PROIECTANT:
SC RAKOZEN PROCONST SRL
MARGHITA Str. Crişan Nr.12
JO5/29/2006 C.U.I. RO 18272288
Tel/Fax. 0259/363474
PROIECT NR. 11/2009/2015/2017;

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA
Marghita Str. C. Republicii nr.1, jud. Bihor
OBIECT: CASA DE CULTURĂ „P + 1E”
LUCRAREA: REPARATII CAPITALE
Marghita, str. Piața Eroilor nr.3, jud. Bihor
FAZA: P. Th. +D.E.

MEMORIU JUSTIFICATIV
PRIVIND CONFORMAREA CLĂDIRII LA NORMELE P.S.I.,
ÎN URMA ADRESEI NR.450/17/SU-BH, DIN DATA DE 13.08.2017
Măsurile solicitate în ADRESA nr.450/17/SU-BH, din data de 13.08.2017 se vor soluţiona în felul
următor:
1. La nivelul etajului I, uşa care stânjenea evacuarea personelor din spaţiul Sala de Activităţi
Artistice se va demonta, rezultând un gol de 1,25 x 2,15 m conform planşei nr. 3*/AM.
2. Desfumarea se va realiza în varianta naturală, prin realizarea unui tub de legătură metalic care
asigură comunicarea cu exteriorul. Precizăm că s-a respectat atât secţiunea tubului (se respectă
1% din suprafaţa sălii, respectiv lungimea căii de evacura, sub 30 m). Soluţia în acest sens este
prezentată pe planşele 3*/RM, 3*/AM, 4*/AM şi 5*/AM şi 1*RM.
Descrierea tehnică:
Se vor crea două goluri la cota +4,75, în axele 10-11/B şi 10-11/G, cu dimensiunile 1,80 x 1,55 m.
Tuburile (2 buc.) se vor realiza din tablă de oţel de 5 mm, sudat pe un shelet alcătuit din profile
cornier 50 x 50 x 5 mm.
Din cauza gabaritului tuburile se vor confecţiona din două bucăţi, asamblarea lor se va face la faţa
locului.
Fixarea tubului atât de perete cât şi de planşeu se va realiza cu şuruburi chimic.
Tubul se va proteja cu vopsea spumantă rezistentă la foc 180 minute
Nota: în urma acestor modificări nestructurale nu se modifică densitatea sarcinii termice raportat la
aria pardoselilor luate în considerare respectiv numărul maxim de utilizatori care se pot găsi simultan în
clădirea studiată.
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