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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei . 
 

Denumirea lucrării :    PUZ – locuinte si dotari complementare admise,  
parcelele 410916 si 410932,  
Giroc, jud. Timis. 

   
Beneficiar :                       PASCOTA Iosif Ionel 

 
Faza de proiectare:      PLAN URBANISTIC ZONAL 

 
Proiectant :                 B.I.A. Arhitect BUGAR Savu 

  
Contract nr. :              19/2015 

 
Data elaborării :            martie 2017 

 
 
1.2. Obiectul lucrării 
 

Elaborarea documentatiei de faţă, este determinată de intenţia de a transforma o zonă cu 
funcţiunea actuală agricolă, din partea de nord a teritoriului administrativ al comunei Giroc, din 
proximitatea municipiului Timisoara, în zonă destinată funcţiunilor urbane de locuit si a functiunilor 
complementare acestora, cu dotările aferente şi legăturile ce se impun cu vecinătăţile. 

Documentaţia s-a elaborat la comanda beneficiarului, având ca subiect parcelarea terenului 
in vederea realizarii de loturi pentru locuinte individuale si colective cu dotari cu functiuni 
compatibile unei zone de locuit. 

De asemenea se prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii 
unei infrastructuri adecvate.           

Obiectivul acestui Plan Urbanistic Zonal este acela de a trasa câteva reguli generale de 
funcţionalizare a teritoriului, (în prezent terenul este liber, cu funcţiune agricolă), prin croirea unei 
trame stradale ierarhizate, stabilirea acceselor şi a circulaţiei în zonă, în corelare cu circulaţia 
majoră dinspre municipiul Timişoara şi a zonificări funcţionale. 

De asemenea se prevede realizarea lucrarilor rutiere şi tehnico-edilitare necesare creeări 
unei infrastructuri adecvate.  

Au mai fost prevăzute suprafete destinate drumurilor si spaţiilor verzi. 
Terenul studiat este proprietate privată, pe doua parcele relativ alaturate in extravilanul 

localitatii Giroc, in partea de nord a teritoriului administrativ al comunei Giroc.  
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Terenul este compus din doua parcele, avind la sud un drum de exploatare - De 68/5, la 
nord un drum de exploatare - De 68/2, si au forma în plan regulat, cu o suprafata totala de 
23.283,0 mp . 

Pentru zona aflată în studiu a fost emis Certificatul de Urbanism 17 din 06.01.2016, eliberat 
de Primăria comunei Giroc. 

 
 Amplasamentul luat în studiu  este format din parcelele :  
 

  C.F. 410932  nr.topo 410932  -  S = 8.544 mp, proprietatea lui PASCOTA Iosif Ionel, bun 
propriu, fara sarcini. 

 C.F. 410916  nr.topo 410916  -  S = 14.739 mp, proprietatea lui PASCOTA Iosif Ionel, bun 
propriu, fara sarcini. 
 

Terenul luat în studiu se încadrează în clasa a IV –a de calitate (fertilitate) conform aviz 
OSPA. 
    Beneficiarul a solicitat întocmirea documentaţiei de urbanism necesare în vederea realizării 
unei zone rezidentiale cu dotari si servicii publice compatibile zonei de locuinte, drumuri de 
deservire, precum şi echiparea tehnico-edilitară aferentă. 

Prin documentaţia prezentă se au în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale 
documentaţiilor elaborate anterior şi anume “P.U.G. Giroc“ un proiect elaborat de S.C. 
IPROTIM S.A. zona respectivă fiind prevăzută ca : zonă de locuinte mici si medii cu 
functiuni complementare. 

Suportul topografic al PUZ a fost ridicarea topografică la scara 1/1000,  executată în 2015 şi 
pusă la dispoziţie de beneficiari. 

 
Surse documentare : 
Studiile de fundamentare şi proiectele elaborate pentru întocmirea PUZ sunt: 
 Ridicarea topografică 
 Studiu geotehnic 
 P.U.G. Giroc. 

 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

 
2.1. Evoluţia zonei 
 
Datorită calităţii cadrului natural existent, a poziţiei geografice apropiate de municipiul 

Timişoara, Comuna Giroc are un important potenţial de dezvoltare a activităţilor serviciilor, cât şi a 
locuirii. 

