2021 

- se specifica incadrarea proiectului in prevederile art. 48 si art. 54 din Legea 
Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul 

 
1.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI*, INCLUSIV VECINĂTĂŢILE, ŞI ADRESA 

OBIECTIVULUI 
Imobilul  situat  în Judetul Hunedoara, Localitatea Deva, Piata Garii, Nr. 9A 

 
      Vecinatate N sau NE: B-dul Iuliu Maniu 

Vecinatatea S sau SV: Str. Mihai Viteazu, Calea Zarandului, Cladiri vecine 
Vecinatatea E sau SE: Cladiri vecine 
Vecinatatea V sau NV: Calea Zarandului 
 
Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării: 

 
a) denumire titular: 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara 
adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail: 

       Piata Garii, Nr. 9A 
b) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare: Nu este cazul. 

 
1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajarea teritoriului aprobate/adoptate 

şi/sau alte scheme/programe; 
Conform plan de situatie 
 
1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă e cazul). 
 
1.6. Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă 
spaţii verzi, număr locuri de parcare (dacă e cazul). 

 
Indici urbanistici: 
• Tip proprietate: Cladire Social-Culturala 
• Suprafata construita: 637,00 mp  
• Suprafata construita desfasurata: 2687,00 mp 
• P.O.T. : Neschimbat; 
• C.U.T. : Neschimbat. 
• Regim de inaltime: D+P+2E 
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2. Descrierea proiectului 
 
Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

• Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare 
termică a fațadelor; 

• Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, 
inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, 
după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei 
condensului pe elementele interioare de anvelopă; 

• Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenței terasei; 
• Lucrari la instalatiile termice si electrice; 
• Refacerea grupurilor sanitare nefunctionale; 
• Lucrari de recompartimentare interioara pentru obtinea functiunilor necesare desfasurarii 

activitatii; 
• Reparatii interioare la pardoseli, pereti, tavane; 
• Repararea acoperisului; 
• Construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati. 

 
3. Modul de asigurare al utilităţilor 

 
Pe parcursul executiei lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica si extinderea 
cladirii vor fi afectare urmatoarele utilitati: alimentare cu apa, canalizare si instalatiile 
electrice si termice 
 
1. Alimentarea cu apă: 
• Exista bransament la reteaua oraseneasca existenta in zona. 
2. Evacuarea apelor uzate: 
• Exista bransament de canalizare la reteaua existenta in zona. 
3. Asigurarea apei tehnologice (dacă este cazul): 
•  Nu este cazul. 
4. Asigurarea agentului termic: 

• Centrala termica proprie. 
 

 
Anexe - piese desenate – 
Certificat de urbanism şi planurile anexă. 

 
* Se va preciza distanţa faţă de graniţe pentru proiectele menţionate în anexa nr. I la 
Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, 
adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, precum și 
pozitia/distanța față de arii naturale protejate 
 

Nume/prenume Intocmit, 
   Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara                

                          KES BUSINESS S.R.L. 
                Lungu Mihaela Liliana                
 
 
  

  
 
  

 





































































































 
 
 

Titularul investiției: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara 
Denumirea lucrării: " Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara situat 

in municipiul Deva, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 18” 
Faza: DALI 

P a g  | 1 

 

MEMORIU TEHNIC  

”REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE 
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN 

MUNICIPIUL DEVA, BULEVARDUL IULIU MANIU, NR. 18” 

A) Condiții locale ale amplasamentului: 

- Localitatea:   MUNICIPIUL DEVA, JUD. HUNEDOARA; 
- Adresa: B-DUL IULIU MANIU, NR. 18,; 

- Zona seismică de calcul:  Tc=0,70 sec,ag = 0,10g; 
- Clasa de importanță a construcției 

conform P100-1/2006 (tabel 4.2):  
 III; 

- Categoria de importanță a 
construcției conform HG nr. 
766/97 Anexa 3: 

 C – normală. 

B) Perioada de proiectare/execuție a clădirii: 

- Perioada de proiectare a clădirii:  înainte de 1966; 
- Perioada de execuție a clădirii: 1966. 

