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1.1DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
Denumirea lucrării: Dezvoltare zonă rezidențială si funcțiuni complementare  
  extravilan Giroc,  
   C.F. 401968 Giroc, nr. cad. 401968- 11.600m2 
    
Beneficiari:  IORGA DANUT SI CRAUCIUC FELICIA MARIANA 
  
Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA 
                            Arh. Dumitrele Elena-Emilia 
Data elaborării: noi. 2015 
 
1.2. OBIECTUL P.U.Z. 

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de vest a extravilanului 
comunei Giroc,   la sud faţă de drumul judeţean DJ 595, a unor locuinţe cu funcţiuni 
complementare pe o suprafaţă de 11.600 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată 
prin CF 401968 şi se află în proprietatea următorilor beneficiari: Iorga Danut si Crauciuc 
Felicia Mariana.  

Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:  
 asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu 
celelalte zone funcţionale din vecinătate; 
 stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone 
 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului 
 rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren necesare 
viitoarelor drumuri 
 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de locuinţe şi funcţiuni 
complementare (spaţii comerciale, cabinete medicale, grădiniţe, şcoli, etc.) 

Prin documentaţiile de dezvoltare urbanistică ale comunei Giroc, se prevedea ca 
această zonă să fie destinată locuinţelor şi funcţiunilor complementare. 
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În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria 
Comunei Giroc,  Certificatul de Urbanism nr.281  din  29.05.2014, prin care s-au 
solicitat următoarele: 

-  se va tine cont de continuitatea strazilor din PUZ-urile adiacente si se vor respecta 
zonele de restrictii datorate retelelor existente. Se va asigura accesul la reteaua stradala 
majora 

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat.  
 
1.3. SURSE DOCUMENTARE 

Pentru teritoriul din care face parte zona în studiu s-a elaborat P.U.G. –ul comunei 
Giroc. În urma analizării documentaţiei mai sus menţionate, se pot trage următoarele 
concluzii generale: 
- amplasarea în cadrul localităţii, în proximitatea Timişoarei îi conferă un potenţial de 
dezvoltare urbanistică; 
- zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia 
de locuinţe, în concordanţă cu construcţii existente deja in zona, în intravilanul comunei 
Giroc şi a satului Chisoda; 
- de asemenea, se consideră oportună propunerea unei zone de funcţiuni complementare 
locuinţelor, în proximitatea drumurilor de exploatare şi a spatiilor verzi. 
- soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi 
de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră 
propusă. 
-  echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu 
apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 
- P.U.Z. –uri aprobate în zonă 
- Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ. 
Investiţiile pentru această zonă presupun construirea de zone de locuinţe şi funcţiuni 
complementare, dotări şi servicii publice. 
 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1 EVOLUȚIA ZONEI 

   Explozia investiţiilor din ultimii ani a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafeţe de 
teren dedicate dezvoltării de zone de locuit, asta şi în contextual în care preţurile 
terenurilor din zonele adiacente Timişoarei sunt mult mai accesibile. 

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE  
Terenul studiat se află la nord față de comuna Giroc  
Zona studiata este accesibilă prin drumurile de exploatare DE689 și DE 567  
 

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
Geomorfologic, amplasamentul aparține câmpiei banatului, aspectul orizontal 

conferind stabilitate terenului. 
Geologic, zona aparține Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic și o 

cuvertură posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micașisturi, 
paragnaise, cuarțite micacee, șisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, 
microconglomerate. Stratul superior prezintă depozite aluvionare cuaternare. 

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,3-3,9m, iar în perioadele cu 
exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,80 m. 
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Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m.  
Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru 

fiecare amplasament pe care urmează a se construi. 
În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește 

în zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de 
colț Tc=1,0 sec. 
 
2.4. CIRCULAȚIA 
Drumul judeţean DJ 595 se desfăşoară paralel cu zona studiată, la nord de aceasta, iar in 
partea de vest a amplasamentului se gaseste drumul de exploatare DE 689, iar în est 
drumul de exploatare DE567. Fiind vorba de drumuri de exploatare, acestea necesita 
modernizări, în vederea realizării unui profil adecvat desfăşurării circulaţiilor. Se consideră 
necesara realizarea unor noi artere de circulaţie care sa asigure accesibilitatea la noua 
lotizare. 

 
2.5. OCUPAREA TERENURILOR 

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea 
de arabil în extravilan. 

