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S.C."PROMAREX" S.R.L. 
Mun.Onesti,str.Tineretului, 9/3 - tel.312555 -                                     Proiect nr.16/2015 
Certif.înmatriculare : J04/140/2007                                         - Construire Capela Mortuara - 
CIF : 20766658                                                       - PAROHIA ORTODOXA "SF.NICOLAE" Onesti  - 
                        
               
                                                 
    ** MEMORIU  TEHNIC-JUSTIFICATIV ** 
 

Prezenta documentatie contine piesele scrise si desenate necesare realizarii unei CAPELE 
MORTUARE,ce va fi amplasata în intravilanul mun.Onesti,Aleea Parcului,nr.7bis,jud.Bacåu,beneficiar al 
lucrårii fiind PAROHIA ORTODOXA "SF.NICOLAE" ONESTI,cu sediul în mun.Onesti,Aleea 
Parcului,nr.7bis,jud.Bacau. 

Documentatia a fost întocmitå în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 modificatå si completatå 
cu Ordinul 119/2009 si Ordinul 839/2009 si a Normativului de Continut-Anexa nr.6-pentru memoriul tehnic 
necesar emiterii Acordului de mediu. 

In afara bazelor legale si reglementårilor mentionate au mai fost utilizate si prevederile urmåtoarelor 
morme si normative specifice : 
 
    -P100-1/2013:Normativ pentru proiectarea antiseismicå a constructiilor de 
locuinte,social-culturale,agrozootehnice si industriale 
    -CR06/2013:Normativ privind alcåtuirea,calculul si executarea structurilor din zidårie 
    -C169/88:Normativ privind executarea de terasamente pentru clådiri 
    -NP112/2004:Normativ pentru proiectarea si executarea lucrårilor 
de fundatii directe la constructii. 
    -NE012/99:Normativ pentru executarea lucrårilor din beton si beton armat 
    -CR 1-1-3/2012:Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor 
    -CR 1-1-4/2012:Evaluarea actiunii vîntului asupra constructiilor 
    -STAS 10107/0-90:Calculul si alcåtuirea elementelor din beton,beton armat si beton precomprimat 
    -Legea 10/1995:Calitatea în constructii 
    -P118/99:Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor  
privind protectia la actiunea focului 
 

I. - DATE GENERALE : 
 

Clådirea care face obiectul prezentei documentatii va fi amplasata în intravilanul mun.Onesti,Aleea 
Parcului,nr.7bis,jud.Bacåu,în incinta aferenta Bisericii "Sf.Nicolae" Onesti, conform Planului de situatie si de 
încadrare în zonå,anexate. 

Proiectantul general al investitiei este S.C.PROMAREX S.R.L.Onesti prin Atelierul de proiectare 
situat în mun.Onesti,str.A.I.Cuza,nr.17-parter. 

Beneficiar al investitiei este PAROHIA ORTODOXA "SF.NICOLAE" ONESTI ,cu sediul în 
mun.Onesti, Aleea Parcului, nr.7bis, jud.Bacau. 

Durata de executie estimatå pentru realizarea lucrarilor mentionate este de 12 luni,din momentul 
obtinerii Autorizatiei de Construire si de desfiintare. 

 
II. - DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI : 

 
          1) - Oportunitatea investitiei : 
 
          a) – Scopul si importanta obiectivului de investitii : 
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    Beneficiarul doreste realizarea Capelei mentionate deoarece actuala Capela mortuara nu satisface necesarul 
de spatiu util si nu este conforma cu normele sanitare în vigoare. 
    Terenul pe care va fi amplasata Capela mortuara este situat în intravilan,are suprafata totalå de 25904,00 
mp.,cu nr.cadastral 61851,este proprietatea beneficiarului mentionat confom Actelor de proprietate detinute de 
acesta si se învecineazå cu urmåtorii : 

 
 - la Nord : teren PAROHIA ORTODOXA "Sf.Nicolae = 0,00 m. 
 - la Est  : teren PAROHIA ORTODOXA "Sf.Nicolae = 0,00 m. 
 - la Sud  : teren Primaria Onesti              = 0,00 m. 
 - la Vest : teren Primaria Onesti              = 0,00 m. 
 