În partea de nord a teritoriului administrativ al comunei Giroc (teren in intravilanul extins prin 
PUG), pe un teren proprietate privată, se propune realizarea unor zone rezidentiale cu dotari 
complementare admise, cuprinzând loturi pentru constructii pentru locuinte individuale/colective, 
drumuri de acces, echipare tehnico-edilitară.  

Terenul este amplasat în partea de nord a Comunei Giroc, cu acces din Timisoara de pe 
strada Gospodarilor apoi in Giroc pe strada Macilor, pe un drum de exploatare existent – De 68/2, 
pana la parcelele studiate. 

 
2.2. Incadrarea în teritoriu. 

Teritoriul luat în studiu  este situat în extravilan conform CF (in intravilanul extins prin PUG 
Giroc), în  zona de nord a Comunei Giroc, pe teritoriul adminstrativ al comunei, fiind delimitat : 
  -la SUD  - drumul de exploatare De 68/5 – str. Poeni ei 

-la EST      - parcela teren arabil nr. 410933 
  -la NORD  - drumul de exploatare De 68/2 – str. Macilor 

-la VEST   - parcela teren arabil nr. 410915 
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Suprafaţa totală a terenului este de 23.283,0 mp.  
Intreaga suprafata este compusa din teren arabil in extravilan. 
 
In prezent pe aceast sit nu exista nici o constructie. Pe terenurile din apropriere de 

exista constructii de locuinte, cu regim de inaltime de max P+2E+M. 
 

  2.3. Elemente de cadru natural. 
  

Terenul luat în studiu are categoria de folosinta arabil,  fiind liber de orice constructie.    
Terenul este relativ plan şi orizontal, având stabilitatea generală asigurată. 
Morfologic, zona este situată în Campia Banatului, parte integrantă din marea unitate 

geomorfologică Câmpia Tisei, centrul unui mare complex aluvionar, a cărui axă longitudinală o 
constituie râurile Timiş şi Bega.  

Din punct de vedere hidrogeologic s-au identificat urmatoarele aspecte: 
- in stratul de nisipuri ce apare imediat sub crusta argilo prafoasa, este cantonat stratul de apa 
freatica. Are in general nivele ridicate (1,5 – 5,0m). 

Din punct de vedere geologic in teritoriul comunei sunt prezente formatiuni ale holocenului 
superior, constituite din pietrisuri, nisipuri si argile si formatiuni ale pleistocenului superior 
(cuaternar), constituite din depozitele loesoide, pietrisuri, nisipuri si indeosebi argile sau prafuri. 

Pe intreaga suprafata a teritoriului comunei Giroc, predomina in suprafata pamanturile 
argiloase, avand in general grosimi mici 1,0 – 3,0m sub care apar nisipuri fine si mijlocii. 

Harta zonarii seismice a Banatului cuprinde teritoriul comunei in zona seismica D cu 
urmatoarele caracteristici: 
- coeficientul de seismicitate Ks = 0,16 
- perioada de colt Tc = 1,0 s 
- grad de seismicitate echivalent 7,5 

Adancimea de inghet stabilita este de 0,70m. 
Din punct de vedere geotehnic pe teritoriul comunei predomină pământurile argilo – 

nisipoase, urmate de nisipuri fine si medii.   
Adâncimea minimă de fundare recomandată  Hmin = 1,00m. 
Presiunea recomandată pentru sarcini fundamentale şi adâncimea de bază (2,00). 

Pa = 1,60 – 2,00kgf/cmp in pamanturi prafos nisipoase si nisipuri fine  
Presiunea recomandată pentru combinaţia de sarcini fundamentale + accidentale este: 

Pa = 1,80 – 2,20kgf/cmp  in nisipuri medii 
Datele geotehnice si conditiile de fundare recomandate urmeaza a fi verificate pentru 

fiecare amplasament pe care urmeaza a se construi, pentru obiectivele nominalizate fiind 
necesare studii geotehnice definitive. Zona studiata nu este expusa unor fenomene de risc natural. 
Climatic amplasamentul se integreaza in particularitatile macroclimatice ale judetului Timis 
determinate de pozitia geografica a acestuia in continentul european. Regimul termic si 
pluviometric este influentat de interferenta maselor de aer cu caracter continental de origine 
vestica cu cele de origine estica precum si invazia unor mase de aer cald dinspre sud ce 
traverseaza Marea Mediteraneana.   