Din punct de vedere juridic, parcelele pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism 
sunt repartizate în felul următor:  
 C.F. 401968 Giroc, numar cad 401968 în suprafaţă de 11.600mp, arabil extravilan, 
proprietari – Iorga Danut si Crauciuc Felicia Mariana. 
 - S totală =1,16 ha 

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate: 
a) terenuri cu destinaţia de curţi construcţii, aflate în proprietate privată  
b) drumul de exploatare DE 689 la vest şi De567 la est 

În zona aferentă terenului studiat există construcţii pe parcele private. 
În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există 

zone de spaţiu verde amenajat. 
Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există.  

 Principalele disfuncţionalităţi: 
a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie): 
- traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare 
intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv 
asigurarea unor profile transversale corespunzătoare,  precum şi iniţierea unor drumuri noi, 
compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuinţe şi funcţiuni complementare, dotări şi 
servicii publice;  
- accesul din drumurile de exploatare pe parcelele studiate se poate face doar într-o 
manieră unitară; 
b) funcţionale 
- existenţa conductei de gaz si a liniei electrice aeriene ce impun restrictii si zone de 
protectie, precum si antena de irigatii care impune o zona de protectie de 2m din ax 
 
2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 
a) Căi de comunicaţie 

 Zona  studiată este mărginită la vest de drumul de exploatare DE 689, la est de 
DE567. 
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 Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei 
rutiere: 
- zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent 
caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente; 
- trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii 
de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere. 
 
b) Alimentarea cu apă şi canalizare  

În apropierea zonei există proiectate reţele de alimentare cu apă şi canalizare 
c) Alimentarea cu gaze naturale 

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, există reţea de gaze naturale. 
Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la Transgaz Mediaş. 

 
d) Alimentarea cu energie electrică 

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, există o linie electrica aeriena 
care impune o zona de restrictie; 

  
e) Telefonizare 

În zonă există cabluri fibră optică, ce impun restricţii referitor la modul de executare 
al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a 
cerut un aviz de principiu de la TELEKOM. 

 
f) Reţea de televiziune în cablu 

În zonă există reţea urbană de televiziune în cablu. 
 
2.7. PROBLEME DE MEDIU 
Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au şi în prezent, 
categoria de folosinţă de terenuri arabile, pasuni. 
Se va asigura în consecinţă, un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele 
rezervate spaţiilor verzi. 
  Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. 
  

 
2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu 
privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 
- dezvoltarea drumurilor de exploatare şi a celor prevăzute prin P.U.G Giroc astfel încât să 
poată deservi toată zona studiată 
- dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul Giroc; 
- extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; 
- asigurarea necesarului de spaţii verzi; 
- asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
 
RIDICAREA TOPOGRAFICĂ 
În scopul parcelării şi amplasării unor locuinţe şi funcţiuni complementare, pe terenul 
studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la  determinarea corectă a 
amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, 
poziţionarea fata de drumuri, intravilanul comunei Giroc şi satul Chisoda, indicarea 
drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele mai 
apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a 
prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată. 
 
 
3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. 

În P.U.G.ul comunei Giroc  aceasta zonă este propusă pentru dezvoltarea zonelor 
de locuit cu regim mic de inaltime şi a funcţiunilor complementare. 

  
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent.  Astfel, se prevăd spaţii 
verzi – parcuri publice între diversele parcele construibile în proporţie de minim 5%, precum 
şi spaţii verzi de-a lungul străzilor nou proiectate.  
 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 

Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenurilor din zona studiată prin 
documentaţia de faţă presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.G.-ul 
comunei. 

- Se propune generarea unei reţele de străzi cu un prospect de 12m (pentru 
străzile interioare), cu străzi de 16m la vest si 24m la est. 

- Pentru deservirea terenului şi accesibilitate la parcelele nou create se propune un 
drum de la est la vest, lăţimea profilului fiind de 12m. 

- Se propune realizarea unei semi-giratii pentru continuitatea strazilor Fagului si 
Retezat cu drumul nou propus 

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la 
reţeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). 
 Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din 
balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.  
 