   Configuratia terenului si pozitionarea gardurilor sau haturilor de delimitare, a fost preluatå de cåtre 
proiectant în conformitate cu situatia existentå pe amplasament,la data vizionårii si eventualele abateri de la 
situatiile existente în arhivele Serviciilor de urbanism sau a Oficiilor judetene de cadastru constituie 
råspunderea implicitå a proprietarului terenului. 
   Datele specifice de urbanism sînt urmåtoarele : 
 
 a) – situatia existentå : 
 
   - suprafatå totalå teren    = 25904,00 mp. 
   - suprafata construitå      =   753,00 mp. 
   - suprafata desfåsuratå     =   781,25 mp. 
   - suprafata utilå           =   703,14 mp. 
   - înåltime utilå medie      =     5,00 ml.            

- volum constructii         =  3906,25 mc.(781,25x5,00) 
- suprafatå transport       =   300,00 mp. 

   - suprafatå retele          =    15,00 mp. 
   - suprafatå liberå          = 24836,00 mp. 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 - procent ocupare teren(POT)      = 2,907% 
             - coeficient utilizare teren(CUT) = 0,030 
 
 b) – constructie proiectata : 
 
   - suprafata construitå       = 180,62 mp. 
   - suprafata desfåsuratå      = 180,62 mp. 
   - suprafata utilå            = 162,59 mp. 
   - înåltime utilå medie       =   4,30 ml.            

-volum constructii           = 776,67 mc.(180,62x4,30) 
 

 c) – situatia finalå : 
 
   - suprafata construitå       = 933,62 mp. 
   - suprafata desfåsuratå      = 961,87 mp. 
   - suprafata utilå            = 865,73 mp. 
   - înåltime utilå medie       =   4,80 ml.            

- volum constructii      =  4616,98 mc.(961,87x4,80) 
- suprafatå transport    =   300,00 mp. 

   - suprafatå retele       =    15,00 mp. 
   - suprafatå libera       = 24655,38 mp. 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               - procent ocupare teren(POT)       = 3,604% 
           - coeficient utilizare teren(CUT)  = 0,037 
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Clådirea se aflå în zona acceleratiei de vîrf a terenului ag=0,35g si perioadå de colt 

Tc=0,70,conform normativului P100-1/2013,în zona cu valoarea caracteristicå a încårcårii de zåpadå pe sol 
s0,k = 2,0 kN/m2 conform CR1.1.3/2012 si în zona cu viteza caracteristicå a vîntului Iv = 35 m/s si presiunea 
de referinta a vintului gv = 0,6 kPa conform CR1.1.4/2012. 

Din punct de vedere climatic, amplasamentul este situat într-o zonå cu aspect temperat, 
temperaturile variind între -20°(iarna)si +30°(vara), cu vînturile dominante dinspre Nord, la viteze maxime 
de 60¸80 Km/h. 

Terenul bun de fundare, depistat în urma efectuårii sondajului de la adîncimea de 0,70 m.la adîncimea 
de 3,55 m.,este pietris cu bolovanis,pt.care a fost luat în calcul un Pconv.=230 Kpa. Nu fost depistate ape 
subterane peste cota de fundare, pînza freaticå fiind cantonatå de la 6,00 m.adîncime de la C.T.N.Fundarea se 
va face începînd de la 1,10 m. de la CTN,în stratul bun de fundare.Clådirea are gradul II de rezistentå la 
foc,conform prevederilor Normativului P118/99, alcåtuind un singur compartiment de incendiu împreunå cu 
constructiile învecinate situate la distante sub 10,00 m.si aflate pe o supraf.de max.600 mp. 
 

b) – Utilitatea publicå si modul de încadrare în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului : 
 
 Pe amplasamentul constructiei nu existå retele de utilitåti sau constructii subterane, constructia fiind 
prevåzutå cu racord la reteaua electricå,gaz metan,alimentare cu apå si evacuare ape menajere si pluviale. 

Constructia se încadreazå în Categoria “C” de importantå conform H.G.776/1997 (punctaj între “6 
si 17” conform criteriilor precizate prin Ordinul MLPAT nr.31/N/1995)si în clasa a III-a de 
importantå,conform Normativului P100-1/2013-Tabel 4.2. 

 
 
2) - Descrierea lucrårilor : 

  
CAPELA MORTUARA proiectatå va avea regim de înåltime “parter”, cu o înåltime de 5,35 m.la 

streasinå si 10,78 m.la coamå,de la cota terenului natural (CTN). 
Capela va avea un singur compartiment interior în care se pot depune,pe suporti speciali confectie 

metalica,8 sicrie cu persoane decedate. 
Structura de rezistentå a clådirii va fi realizatå cu cadre monolite din beton armat,cu stîlpi marginali 

rectangulari si stîlpi centrali circulari,pe care vor rezema grinzi înclinate ce vor sustine structura acoperisului. 
Peretii de închidere vor fi realizati din zidårie de cåråmidå placatå la exterior cu polistiren(pereti 

exteriori în grosime de 30 cm.compusi din blocuri GVP de 25 cm. si termoizolatie la exterior de 5 
cm.polistiren expandat grafitat tip Austrotherm). 