Condiţiile de climă sunt:  
Izotermele medii multianuale de 10˚C şi  11˚C 
Temperaturi medii de -2˚C în luna ianuarie şi 22˚C - 24˚C în luna iulie 
Zăpada prezintă grosimi medii de 20 – 50cm, prima zăpadă începând cu luna noiembrie, ultima 
zăpadă în martie. 

 
2.4. Circulaţia. 
 
Terenul este amplasat în partea de nord a teritoriului administrative al comunei Giroc. 

Accesul din Timişoara se face strada Gospodarilor până la ieşirea din oraş. Traseul continuă pe 
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strada Macilor si de aici pe un drum de exploatare existent – De 68/2, care va avea un prospect 
final de 10,5m + HCn 66 + 10,5m. 

Nu exista drumuri de acces corespunzatoare, parte din strazile existente fiind 
nemodernizate. 

 
     2.5. Ocuparea terenurilor 

Amplasamentul se află in extravilanul comunei Giroc, cu acces din localitate şi este format 
din parcelele  cadastrale  410916 si 410932. 

Zona nu prezintă riscuri naturale. 
 
Principalele disfuncţionalităţi semnalate sunt următoarele : 
 Lipsesc dotările edilitare : alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie 

electrică, telefonie. 
 Lipsesc drumuri de acces modernizate. Zona studiata este lipsita de factori de poluare 

majori cu exceptia celor generate de drumurile de exploatare nemodernizate (praf). 
 

 
2.6. Echiparea edilitară 

  
Parcela nu beneficiaza de dotari tehnico-edilitare: apă, canal, gaz, reţea electrică, telefonie. 

    În intravilanul comunei Giroc exista retea de alimentare cu apa si reteaua de canalizare se 
afla in etapa de perspectiva. In imediata proximitate a zonei studiate exista canale de desecare. 
Pentru realizarea reţelelor de echipare tehnico-edilitare, se vor întocmi studii de specialitate. 

 
Reteaua de apa potabila si canalizare,  
În apropierea zonei există reţea de alimentare cu apă si canalizare în intravilanul 

municipiului Timisoara şi al localitătii Giroc. 
Din punctul de vedere al apelor meteorice in apropierea zonei studiate se afla la Nordul 

parcelelor studiate canalul de desecare Hcn 66 iar la Vest Hcn 43 pentru preluarea acestora. 
 
Alimentarea cu energie electrica. Telecomunicatii 
Amplasamentul  nu este afectat de  LEA medie tensiune 20kv din apropierea studiului . 
In apropierea  zonei studiate  exista LEA 0,4kv provizorii care se vor desfinta dupa ce se da 

solutia definitiva de alimentare de catre ENEL DISTRIBUTIE care va intocmi proiectul de 
specialitate. 

Retea de telecominicatii nu exista  in apropierea zonei studiate, ele fiind studiate in mai 
multe PUZ-uri. 
 

Alimentarea cu caldura si gaze naturale 
Comuna GIROC este racordata la reteaua de gaze naturale conform hotararii de Guvern 

pentru infiintarea de distributii de gaze HG 386/28.05.1996. 
 La marginea localitatii GIROC in spre Chisoda, exista o Statie de Reglare Masurare din 

care pleaca reteaua de gaze naturale presiune redusa care alimenteaza localitatea. 
 Aceasta Statie de Reglare si retelele de distributie au fost calculate pentru necesarul de 

gaze actual si pentru extindere a constructiilor de locuinte si a societatiilor viitoare. 
 Pe strazile localitatii Giroc  exista retele  de gaze  naturale presiune redusa executate din 

polietilena care alimenteaza imobilele existente. 
 
2.7. Probleme de mediu 

    
Suprafaţa din perimetrul studiat, având în prezent folosinţa agricolă, nu prezintă nici un fel 

de surse de poluare a mediului. 
Zona studiată este lipsită de factori de poluare majori.  

   Conditiile de autorizare a executarii constructiilor in aceasta zona vor avea in vedere 
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pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic, avand in vedere caracterul zonei. 
    