3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI 

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor 
semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: 
- generarea unei zone de locuinţe cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice, ce 
va fi introdusă în intravilanul extins al localităţii Giroc;  
- asigurarea accesului în zona studiată; 
- asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de 
locuit coerente, valorificându-se potenţialul zonei; 
- rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi. 
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- parcele pentru locuinţe individuale – 11, cu suprafeţe variind între 524mp şi 742mp,  
- 1 parcela pentru funcţiuni complementare zonei de locuit, cu suprafata de 607mp,  
-  3parcele pentru spaţiu verde cu suprafeţe de 436mp,96mp, respectiv 1192mp 
- regim de înălţime redus, maxim P+1E+M pentru locuinţe individuale si P+2E+M pentru 
dotari si servicii publice 
- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea 
lotizare; 
- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: 
alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz 
 
Bilanț teritorial: 
Destinație teren Situația existentă Situația propusă
 suprafață procente suprafață procente
Locuințe  6188 m2 53,34%
Spații verzi (compacte) 1724 m2 14,86%
Dotări si servicii 607 m2 5,24%
Drumuri și accese 3081 m2 26,56%
Total 11600 m2 100,00% 11600 m2 100,00%
       Locuinte 

P.O.T. max Locuinte- 35% 
C.U.T. max Locuinte- 1,05 
Hmax. Cornisa 8m P+1E+M 
Dotări şi servicii publice 
P.O.T. max Dotări si servicii- 40% 
C.U.T. max Dotări si servicii - 1,6 
Hmax. Cornisa 10m P+2E+M 

 
Investiția se va face gradat și etapizat.  

Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel 
că există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea 
utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de 
retenție ape pluviale, post trafo, SRM. 

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, 
bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM. 

Se vor asigura locuri de parcare pe domeniul privat și public. 
Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. 

 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: 
 a.Alimentare cu apă 

Necesarul de apă a fost determinat conform SR 1343-1:2006 în funcţie de gradul de 
dotare a spațiilor pentru locuințe cu instalaţii sanitare interioare, considerându-se că spaţiile 
vor dispune de instalaţii sanitare interioare de apă şi canalizare cu prepararea locală a apei 
calde şi un debit specific pentru nevoi gospodăreşti de 120 l/om.zi. 
Debitele caracteristice ale cerinţei de apă (conform breviarului de calcul) sunt: 
Qzi med = 9,19 mc/zi (0,11 l/s) 
Qzi max = 11,95 mc/zi (0,14 l/s) 
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Qor max = 1,00 mc/h (0,28 l/s) 
Alimentarea cu apã potabilã se poate rezolva în sistem centralizat din reţeaua 
existentă a localității Chișoda, după extinderea acesteia din strada Retezat până la zona 
studiată, printr-o reţea de distribuţie din polietilenă Ø 125 mm. Reţeaua se va echipa cu 
hidranţi de incendiu supraterani la distanţe de 100 m unul de altul şi cu cămine de vane 
pentru sectorizarea reţelei Ø = 1,25 m. Branşamentul fiecărei parcele la reţeaua de 
alimentare cu apă se va realiza cu prize de branşament PE-HD şi robinet de concesie. Pe 
fiecare branşament se va monta un apometru de contorizare a consumului de apă. 
Apometrele se vor monta în cămine de vizitare în interiorul proprietăţii la cel mult 1,0 m de 
limita de proprietate. 

 
 

 b.Canalizarea menajeră  
Debitul de ape uzate menajere evacuat s-a determinat conform SR 1846-1:2006 (vezi 
breviar de calcul). În aceste condiţii debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate 
sunt: 
Quz zi med = 8,73 mc/zi (0,10 l/s) 
Quz zi max = 11,35 mc/zi (0,13 l/s) 
Quz or max = 0,95 mc/zi (0,27 l/s) 
Apele uzate colectate prin intermediul unui colector din PVC multistrat Ø 315 mm vor 
fi evacuate în sistem centralizat către reţeaua de canalizare a localităţii Chișoda, după 
realizarea extinderii venite din str. Retezan până la obiectivul studiat. 
c.Canalizarea pluviala 
Debitul de ape pluviale s-a calculat în baza SR 1846-2:2006, dat de relaţia Qm = (S1 x Ø1 
+ 
S2 x Ø2) x k, de unde Qpluvial = 5.772,10 m3/an. În lipsa unei amenajări de îmbunătățiri 
funciare, respectiv a unui canal de desecare, apele pluviale se vor scurge pe panta 
terenului către rigolele stradale, conduse către un bazin de colectare, trecute în prealabil 
printr-un separator de hidrocarburi, apoi folosite pentru stropirea spațiilor verzi. Preaplinul 
se va scurge liber sistematizat în sol, cu descărcare finală către cel mai apropiat emisar. 

BREVIAR DE CALCUL 
 

A. Alimentarea cu apã 

I. Necesarul de apã 

 Numãr persoane 54. 

 Conform SR 1343-1:2006, considerandu-se zone cu instalaţii interioare de apă rece, caldă 

şi canalizare, cu preparare centralizată a apei calde. 

