
MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

I.01 – Obiectul proiectului

Denumirea lucrării                    : „CONSTRUIRE UNITATE PENTRU REPARAREA MASINILOR, IN SAT 
 STOENESTI,  COMUNA  FLORESTI-STOENESTI,  JUDETUL

GIURGIU ”
Beneficiar                                 : S.C. MEWI TEHNIC S.R.L.
Amplasament                           : SAT STOENESTI, COMUNA FLORESTI - STOENESTI, JUDETUL 
GIURGIU
Proiectant general                                     :s.c. Arhitekt Studio A s.r.l.

I.02 – Caracteristicile amplasamentului

Incadrarea în localitate și în zonă
Amplasamentul în cauză se găsește în județul Giurgiu, com. Floresti - Stoenesti, sat Stoenesti, 

este înscris în Cartea Funciară nr. 32050 cu nr. CAD 32050, cu suprafață de 20000 mp, din care alocați 
proiectului 5000 mp, proprietar fiind s.c. Mewi Tehnic s.r.l..

Descrierea terenului (parcelei)
suprafața atribuită proiectului –5000 mp
forma terenului atribuit – paralelogram

Categorii de lucrări propuse:
Prin prezentul proiect se propune executarea următoarelor categorii de lucrări:
construire hala;
realizare parcări, alei
spatii verzi amenajate
realizarea uitilităţilor obiectivului

I.03 – Caracteristicile construcției propuse:
- funcțiunea – hala service;
- dimensiunile maxime ale amprentei la sol – 30.80 x 20.69m;
- regim de înălțime – P+Etaj partial;
- HMAX. COAMA = +8,29 m
- suprafață construită la sol propus Sc = 637.26mp
- suprafață construită desfășurată propus Sd = 931.92mp

II. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ 
    Cladirea propusa are o volumetrie simplă. Astfel, parterul se înscrie în plan într-un dreptunghi de 
30.80m x 20.69m.  
Accesul principal al personalului si al clientilor în clădire se face în in partea de Nord al clădirii, precum și 
evacuarea în caz de incendiu. Tot pe latura de Nord se va face accesul masinilor in spatiu de reparatie. 
La parter, spatiul pincipal la interior este cel al zonei de service propriu-zis. Adiacent acestei zone se afla 
spatiile depozitare, birouri și zone de primire a clientilor ce au o distribuție pe verticală extinzîndu-se la 
etaj.

- înălțimea spațiilor interioare este de: 
- 2,795m la parter;
- între 3.145m și 4,355m pentru etaj.



- circulația orizontală – circulația orizontală se realizează prin intermediul spațiilor de 
distribuție:         - holul de distributie de la parter distribuie circulația către birouri, 
sala de așteptare clienti, grupuri sanitare precum și către zona de service și 
magazie piese mari si anvelope; 

- holul de distribuție de la etaj este spatiul adiacent scării ce face legătura între grupurile 
sanitare personal, spațiul de servit masa, spatiul tehnic și magazia de piese mici;

 circulația verticală – scară de acces la etaj – este realizată din beton armat. Scara urcă de 
la cota 0,00m a clădirii până la cota +2.97m a etajului, într-o singură rampă, fiind totodată și 
spațiul destinat evacuării în caz de incendiu.

– scară de legatură intre magaziile de la parter respectiv etaj- este 
realizată        din metal și urcă de la cota 0,00m a clădirii până la cota +2.97m a etajului, 
într-o singură rampă.

 alți parametrii funcționali ai proiectului 
- clădirea va avea zece locuri de parcare amenajate platforma betonată, în zona de acces auto, conform 
planului de situație propus; 
- se vor amenaja platforme betonate de acces din drum până la clădire;
- se vor amenaja spațiile de expunere utilaje.

- lista spațiilor exterioare:

Spațiu Suprafață

Platforme, alei, parcări  4935.60 mp

Zona de expunere  5485.49 mp

Teren liber  8941.65 mp