Tîmplåria exterioarå va fi realizatå din profile PVC de culoare maro,cu închideri la ferestre din geam 
termopan.Ferestrele vor fi prevazute la baza cu grile de ventilare sau se vor utiliza ferestre cu sisteme integrate 
de ventilare si recuperare a caldurii(pe timp de iarna).Pt.reducerea nivelului excesiv de vapori de apa în 
interiorul cladirii se recomanda ventilarea manuala periodica a spatiului interior sau realizarea unui sistem 
integrat,automatizat,de ventilare pt.întregul imobil. Finisajele exterioare vor fi realizate din BAUMIT bej,cu 
soclul placat cu piatrå(gresie de Slånic),iar zugråvelile interioare vor fi realizate cu var lavabil sau se va 
executa o pictura cu elemente religioase în tehnica "Fresco".Materialul utilizat la zugravelile exterioare si 
interioare ale peretilor va avea permeabilitate mare la vapori(var acrilic,etc.). 

Pardoselile vor fi realizate din marmura sau mozaic venetian. 
Acoperisul va fi tip "sarpantå pe scaune",din lemn de råsinoase,cu învelitoare în 4 ape din tablå 

profilatå maro,jgheaburi de colectare a apelor pluviale si burlane circulare de evacuare a acestor 
ape.Beneficiarul va întretine în permanenta învelitoarea acoperisului, curatind jgheaburile si burlanele de 
corpuri sau depuneri care obtureaza trecerea libera a apelor pluviale,iar pe timp de iarna va curata permanent 
jgheaburile pt.a nu permite formarea de turturi de gheata si va îndeparta zapada acumulata în exces pe 
învelitoare sau va monta parazapezi metalice pe învelitoare pt.a se evita alunecarea de blocuri masive de 
zapada de pe acoperis pe terenul aferent cladirii. 
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Pe intradosul grinzilor înclinate de sub acoperis se va realiza un tavan fals,curbat,din placi de gips-
carton Knauf  Firebord rezistent la foc, pe o structura usoara din profile metalice. Toate elementele de lemn 
din structura acoperisului vor fi tratate obligatoriu cu solutii ignifuge de diasil.  
 Clådirea va fi prevåzutå cu urmåtoarele utilitåti : 
 
   - alimentare cu energie electricå monofazicå în circuite  

  de iluminat+prize 
   - evacuare ape pluviale colectate cu jgheaburi de 
     pe acoperis si dirijate cu burlane pe terenul  
     aferent clådirii 
   - încålzire încåpere cu aeroterme racordate  

  la o centralå termicå alimentatå cu gaz metan 
   - cladirea este prevazuta cu racord la gaz metan  
 

Alimentarea cu energie electricå a clådirii se va asigura din punctul cel mai apropiat din reteaua localå 
E-On. 

Racordul instalatiei de iluminat si prize pentru clådire se va face cu cablu tip CYABY 4x10 
mm.montat în påmînt pe un pat de nisip de 10 cm.Peste cablu se va asterne un strat de 10 cm.de nisip,apoi un 
strat de protectie din cåråmidå si apoi un strat de påmînt.In zonele carosabile cablurile vor fi protejate cu teavå 
de otel.La interior traseele vor fi de tip CYY pentru iluminat(corpuri FIDA,FIRI si IED) si prize.Priza de 
påmînt se va realiza cu electrozi din teavå zincatå OL-Zn 2" cu lungimea de 2,5 m.,legati între ei cu platbandå 
OL-Zn 40x4 mm.Centura de legare la påmînt este din platbandå OL-Zn 40x4 mm.La realizarea prizei de 
påmînt se va urmåri obtinerea unei rezistente de dispersie de max.4 Ohm.In punctele unde se intersecteazå 
cablurile electrice cu conductele de apå-canal, cablurile electrice vor fi pozate peste conducte.Se vor utiliza pe 
perioada exploatårii numai sigurante fuzibile calibrate corespunzåtoare,pe circuitul de luminå si prizå. 

 

                   
 
 

                                       Intocmit, 
                                                                                               ing.Marin A. 