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 

3.1.  Prevederi ale PUG 
  

Dupa cum am amintit, PUG-ul aprobat al Comunei Giroc prevede in aceasta zonă locuinte 
mici si medii cu functiuni complementare. In P.A.T.J. al judetului Timis nu se prevede nimic special 
pentru aceasta zona. Zona nu afecteaza nici un sit cuprins in zonele protejate Natura 2000. 

 
Funcţiunea dominantă a zonei: 
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit, cu clădiri mici şi medii  
 
Funcţiunile complementare admise ale zonei: 
Sunt permise următoarele funcţiuni complementare: 

- dotari si servicii; 
- functiuni complementare zonei de locuinte 
- spaţii verzi amenajate; 
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje 
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente. 

 
Utilizare funcţională : 
 
Utilizări permise 

- locuinţe individuale cu maxim 2 unitati locative; 
- locuinţe colective cu functiuni complementare la parter; 
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni ca nu deranjează zona de locuit; 
- instituţii publice, comert, servicii, dotări de cultură, sedii de firme; 
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară; 
- spaţii verzi; 
- accese auto, spaţii pentru parcare. 
 
Utilizări permise cu condiţii 
Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu următoarele 
condiţii: 
- să nu genereze transport greu; 
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei funcţiuni, 

conform normelor; 
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării 

incintei pentru depozitare deşeuri, ş.a.  
- în cazul serviciilor de acces public (de proximitate), se vor respecta şi următoarele 

condiţii:  
- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;  
- să implice maxim 5 persoane; 
- să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine; 
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea 

locuirii pe parcelele vecine; 
- pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine 

acordul vecinilor de parcelă; pentru activităţi de alimantaţie publică, se va obţine 
acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile;   

- La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice se va 
solicita avizul organelor de specialitate interesate. 

- La autorizarea executării construcţiilor este obligatorie respectarea prevederilor capitolului 
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VI.2.-Zone construite protejate şi VII.1.-Zone cu risc natural seismic, ale prezentului 
regulament. În acest sens se va respecta limita de protecţie a monumentelor istorice 
propuse şi obiectivelor istorice locale propuse, în care autorizarea se va face doar cu 
avizul DJCCPCN Timiş. 

 
Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare 

- Serviciile şi dotările publice se amplasează în urma elaborării şi aprobării unor PUZ sau 
PUD, după caz. 

- Interdicţiile temporare de construire îşi pierd valabilitatea în momentul încetării cauzelor 
care le-au instituit. 

 
Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente 

□ Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri tehnologice 
grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de deşeuri. 

□ Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni: 
o locuire colectivă multietajată (cu peste trei niveluri) pe parcela cu nr. Top 410932; 
o industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc); 
o comerţ şi depozitare en-gros; 

 
3.2. Valorificarea cadrului natural 

 
Zona amplasamentului studiat este în totalitate cuprins în circuitul agricol, având folosinţa 

de arabil, urmand ca prin prezentul P.U.Z. sa fie modificata pentru: teren curti-constructii, intravilan 
al comunei Giorc. 

Condiţiile de climă, cât şi cele privind construibilitatea nu ridică probleme deosebite, cu 
excepţia faptului că nu se recomandă realizarea de subsoluri. 

Condiţiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune. 
Terenul este plan şi nu necesită lucrari semnificative de sistematizare pe verticală. 

 
3.3. Modernizarea circulaţiei 

 
Amplasamentul se află în extravilanul Comunei Giorc. Accesul din Timişoara se face strada 

Gospodarilor până la ieşirea din oraş. Traseul continuă pe strada Macilor si de aici pe strazile 
Margaretei i Petalei, strazi propuse prin documentatii de urbanism aprobate anterior prezentului 
PUZ. 

Accesul pe parcela se va realiza atat prin latura de nord (De 68/2) str. Macilor, dar si pe 
latura de sud (De 68/5) str. Poeni ei, pe drumuri care s-au prevazut în concordanţă cu specificul 
terenului, folosind pantele naturale ale terenului şi evitand ulterioare lucrări de nivelare. 

 
Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie de balast si 

piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. 
De asemenea vor fi prevăzute zone speciale pentru spaţii verzi de aliniament. 

   
Sistematizarea pe verticală 
 

Dat fiind natura plană a zonei studiate, volumul de sistematizare pe verticală este destul de 
redus, lucrările rezumându-se la realizarea pantelor necesare scurgerii şi colectării apelor 
meteorice la rigolele stradale. 