  N = 
1000

1
 x 54 x 120 l/om zi = 6,48 mc/zi 

 
II. Determinarea debitelor de calcul 
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Qzi med = ks x kp x N = 1,05 x 1,35 x 6,48 mc/zi = 9,19 mc/zi   - debit zilnic mediu 

Qzi max = kzi x Qzi med = 1,30 x 9,19 = 11,95 mc/zi   - debit zilnic maxim 

 Qorar max = kor x Qzi max / 24 = 2,0 x 11,95 / 24 = 1,00 mc/h 

             
 ks = 1,05 – coef. ce ţine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, 

conform S.R. 1343-1:2006  

 kp = 1,35 – coef. ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aducţiune şi 

reţelele de distribuţie, conform S.R. 1343-1:2006 

 kzi = 1,30 – coef. de neuniformitate al debitului zilnic maxim, conform S.R. 1343-1:2006, 

tabel 1 

 kor = 2,00 – coef. de neuniformitate al debitului orar maxim, conform S.R. 1343-1:2006, 

tabel 2 

 Qzi med = 9,19 mc/zi  (0,11 l/s) 

 Qzi max = 11,95 mc/zi   (0,14 l/s) 

 Qor max = 1,00 mc/h   (0,28 l/s) 

B.  Canalizarea apelor uzate menajere 

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846. Procentul de 

restituţie se consideră de 95 % din necesarul de apă calculat pentru etapa de perspectivă 

apreciată la: 

  Qu = 0,95 x Qs 

  Quz zi med  = 0,95 x 9,19 mc/zi = 8,73 mc/zi    (0,10 l/s) 

   Quz zi max  = 0,95 x 11,95 mc/zi = 11,35 mc/zi  (0,13 l/s) 

   Quz or max  = 0,95 x 1,00 mc/h = 0,95 mc/zi   (0,27 l/s)  

C. Canalizarea apelor pluviale 

Cantitatea de apă meteorică s-a calculat conform SR 1846-2:2006: 

 Qm = (S1 x Ø1 + S2 x Ø2) x k 

Qm – cantitatea de apă meteorică lunară 

S1 – suprafaţa aferentă pentru învelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfalt, precum şi 

terase asfaltate şi pavaje din asfalt şi beton (S1 = 9943 m2) 

Ø1 – coeficient de scurgere pentru învelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfalt, precum 

şi terase asfaltate şi pavaje din asfalt şi din beton (Ø1 = 0,9) 
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S2 – suprafaţa aferentă pentru terenuri de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, terenuri 

agricole cultivate (S2 = 1657 mp) 

Ø2 – coeficient de scurgere pentru terenuri de sport, grădini, incinte și curți nepavate, 

terenuri agricole cultivate (Ø2 = 0,12) 

 k – cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna 
anterioară emiterii facturii 
 Qm = (9943 x 0,9 + 1657 x 0,12) x 0,631 = 5.772,10 mc/an 

 
d)  Alimentarea cu energie electrică 

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru 
racordarea consumatorilor ce vor aparea in zona studiata. 

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie 
de case este Pi=13x12 kW=156 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este 
Psim.max.abs.=13x6 kW = 78 kW. 

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=12x0,125 kW 
= 1,5 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 12x0,125 kW = 
1,5 kW. 

Puterea instalata estimata totala(locuinte+iluminat public) este Pi=157,5 kW, iar 
puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 79,5 kW. 

Fiecare parcelă va beneficia de alimentare cu energie electrică. Se propune 
realizarea de bransamente in cablu subteran. 

Operatorul de distributie va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru 
fiecare loc de consum în parte.  

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire 
pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie 
electrică care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi 
avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. 

Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa  
reziste la lovituri de trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 60W sau cu 
sursa cu halogenuri metalice de 125W. Stalpii vor fi prevazuti cu tablou electric inglobat in 
corpul stalpului si vor fi legati la priza de pamant. Alimentarea stalpilor de iluminat se va 
realiza in cablu pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde. 

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile 
de transformare propuse. 

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire 
pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie 
electrică a iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare 
constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din 
zonă. 
e)  Telecomunicaţii si televiziune prin cablu 

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită 
multitudinii de operatori ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea 
flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi 
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PVC-M D90mm, fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, pasive și 
cablurile de telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați. 

Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații. 
La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire 

pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de racordare și 
branșament pentru rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuţie 
necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele 
edilitare din zonă. 
 f) Gospodărie comunală 
Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, 
controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o 

 firmă specializată, în baza unui contract. 
 
