VII. REZUMAT
Studiul a fost realizat la solicitarea Primariei orasului Zarnesti, in baza documentatiei
depuse pe proprie raspundere si in contextual legislatiei actuale .
Terenul studiat in present este cuprins in intravilanul orasului Zarnesti, folosinta teren si
constructii CIE. Destinatia terenului conform PUG Zarnesti aprobat cu HCL 288/4.10.2018 –
dotarii din sfera administratiei publice .
Pe teren sunt edificate si inscrise in cartea funciara 3 corpuri de cladiri- constructii
industrial si edilitare cu regim de inaltime P+E.
Se propune conversia fostei fabrici de paine – corpuri C2si C3 – in cresa si gradinita.
Alimentarea cu apa , curent electric, gaze si canalizare se face prin bransare la retelele
existente in zona.
Prepararea apei calde menajere se face in sistem propriu cu centrala pe gaz fiecare
constructie va avea central termica separata .
Incalzirea obiectivului proiectat se va realiza in sistem propriu cu centrala pe gaz.
In incinta se va amenaja la minim 10m de cladirea propusa si cele existente o platforma
de colectare selectiva a gunoiului menajer.
Fata de locul de joaca al copiilor cele mai apropiate locuinte se afla la aproximativ 25m
in directia nord , 37m in directia est , 47m in directia sud-est si 29m in directia sud-vest ( ecranat
de cladire gradinitei).
Fuctionarea gradinitei nu va genera nivele de zgomot care sa depaseasca normele in
vigoare la peste 13m in conditiile in care 20 de copii sunt scosi in curte 17,5 m in conditiile in
care 30 copii sunt scosi in curte si 20m in conditiile in care 40 de copii sun tscosi in curte si
vorbesc cu voce tare ( estimari pentru 20m , 30m, si 40 copii pentru distanta de 5-30 m fata de
sursa care a fost considerate central terenului de joaca).
Nivele de zgomot nu vor depasi fondul existent in conditiile in care copii sunt
supravegheati in locul de recreere / joaca ( vorbesc cu voce normala).
Traficul auto estimat ca intensitate pentru fuctionarea gradinitei este nesemnificativ,
generand noxe in concentratii fara impact pe sanatate ( indici de hazard si doze de expunere ).
Gradinita poate fuctiona pe amplasamentul propus cu respectarea conditiilor obligatorii
mentionate .