Avand in vedere natura terenului din zona studiata, se impun lucrari de sistematizare pe 
verticala pentru realizarea platformelor constructilor si a drumurilor, in vederea asigurarii pantelor 
necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice la rigolele stradale si mai departe la reteaua 
centralizata. 
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3.4. Zonificare funcţională - reglementări 

 
La baza întocmirii acestui plan stau prevederile Planului Urbanistic General elaborat 

anterior pentru zona studiată şi s-a tinut cont de prevederile din documentaţiile  aprobate  privind  
traseele  majore  de  circulaţie. 

   S-a urmărit integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcţională.  
    Propunerile de sistematizarea teritoriului s-au făcut ţinând cont de: 

-  particularităţile terenului 
-  posibilităţile de asigurare a utilităţilor în zonă 
-  preluarea prospectelor stradale din documentatiile de urbanism aprobate in 
vecinatatea ampasamentelor 
-  integrarea în prevederile de dezvoltare generală a teritoriului 

   
Funcţiunile principale în zonă vor fi din gama : 
 

□ Funcţiunea dominantă a zonei: 
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit, cu clădiri individuale / colective cu regim 
de inaltime de maxim P+1E+M / D+P+2E, locuinţe cu caracter preponderent urban. 
 

□ Funcţiunile complementare admise ale zonei: 
Regim maxim de inaltime P+4E 
Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt după cum urmează: 

□ funcţiuni de servicii şi utilitate publică; 
□ spaţii verzi amenajate; 
□ accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje 
□ reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente  

 
□ Utilizare funcţională 

 
Utilizări permise 

- locuinţe individuale cu maxim 2 unitati locative; 
- locuinţe colective cu functiuni complementare la parter  ; 
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni ca nu deranjează zona de locuit; 
- instituţii publice, comert, servicii, dotări de cultură, sedii de firme; 
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară; 
- spaţii verzi; 
- accese auto, spaţii pentru parcare. 
 
Utilizări permise cu condiţii 
Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, cu următoarele condiţii: 

- să nu genereze transport greu; 
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei funcţiuni, 

conform normelor; 
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării 

incintei pentru depozitare deşeuri, ş.a.  
- în cazul serviciilor de acces public (de proximitate), se vor respecta şi următoarele 

condiţii:  
- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;  
- să implice maxim 5 persoane; 
- să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine; 
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea 

locuirii pe parcelele vecine; 
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- pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine 
acordul vecinilor de parcelă; pentru activităţi de alimantaţie publică, se va obţine 
acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile;   

 
Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare 

Serviciile şi dotările publice se amplasează în urma elaborării şi aprobării unor PUZ sau 
PUD, după caz. 
 
Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente 
□ Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri 
tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de deşeuri. 
□ Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni: locuire colectivă 
multietajată (cu peste trei niveluri); industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc); 
comerţ şi depozitare en-gros; 
□ Oricare altele decat cele premise. 

 
Regimul de înălţime al construcţiilor de locuinte preconizate este de max. D+P+2E.  
Regimul de înălţime al construcţiilor pentru dotari si servicii publice este de max. P+4E.  
 
 
Soluţia aleasă a avut în vedere prevederile normativelor în vigoare cu privire la forma, 

dimensiunile terenului, orientarea faţă de punctele cardinale, care să permită o bună însorire a 
parcelei si a obiectivelor. 

Pe parcela, prin regulamentul de urbanism, se instituie obligativitatea ca spaţiul verde să nu 
fie mai mic de 20% din suprafaţa lotului. 

INDICI CARACTERISTICI: 

 Suprafaţa totală studiată conf C.F.= 23.283,00mp 
 Populaţie preconizată în zona studiată = 100 locuitori 
 Număr de parcele : 19 parcele pentru locuinte individuale, 3 parcele pentru 

locuinte colective mici (maxim 6 unitati locative pe parcela), doua parcele 
pentru       si 3 parcele pentru zona verde 

 
BILANT TERITORIAL ( conf. suprafaţă din extras CF ) 
 

SUPRAFETE TEREN          EXISTENT                             PROPUS 
                  mp     %               mp                  %  
 
ZONA REZIDENTIALA, Locuinte 

Individuale             -   -               12.275      52,72 
ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA, Locuinte collective mici 

cu functiuni complementare      -   -                 2.427      10,42 

ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE -   -         2.786      11,97 
CIRCULATII, drumuri            -   -                         3.933          16,90 

SPATII VERZI, din care : publice    -   -                       1.862        7,99 
 
TEREN AGRICOL                                           -                -  
TOTAL ZONA STUDIATA           23.283   100                  23.283             100 

Pentru zona rezidentiala cu locuinte individuale, se prevede un procent de ocupare al 
terenului (POT) de max 35%,  
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Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) pentru zona este 1,05. 
 