                 3.7. PROTECTIA MEDIULUI 

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă  la o reconsiderare a mediului 
natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează 
caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic 
trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la 
dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a 
mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi 
ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural 
şi a sitului construit. 

 Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din 
suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de 
zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. 
 Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative 
 Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor 
aferente acestora, respectiv  alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei 
de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se 
propune este conformă cu normelor europene actuale. 
 Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere 
se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate 
periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.   
 Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul 
 Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul 
 Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul 
 Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor 
edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut 
până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de 
exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi 
asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al 
circulaţiei rutiere.  

 
TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 
din 08/07/2004) 



 

                       Pr. nr.16/2015 – P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE –  
extravilan Giroc, jud.Timiş, C.F.401968, nr.cad.401968 ‐11.600mp 

beneficiari‐ IORGA DANUT si CRAUCIUC FELICIA MARIANA 
                          MEMORIU DE PREZENTARE 

          15 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : 
1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Soluţiile de 
urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este 
determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru extravilan în acord cu cerinţele şi 
tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul 
comunei Giroc, în care sunt foarte multe alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă 
creează premize pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia 
respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate 
menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres 
ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).  
1.b. Se încadrează în documentaţiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii 
categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat câteva obiective 
principale: încadrarea în caracterul zonei precum şi asigurarea îndeplinirii măsurilor legale 
şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. 
1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren 
valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi rezultatele 
studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul şi în 
ceea ce priveşte scoaterea terenului din circuitul agricol. Raportul mediu natural – mediu 
antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi 
constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede 
asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului 
existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 
1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de locuinţe nu afectează 
mediul.  
Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se 
elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. 
Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia 
autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse 
staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele 
termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi 
autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de 
sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. 
Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la 
pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi 
înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse 
posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va 
realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile 
verzi. 
Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind 
gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi 
generatoare de zgomot. 
Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii. 
Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt 
precizate următoarele: 
 Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; 
 Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată;  cele 

reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi 
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predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind 
gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul 
deşeurilor; 

 Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; 
 Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi 

STAS 6156/1986; 
 Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM 

1103/2003; 
 Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002; 
 Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru 

asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001; 
 Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice 

locale sau judeţene. 
1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune pentru 
etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. 
Managementul deşeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această 
destinaţie şi vor fi preluate de societăţi autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu 
permit împrăştierea lor. 
Gospodărirea substanţelor periculoase şi toxice: fiind o clădire de locuinţe, nu rezultă nici 
un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. 
Protecţia calităţii apelor: prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce 
se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. 
 Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în 
special la: 

2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. 
Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de 
muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau 
frecvenţă – ca atare nu se pune problema reversibilităţii efectelor (elementele componente 
rămân nenocive şi deşeurile neutre se adună şi se elimină în câteva minute) 
2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, 
depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create şi 
agrementate special pentru medii în care stau şi locuiesc oameni. 
2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanţă de peste 60km faţă de graniţă. 
2.d. Nu e cazul. Nici în condiţii accidentale, nici în condiţii normale natura activităţii nu 
afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 
2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafaţă cât şi ca 
număr de populaţie posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar 
locuitorii din clădirile propuse. Toate spaţiile vor fi încălzite, ventilate şi se vor asigura toate 
normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi 
incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară.  
2.f. Nu e cazul. 
2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt 
elemente ale patrimoniului cultural (naţional, regional sau local) în zonă. Nu există 
caracteristici naturale speciale 
2.f.ii – nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului, pe 
parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 
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2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de 
ocupare al terenului studiat cu construcţii P.O.T. este sub 35%, rămân în zonă platforme, 
parcaje, spaţii verzi amenajate (peste 5,00%) 
2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici 
naţional, comunitar sau internaţional. 
 Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în 
detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se 
apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se 
realizează pe o suprafaţă relativ mică. 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de 
străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se 
impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.  
 Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare 
de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. 
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Prezentul studiu nu modifica zonificarea P.U.G., incadrandu-se in tendintele de 
dezvoltare urbanistica si a studiilor si proiectelor elaborate anterior, raspunzand nevoilor 
actuale si viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de 
modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii 
verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei 
astfel de dezvoltări. 

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în extravilanul 
localităţii Giroc, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de 
cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii coerente din 
punct de vedere urbanistic, realizand un climat prielnic functiunii de locuire, imbunatatind 
calitatea vietii. 

Întocmit, 
        Arh. Dumitrele Elena- Emilia 
 


