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DENUMIRE SIMBOL NR. BUC. SURSA
1. ANTIRRHINUM MAJUS

GURA LEULUI - Este o planta erbacee perena, în creșterede
0,5-1 m inaltime, rareori până la 2 m. Frunzele sunt aranjate în
spirală, în linii mari, lanceolate, 1-7 cm lungime si 2-2,5 cm
larg. Florile sunt produse pe un vârf înalt, fiecare floare este
de 3.5-4.5 cm lungime, zygomorphic, cu
două "buzele" închiderea tubului corolei.

Prelucrat dupa:
<https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/1/10/L%C3%
B6wenmaul_IMG_6052.JPG/>/
accesat 2016

IBERIS - Un arbust mic si vesnic verde, cu aspect tufos.
FRUNZE,FLORI:Iberis-ul are frunzele vesnic verde cu
smocuri parfumate de flori rosii, albe sau roz. Florile de
iberis infloresc de vara pana toamna, planta este
acoperita cu mase de flori mici, parfumate albe din
primavara anului. Toamna formeaza seminte.

Prelucrat dupa:
http://www.about-
garden.com/images_data/6065-
iberis-1.jpg/ accesat 2016

PHOTINIA - creste 4-15 m inaltime, cu o coroana de obicei
neregulate de sucursale unghiulare; ramurile sunt adesea
(nu întotdeauna) spinoasă. Frunzele sunt supleant,
intregul sau fin dințată, variind între speciile de 3-15 cm în
lungime și 1.5-5 cm lățime; majoritatea speciilor sunt
vesnic verde, dar mai multe sunt de foioase.

Prelucrat dupa:
<https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/1/18/Photinia_frase
ri_A.jpg/>  accesat 2016

2. IBERIS SEMPERVIRENS

3. PHOTINIA FRASERI

PHOTINIA - creste 4-15 m inaltime, cu o coroana de obicei
neregulate de sucursale unghiulare; ramurile sunt adesea
(nu întotdeauna) spinoasă. Frunzele sunt supleant,
intregul sau fin dințată, variind între speciile de 3-15 cm în
lungime și 1.5-5 cm lățime; majoritatea speciilor sunt
vesnic verde, dar mai multe sunt de foioase.

4. SPIRAEA CINEREA

Prelucrat dupa:
https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/8/8b/Spiraea_cinere
a_100.JPG/ accesat 2016

PHOTINIA - creste 4-15 m inaltime, cu o coroana de obicei
neregulate de sucursale unghiulare; ramurile sunt adesea
(nu întotdeauna) spinoasă. Frunzele sunt supleant,
intregul sau fin dințată, variind între speciile de 3-15 cm în
lungime și 1.5-5 cm lățime; majoritatea speciilor sunt
vesnic verde, dar mai multe sunt de foioase.

5. SPIRAEA JAPONICA
Prelucrat dupa:
<http://www.english-country-
garden.com/a/i/flowers/spiraea-
japonica-3.jpg/> accesat 2016

http://www.gardensonline.com.au/
Uploads/Plant/1169/BuxusSemper
virensWs900.jpg

ARBUSTI  FOIOSI

ARBUSTI  RASINOSI

PHOTINIA - creste 4-15 m inaltime, cu o coroana de obicei
neregulate de sucursale unghiulare; ramurile sunt adesea
(nu întotdeauna) spinoasă. Frunzele sunt supleant,
intregul sau fin dințată, variind între speciile de 3-15 cm în
lungime și 1.5-5 cm lățime; majoritatea speciilor sunt
vesnic verde, dar mai multe sunt de foioase.

1. BUXUS SEMPERVIRENS
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DENUMIRE SIMBOL SURSA

DALE PIATRA NATURALA
POLIGONALA

- CULOARE CREAM
1

DALE PIATRA NATURALA
POLIGONALA

- CULOARE BEIGE
2

https://www.conrad.de/medias/glob
al/ce/5000_
5999/5700/5720/5721/572155
_BB_00_FB.EPS_1000.jpg

SPOT INCASTRABIL
PAVAJ

Prelucrat dupa:
http://www.antiquestone.ro/lista-
preturi/poligonala/gneis-aur-argint-
de-sicilia/ accesat 2016

Prelucrat dupa :
http://www.antiquestone.ro/lista-
preturi/poligonala/quartzit-white/
accesat 2016

http://opensin.ro/image/cache/data
/cosuri%20de%20gunoi%
20stradale6-700x700.jpg

PUBELA GUNOI

STALP ELECTRIC

BANCA

http://storage.spatiulconstruit.ro/st
orproc/gallery/h96/f9601/gallery_it
em/50360/stalp_ornamentali_pentr
u_iluminat_budapesta_1g25as_
50360.jpg?width=250

11

64 ml

REFLECTOR LUMINA http://electrocenter1.com.ar/image
s/reflector%20led%202.jpg
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ACCES FANTANA

ACCES FANTANA
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PANOU DE MARCARE A
MONUMENTULUI ISTORIC -
insotit de semnul      si un scurt istoric

NOTA 1:
- Informaţiile noi survenite în cursul execuţiei, în urma desfacerii şi demantelării unor componente, conform indicaţiilor din proiect, pot genera schimbări şi/sau modificări de soluţii locale.
- Proiectantul general va elabora soluţiile necesare pentru a se asigura continuitatea execuţiei şi va întocmi detaliile de execuţie aferente, în condiţiile asigurării unei relaţii contractuale de asistenţă şi
consultanţă tehnică.
- Zonele de desfaceri ale zidăriei şi zonele în care se realizează săpături interioare şi exterioare edificiului, trebuie realizate sub supravegherea unui arheolog care va întocmi un raport de cercetare
arheologică pe baza căruia se va obţine, după caz, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică.
- Detaliile de execuţie sunt la nivelul informatiilor existente la data elaborarii proiectului; o serie de detalii de execuţie se vor completa si elabora în urma desfacerii şi demantelării componentelor din
zonele inaccesibile in momentul cercetarii in situ.

NOTA 3:
-CATEGORIA DE IMPORTANTA-  normala "C" (Constructiii cu functiuni obisnuite - conform HGR nr 766/1997 )
-GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "II"- conf P 118/1999
-CLASA DE IMPORTANTA "II" - conf. CR0-2012; P100/2006, tab4.2
- RISC MIC DE INCENDIU- conf P118/1999
-TOATE HIDROIZOLATIILE ORIZONTALE SI VERTICALE SE VOR EXECUTA NUMAI DUPA PRESCRIPTIILE DIN
"NORMATIVUL C112/1986 CAT si NOILOR REGLEMENTARI IN VIGOARE

NOTA 2:
- Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală asupra concepţiei de
ansamblu, rezolvărilor funcţionale, tehnice şi estetice cuprinse în
documentaţia prezentă aparţin proiectantului general -  S.C. Spiri-Com
S.R.L.
- Proiectantului general -  S.C. Spiri-Com S.R.L. este singurul în drept să
opereze sau să autorizeze modificări ale proiectului întocmit, precum şi ale
lucrărilor executate după acesta, până la data recepţiei finale a obiectivului.
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