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STUDIU DE OPORTUNITATE  

MEMORIU  TEHNIC  EXPLICATIV 

 
CAPITOLUL 1 – DATE GENERALE 

 

1. Denumire proiect PUZ –  CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA CU           
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2.Adresa:   Comuna Munteni, Sat Munteni, T67/1, P 3,5,6, Jud. Galati 
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4.Beneficiar:   PINTILIE DANIELA, IVAN MARIA si OPREA GEANINA –  
                                            ISABELA – Municipiul Bucuresti 
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6. Faza :   STUDIU DE OPORTUNITATE 

 

 

CAPITOLUL 2 – TERITORIUL  CARE  URMEAZA  SA  FIE  REGLEMENTAT  PRIN  P.U.Z 

 
Scopul studiului este de determinare a conditiilor de amplasare si conformare a unei 

centrale fotovoltaice, pe un teren cu suprafata de 37763 mp, proprietate a beneficiarilor 
PINTILIE DANIELA, IVAN MARIA si OPREA GEANINA – ISABELA, situat in extravilanul 
comunei Munteni.  

In Certificatul de Urbanism nr. 4/18.01.2022 eliberat de Primaria Comunei Munteni, 
s-a impus elaborarea “PUZ cu Regulament aferent“ conform  prevederilor Planului Urbanistic 
General si Regulamentului Local de Urbanism aferent. Modificarea intravilanului unei localitati 
se poate face numai prin intermediul unui Plan Urbanistic Zonal avizat si aprobat conform 
prevederilor legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Planul Urbanistic Zonal se va realiza numai dupa obtinerea avizului 
prealabil de oportunitate in conditiile Legii nr. 350/2001, republicata, art. 32, lit. c).  

Terenul proprietate privata, persoane fizice conform dovezii actelor de proprietate 
anexate are o suprafata de 37763 mp.  
Obiectivul de investitii propus va dezvolta economia locala, prin venituri suplimentare la 
bugetul local, asigurarea unor locuri de munca pentru populatia locala. 
 
2.1. Incadrarea in teritoriu si localitate, in PUG,  vecinatati, functiuni, relatii cu alte 
documentatii de urbanism  

In plansa 0.1 "Incadrarea in teritoriu si in localitate" sc.1:25 000 este prezentata pozitia 
amplasamentului fata de limita teritoriului administrativ al Comunei Munteni si arterele 
principale de circulatie: DN 24, DJ 240, DC 77.  

In plansa 0.2 “ Incadrare in PUG”, scara 1 :15000 este prezentata pozitia 
amplasamentului in cadrul teritoriului administrativ al comunei, la limita cu comuna Tepu. 

In plansa nr. 0.3. – “ Incadrarea in zona” sc. 1 : 5000 este prezentat terenul care face 
obiectul PUZ , limita teritoriului administrativ al comunei Munteni si   limita zonei studiate in 
PUZ . 

Alegerea amplasamentului propus pentru realizarea centralei fotovoltaice s-a facut pe 
urmatoarele criterii: 

 Radiatia solara anuala care va sigura eficienta investitiei; 
 Reducerea impactului asupra factorilor de mediu, prin amplasarea in afara ariilor 
de 

protectie naturala si utilizarea unor tehnologii si materiale de ultima generatie; 
 Vecinatatea cu retele de transport a energiei electrice care sa permita 
racordarea in 
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conditii optime la Sistemul Energetic National, astfel incat sa fie diminuat impactul dezvoltarii 
unor noi retele de transport precum si minimizarea pierderilor datorate transportului energiei 
electrice; 

Terenurile invecinate au categoria de folosinta “arabil”. In prezent, amplasamentul care 
face obiectul PUZ este neconstruit si neimprejmuit. 

Zona de locuinte si functiuni complementare existenta ( cladiri construite si utilizate) a 
satului Munteni este situata la distanta de cca 1.90 km si ocupa fronturile adiacente drumului 
national 24. 
 