C) Descrierea arhitecturală: 

- Regimul de înălțime:  D+P+2E; 
- Suprafața construită existentă: 637,00 m2; 
- Suprafața construită desfășurată existentă: 
- POT EXISTENT: 
- CUT EXISTENT: 

 2.687,00 m2; 
49%; 
Nu este reglementat; 

- Număr de tronsoane existente:  1,0; 
- Tâmplăria:  Tâmplărie din pvc, parțial tâmplărie clasică; 
- Tip acoperiș:  Terasa; 
- Tip învelitoare:  Membrana bituminoasa. 

E) Descrierea funcțiunilor: 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

1. Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de 
izolare termică a fațadelor; 

2. Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare 
existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie 
termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spaţiilor 
ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă; 

3. Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenței terasei; 



 
 
 

Titularul investiției: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara 
Denumirea lucrării: " Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara situat 

in municipiul Deva, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 18” 
Faza: DALI 

P a g  | 2 

4. Lucrari la instalatiile termice si electrice; 
5. Refacerea grupurilor sanitare nefunctionale; 
6. Lucrari de recompartimentare interioara pentru obtinea functiunilor necesare 

desfasurarii activitatii; 
7. Reparatii interioare la pardoseli, pereti, tavane; 
8. Repararea acoperisului; 
9. Construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati. 

 

 

Intocmit: 
Proiectant, 

KES BUSINESS S.R.L. 
Lungu Mihaela Liliana
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DGASPC HUNEDOARA

LEGENDA

CLADIREA STUDIATA

h/l= 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2015

Data

Scara

Întocmit

Faza:Șef	proiect Titlu	plansă:

Planșa	nr.

Specialitate

Proiect nr.

Ing. Pascoiu Mihai
Arh. Fodor TamasProiectat PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Arhitectura

    PROIECTANT GENERAL:
KES BUSINESS S.R.L.

Mun. Bistrita, Str. 1Decembrie,
Nr.30,Birou 2,Jud. Bistrita-Nasaud

Acest document este proprietate a KES BUSINESS S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul 
prealabil al KES BUSINESS S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KES BUSINESS S.R.L. va fi considerata nula si de nefolosit.
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Beneficiar:        Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara 
Titlu:    REPARAȚIA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECȚIA GENERALA DE 
ASISTENȚA�  SOCIALA�  ȘI PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN 
MUNICIPIUL DEVA, PIAȚA GA� RII, NR. 9A
Amplasament: Mun. Deva, Piata Garii, Nr.9A, Jud. Hunedoara

Dr. Ing. Naghiu George

16.03.2021

D.A.L.I.

62/2021

A-0.01
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Data

Scara

Întocmit

Faza:Șef	proiect Titlu	plansă:

Planșa	nr.

Specialitate

Proiect nr.

Ing. Pascoiu Mihai
Arh. Fodor TamasProiectat PLAN DE SITUATIE

Arhitectura

    PROIECTANT GENERAL:
KES BUSINESS S.R.L.

Mun. Bistrita, Str. 1Decembrie,
Nr.30,Birou 2,Jud. Bistrita-Nasaud

Acest document este proprietate a KES BUSINESS S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul 
prealabil al KES BUSINESS S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KES BUSINESS S.R.L. va fi considerata nula si de nefolosit.

Clasa	de	importanță	a	construcției	:	III
Categoria	de	importanță	:	C	-	normala

Grad	de	rezistență	la	foc	:	II
Risc mic de incendiu

Beneficiar:        Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara 
Titlu:    REPARAȚIA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECȚIA GENERALA DE 
ASISTENȚA�  SOCIALA�  ȘI PROTECȚIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN 
MUNICIPIUL DEVA, PIAȚA GA� RII, NR. 9A
Amplasament: Mun. Deva, Piata Garii, Nr. 9A, Jud. Hunedoara

1:1000
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ACCES PRINCIPAL
ACCES AUTO
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CLADIRI VECINE
LIMITA DE PROPRIETATE

16.03.2021

D.A.L.I.
Dr. Ing. Naghiu George
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