2.2.Suprafata, forma si dimensiunile terenului care face obiectul studiului              

 
In plansa 1. - "Situatia existenta" scara 1 : 2000 este prezentat este prezentat 

amplasamentul care face obiectul studiului, vecinatatile appropriate,  categoria de folosinta 
actuala a terenului si posibilitatea de acces dintr-un drum public si informatii distincte la nivel 
de “limita” astfel : 

- limita zona studiata ; 
- limita administrativ teritoriala a comunei; 
- limita proprietate beneficiari ; 
 
Amplasamentul care face obiectul PUZ cu suprafata totala de 37763 mp, NC 100344, 

NC 103671 si NC 102286, este format din trei parcele, cu forma regulata, 
cvasidreptunghiulara, si cu urmatoarele caracteristici: 

 
Nord - DE                                                              - pe o distanta de 63,95 m; 
Est  - SC MunProd SRL                                      - pe o distanta de 639,43 m; 
Sud - DE                                                             - pe o distanta de 62,24 m; 
Vest - Necula I.D                                                 -  pe o distanta de 631,71 m; 
 
 

NR.CRT. PROPRIETAR/SUPERFICIAR 
CATEGORIA 

DE  
FOLOSINTA 

INTRAVILAN 
NUMAR 

CADASTRAL 
SUPRAFATA 

(MP) 

1 

Proprietari: Pintilie 
Daniela, Ivan Maria si 

Oprea Geanina- 
Isabela 

A NU NC 100344 8243 

A NU NC 103671 15700 

A NU NC 102286 13820 

TOTAL 37763 
 
 

Terenul este neimprejmuit in momentul elaborarii prezentei documentatiei.  
 
2.3. Regimul juridic 

 
Terenul care face obiectul studiului de oportunitate este situat in extravilanul Comunei 

Munteni . 
Conform prevederilor Legii nr. 350/2001, republicata, in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire este necesar elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal intocmit 
conform legislatiei in vigoare si numai dupa obtinerea in prealabil a unui aviz de 
oportunitate in baza unui studiu de oportunitate. 
 
 



STUDIU DE OPORTUNITATE  “ CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA CU UTILITATI SI ANEXE “ Comuna Munteni, Sat Munteni,   
                                                                                                                                                            T67/1, P 3, 5, 6                  2022 

PROIECTANT :                                                                                                                               S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L. - TARGOVISTE.                                                                                      5 

 

2.4. Regimul economic 

 
In prezent, suprafata de teren care face obiectul studiului (parcelele proprietate privata 

persoane fizice) este neimprejmuita. 
Beneficiarii intentioneaza desfasurarea unei activitati « industriale – centrala 

fotovoltaica » . 
Parcelele din vecinatatea amplasamentului studiat sunt neconstruite. 

 
2.5. Regimul tehnic  

 
Conform PUG si RLU aprobat prin HCL nr. 407/2005, amplasamentul studiat este 

situata in extravilanul aprobat al comunei Munteni. 
In Certificatul de Urbanism nr. 4/18.01.2022 eliberat de Primaria Comunei Munteni, 

s-a impus elaborarea “PUZ cu Regulament aferent“ conform  prevederilor Planului Urbanistic 
General si Regulamentului Local de Urbanism aferent. Modificarea intravilanului unei localitati 
se poate face numai prin intermediul unui Plan Urbanistic Zonal avizat si aprobat conform 
prevederilor legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Prin documentatia PUZ si studiu de oportunitate aferent se stabilesc : conditiile de 
amplasare si conformare a edificabilului; se va stabili zona aferenta edificabilului pentru 
centrala fotovoltaica, amenajabilul parcelei, modul de asigurare a acceselor carosabile si 
pietonale pe parcele, modul de asigurare a acceselor in cladiri, modul de asigurare cu utilitati 
pentru viitoarea investitie. 

 
2.6. Accesibilitate 

 
Terenul care a generat studiul ( parcelele beneficiarului ) are accesibilitate carosabila 

din doua drumuri de exploatare cu care se invecineaza pe latura de nord si pe latura de sud.  
 
2.7. Echipare edilitara 

 
In zona studiata , de – a lungul drumului national exista retea publica de electricitate. 

Nu exista sisteme centralizate publice pentru furnizare utilitati : apa,canalizare,si gaze 
naturale. 
             Directia de scurgere a apelor pluviale : spre nord si spre est. 
 
2.8. Elemente ale cadrului natural 

Munteni (în trecut, Țigănești) este o comună în județul Galați, Moldova, România, 
formată din satele Frunzeasca, Munteni (reședința), Țigănești și Ungureni. Se află în Câmpia 
Tecuciului; lângă râul Bârlad; și la o altitudine de 41 m deasupra nivelului mării. 

Clima - teritoriul judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului de climã continentalã 
(partea sudicã şi centralã însumând mai bine de 90% din suprafaţã, se încadreazã în ţinutul 
de climã de câmpie, iar extremitatea nordicã reprezentând 10% din teritoriu, în ţinutul cu climã 
de dealuri). În ambele ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, 
marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer 
cald şi umed din S şi SV care determinã intervale de încãlzire şi de topire a stratului de 
zãpadã. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi Dunãrii introduc în valorile şi 
regimul principalelor elemente meteorologice, modificãri care conduc la crearea unui 
topoclimat specific de luncã, mai umed şi mai rãcoros vara şi mai umed şi mai puţin rece 
iarna.  
PUG nu semnaleaza riscuri naturale de tipul inundatiilor in zona studiata si nici riscuri 
antropice.Detaliile cu privire la conditiile geotehnice se vor prezenta la faza DTAC. 
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CAPITOLUL 3 – CATEGORII  FUNCTIONALE   ALE  DEZVOLTARII,  SERVITUTI 

 

Suprafata totala a terenului proprietate privata, persoane fizice care face obiectul 
studiului este de 37763 mp (conform actelor de proprietate anexate) compusa din trei 
parcele. 

 

3.1. Destinatia propusa pentru zona studiata :  

Functiune dominanta : ID – unitati industriale- UNITATE DE PRODUCERE A 
ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE ( radiatie solara) 
 
 

3.2. Tipul si particularitatile obiectivului 

Functiunea dominanta : ID – unitati industriale- UNITATE DE PRODUCERE A 
ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE ( radiatie solara) 
 

 
STUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA 

ZONE 
FUNCTIONALE 

INTRAVILAN EXTRAVILAN TOTAL INTRAVILAN EXTRAVILAN TOTAL 

MP % MP % MP % MP % MP % MP % 

 - Terenuri 
agricole in 
extravilan - "TA" 0 0% 37763 100% 37763 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

 - Zona unitati 
industriale si 
depozitare - "ID" 0 0% 0 0% 0 0% 37763 100% 0 0% 37763 100% 

TOTAL STUDIAT 0 0% 37763 100% 37763 100% 37763 100% 0 0% 37763 100% 

INDICATORI URBANISTICI ( valori maxime): POT max. = 50%, CUT max. = 1;Hmax. = 8.00 m; Rh max. = P+1 

 

Descrierea solutiei de organizare spatial - urbanistica 
Se propune urmatoarea solutie de organizare spatial – urbanistica: 

Se propune introducerea terenului care face obiectul PUZ in 
suprafata totala de 37763 mp in intravilan; 

 Se defineste edificabilul propus, astfel incat sa nu afecteze parcelele si 
constructiile vecine;  

 Se defineste edificabilul maxim admis, regim de inaltime P+1 astfel :  
- fata de limita lateral estica a proprietatii la minim 3,0 m; 
- fata de limita lateral vestica a proprietatii la minim 3,00 m 
- fata de limita posterioara a proprietatii la minim 5,00 m; 
- fata de aliniamentul proprietatii ( limita de demarcatie intre domeniu public si teren 

privat la minim 5,00  m; 

 Se stabileste H maxim astfel: Hmaxim cornisa = 6,0 m; Hmaxim coama = 8,0 m; 

 Se vor amenaja spatii verzi in procent de cca 20 % si platforma pentru 
precolectarea deseurilor;    

 Deseurile vor fi colectate in containere de tip Europubele, care vor fi preluate 
periodic de serviciul de salubritate si transportate la rampa de gunoi ecologica. 

 Circulatia carosabila in incinta ( platformele betonate ) au fost proiectate 
corespunzator necesitatilor de trafic. Au fost respectate prevederile normelor 
tehnice P118/1999, art. 2.9. fiind asigurat accesul pentru interventia pompierilor in 
caz de incendiu. 

Amenajarea accesului 
Accesul s-a amenajat conform “Normativului pentru proiectarea intersectiilor la nivel pe 

drumuri publice”- AND 600 . 
 Accesul pe parcela : prin racordare la zona drumurilor publice. 

Descrierea succinta a proiectului :  
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Deoarece efortul investitional este foarte mare, beneficiarul doreste sa dezvolte proiectul 
etapizat astfel :  

Aceasta centrala este compusa dintr-o instalatie fotovoltaica pentru a produce energie 
electrica in scopuri comerciale avand o putere nominala totala de aproximativ 6,125 MW. 

Din analiza situatiei existente prezentata in capitolele anterioare rezulta ca terenul  din 
comuna Munteni, judet Galati  care constituie obiectul prezentei documentatii este construibil, 
cu respectarea legislatiei in vigoare : OG nr. 7/2011, Legea nr. 350/2001 republicata, Legea 
50/1991 republicata, Ordinul 2701/2010 si cu respectarea urmatorului regulament : 

Functiunea dominanta: zona unitati industriale - producere de energie din surse 
regenerabile (radiatia solara) – Centrala fotovoltaica cu putere nominala totala de aproximativ 
6,125 MW. 

Panourile fotovoltaice se vor monta pe o structura din profile metalice si vor fi inclinate la 
300  fata de sol, orientate spre est. Panourile vor fi grupate in siruri( 2 siruri suprapuse 
montate portret ), cu distanta intre doua panouri de 5,00 m. 

Deoarece beneficiarii, persoane fizice apreciaza viitoarea investitie, ca pe un efort 
investitional mare, a solicitat structurarea incintei, astfel incat sa poata dezvolta etapizat 
activitatea propusa – producere energie electrica din surse regenerebile ( radiatia solara ). 
            Parcul va fi proiectat cu o capacitate de stocare de 2,5 MWh. 

Accesul in incinta se va asigura prin racordare la zona drumului public de exploatare 
cu care amplasamentul se invecineaza pe latura de nord. 

Accesul pe parcele  din spatial public ( tinand cont de dezvoltarea etapizata a viitoarei 
investitii ) se va face printr-o poarta glisanta amplasata in vecinatatea cabinei de control. 

Servituti  
Prin amplasarea pe parcela a obiectivelor de investitii si a amenajarilor aferente nu se 

genereaza servituti pe parcelele invecinate si nici incomodari ale spatiilor publice din 
vecinatate. 

Rolul componentelor centralei fotovoltaice : 
-  Panourile fotovoltaice au rolul de a transforma energia solară în energie electrică;  
- Invertoarele au rolul de a transforma curentul continuu produs de panourile fotovoltaice în 
curent alternativ care poate fi utilizat de consumatorii finali, acesta mai are şi rolul de a se 
sincroniza cu reţeaua electrică şi de a face transformarea cu pierderi cât mai mici;  
- Sistemele de montare a panourilor fotovoltaice au rolul de a susţine panourile si menţine 
orientarea către soare;  

In afara de modulele cu panouri fotovoltaice, pe terenul proprietate privata se va 
amenaja o subzona cu functiuni complementare functiunii de baza care este 
producerea de energie electrica, fiind compusa din : camera control (dispecerat – 
container), cabina de livrare, posturi de transformare, zona de stocare cu generatoare de cate  
1MW, platforma depozitare deseuri, etc. 

Numarul de salariati estimat : cca 2. 
PLAN ACTIUNI 

Investitia propusa este nepoluanta si nu va afecta buna functionare a activitatilor vecine.  
Investitia propusa va fi realizata etapizat prin concretizarea efectiva a doua etape : 

 Etapa I : este dedicata elaborarii tuturor studiilor, proiectelor necesare realizarii investitiei 
propuse si obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor :  elaborare studiu geotehnic Af, 
elaborare studiu de oportunitate, elaborare PUZ. Obtinere autorizatie construire. 

 Aceasta etapa este preconizata a se realiza pe un orizont de timp scurt : 12 luni. 
 Etapa II : lucrari de sistematizare a terenului, lucrari de racordare retele publice SAU 

private de utilitati si realizarea cladirii si a amplasarea panourilor fotovoltaice – timp mediu 
: 12 luni – 48 luni. 
Categorii de investitii suportate de catre investitorul privat : toata investitia propusa va 
cadea in sarcina beneficiarului. 
Categorii de investitii suportate de catre autoritatea publica locala : nu este cazul. 
Realizarea investitiei propuse nu presupune implicarea administratiei publice 
locale/ de stat. 
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3.3. Regimul juridic 

  
Terenul aferent amenajarii descrise prin PUZ este in totalitate proprietate privata;  
Prin solutia de organizare spatial – urbanistica propusa in PUZ nu se propun schimbari 

ale regimului juridic al terenurilor. 
 

CAPITOLUL 4 – MOTIVELE  CARE  JUSTIFICA  OPORTUNITATEA  INVESTITIEI   
 

4.1. Motive  de ordin economico - financiar  

Din punctul de vedere al beneficiarului: valorificarea unui teren proprietate privata a 
unor persoane fizice care initiaza o activitate economica pentru construirea unui parc 
fotovoltaic este una benefica. 

Activitatea consta in valorificarea potentialului solar al zonei ( radiatia solara ) si 
comercializarea energiei electrice obtinute prin conectare la SEN ( Sistemul Energetic 
National). 

Amplasamentul este favorabil investitiei, deoarece media radiatiei totale ce va fi 
receptata de Centrala Electrica Fotovoltaica este convenabila si justifica investitia. 

In consecinta, beneficiarii apreciaza ca profitabila activitatea pe care urmeaza sa o 
initieze. 

 
 4.2. Motive de ordin urbanistic 

Din punct de vedere urbanistic: viitoarea investitie se inscrie in preocuparea tarilor 
membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independentei energetice si dezvoltarea 
durabila, in principal prin utilizarea unor surse de energie regenerabila si nepoluanta. 

Energia fotovoltaica este una din principalele surse de energie regenerabila, fiind 
valorificata pe scara larga in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana. 

Din functionarea obiectivului  nu vor rezulta stanjeniri ale vecinatatilor sau 
incompatibilitati. 

 
4.3. Motive de ordin social si de mediu 

Din punct de vedere al administratiei publice locale : este vorba de o investitie prin 
care se utilizeaza un teren proprietate privata, nefolosit, pentru construirea si amenajarea 
unui parc fotovoltaic, care are drept scop producerea de energie electrica prin conversie 
fotovoltaica a energiei solare si nu provoaca emisii de substante poluante in atmosfera. 

Investitia va avea aport financiar la bugetul local sub forma de taxe si impozite, dar va 
crea si locuri de munca. De bunul mers al investitiei depinde dezvoltarea sa ulterioara, in 
conditiile in care durata de viata a prezentului parc fotovoltaic este de maxim 25 ani. 

Din punct de vedere al afectarii factorilor de mediu nu se ridica probleme in ceea ce 
priveste tehnologia. 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic, prin crearea 
unor locuri de munca, dezvoltarea investitiilor si imbunatatirea calitatii vietii populatiei. 

 

CAPITOLUL 5 – REGLEMENTARI  PENTRU  FUNCTIUNEA  ZONEI,  INALTIMEA MAXIMA  ADMISA,  

                                COEFICIENTUL CUT,  ALTE REGLEMENTARI URBANISTICE 

 

Din analiza situatiei existente, prezentata in capitolele anterioare, rezulta ca 
amplasamentul studiat,identificat in extravilanul comunei Munteni este construibil, cu conditia 
elaborarii PUZ cu RLU aferent, numai dupa obtinerea avizului de oportunitate conform 
prevederilor Legii 350 / 2001 republicata. 

Elemente esentiale ce vor sta la baza intocmirii PUZ si RLU aferent : 
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■ Destinatia functionala propusa pentru suprafata de teren de 37763 mp, care face 
obiectul PUZ « CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA CU UTILITATI SI ANEXE«  
este de UNITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE 
REGENERABILE ( radiatie solara) 

 
■ Retragere edificabil propus fata de aliniament  - conform plansei  “Conceptul propus  - 
zonificare“ fata de aliniamentul proprietatii ( limita de demarcatie intre domeniu public si teren 
privat – la minim 5,00  m;. 
■ Retragere edificabil propus fata de limitele laterale de proprietate –  conform  
prevederilor Codului Civil si plansei “Conceptul propus“ astfel:  

- fata de limita lateral estica a proprietatii la minim 3,0 m; 
- fata de limita lateral vestica a proprietatii la minim 3,00 m 
- fata de limita posterioara a proprietatii la minim 5,00 m; 

■ Regimul maxim de inaltime propus : Hmaxim cornisa = 6,0 m; Hmaxim coama = 8,0 m; 
■ INDICATORI URBANISTICI – VALORI MAXIME : POT = 50 %; CUT = 1. 
 

CAPITOLUL 6 – REGLEMENTARI PRIVIND ASIGURAREA ACCESELOR, PARCAJELOR, UTILITATILOR    
RETELE   TEHNICO  –  EDILITARE :  
 
 Retele tehnico – edilitare –energia electrica necesara pentru iluminat si incalzirea 

spatiilor se va asigura din sursa proprie. Obiectivele propuse a se realiza nu necesita 
alimentare cu apa, iar pentru canalizarea menajera se va realiza instalarea unor toalete 
ecologice. 

 Sistematizarea verticala va fi realizata astfel incat, scurgerea apelor meteorice sa nu 
afecteze proprietatile vecine, indiferent de tipul de proprietate al acestora; scurgerea 
apelor pluviale se organizeaza spre spatiile verzi de pe teren. 

 Gestionarea deseurilor menajere. In zona dispeceratelor se amplaseaza containere 
pentru precolectarea deseurilor industriale. Beneficiarul va incheia contract cu o firma 
specializata in colectarea, transportul si depozitarea deseurilor industriale care va efectua 
acest servicu. 

 Gestionarea deseurilor industriale. In momentul in care apar defecte ale panourilor 
solare care nu pot fi remediate pe loc, acestea se vor inlocui, iar cele uzate vor fi 
depozitate pe platforme amenajate special in acest sens, urmand ca ele sa fie preluate de 
o firma specializata in precolectarea acestor tipuri de deseuri si transportul lor la rampa de 
gunoi. 

Accesul pe parcela : prin racordare la zona drumurilor publice. 

  
CAPACITATI DE TRANSPORT ADMISE : 
Se vor respecta prevederile Ordonantei nr.43/1997 privind regimul drumurilor, Anexa nr.2 “ 

Mase si dimensiuni – maxime admise si caracteristici conexe ale vehiculelor rutiere”. 
     - gabaritul drumului public : 4,00 metri; 
      - gabaritul drumurilor din incinta : cca 4 metri; 
 - sarcina maxima admisa pe osie: 20 tone; 
 - greutate maxima admisa: 20 tone; 

 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR : 
- Volumetria cladrilor si modul de realizare a fatadelor se va face cu mare atentie pentru 
integrarea corecta in particularitatile zonei;  
 
 

       INTOCMIT 
       Urb. Miruna Chiritescu    
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