Pentru zona preominant rezidentiala cu locuinte colective cu functiuni complementare la 

parter, se prevede un procent de ocupare al terenului (POT) de max 35%,  
Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) pentru zona este 1,20. 

 
 Propunerile de sistematizarea teritoriului s-au făcut ţinând cont de: 

- disfuncţionalităţile evidenţiate 
- particularităţile terenului 
- posibilităţile de asigurare a utilităţilor în zonă 
- integrarea în prevederile de dezvoltare generală a teritoriului comunei  

 
3.5. Dezvoltarea echipării edilitare 
 

a. Alimentare cu apă 
 
Suprafata totală a zonei studiate este de 23.283 mp; zona propusă spre studiu va avea din 

punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zonã de locuinţe mici si medii, ce va fi 
introdusă în intravilanul extins al localităţii Giroc. 

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi de incendiu pentru constructiile propuse va 
fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a comunei Giroc, retea administrata s.c. 
GIROCEANA s.r.l., existenta in intravilanul localitatii.  

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va extinde de-a lungul drumlui De 68/2 
pana la reteaua existenta unde se va lega la reteaua de apa administata de s.c. GIROCEANA s.r.l,  
si va asigura necesarul de apa potabila, cat si necesarul de apa pentru stingerea unui eventual 
incendiu.   

Reteaua de alimentare cu apa propusa se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, 
Dn. 110 mm si se va amplasa in zona verde pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa existe 
cate un bransament pentru fiecare parcela. Reteaua de apa se va echipa si cu 8 hidranti de 
incendiu supraterani Dn 80 mm. Lungimea retelei de apa propusa este: L = 780 m in zona 
parcelelor, cu extindere de 170 m pana la reteaua din municipiul Timisoara. 

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al 
consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena 
PE-HD, Pn 6, De. 32 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De 
asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru 
masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentelor va fi de 240 m. 

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm. 
Debitele totale de apa necesare sunt : 
Q S ZI MED      = 13,90mc/zi = 0,16 l/s  
Q S ZI MAX      = 18,07 mc/zi = 0,21 l/s 
Q S ORAR MAX =   1,51 mc/h = 0,42 l/s  
Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. 
 
2. Canalizare menajeră  
 
Canalizarea propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de 

canalizare al comunei Giroc, retea administrata s.c. GIROCEANA s.r.l., existenta. 
Reteaua stradala de canalizare se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 

mm, lungime 730 m si se va amplasa pe strazile nou propuse din zona parcelelor, cu extindere de 
160 m pana la reteaua existentă. 
 Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de 
proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor 
executa cu tuburi din PVC–KG cu diametrul D=160 mm. Lungimea racordurilor va fi de 290 m si se 
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vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.  
Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. 
Debitele de apa menajera evacuate in reteaua localitătii sunt:  
Q U ZI MED      = 13,90mc/zi = 0,16 l/s  
Q U ZI MAX      = 18,07 mc/zi = 0,21 l/s 
Q U ORAR MAX =   1,51 mc/h = 0,42 l/s  
 
3. Canalizare pluvială  
 
Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata 

(L~820 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie 
(ambele propuse spre amplasare in zona verde). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie 
va fi transportata pana la canalul de desecare aflat la limita nordica a parcelelor studiate - Hcn 66, 
in care se va descarca controlat printr-o gura de descarcare, pe care se amplaseaza o vana de 
inchidere ingropata. 

Se preia apele de ploaie de pe drum, case si zona verde. 
Debitul de ape pluviale este: Q PL = 78,23 l/s 
Volumul bazinului de retentie este de 94 mc (~63 mp). 
Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= 8.449 mc/an 

 
BREVIAR DE CALCUL 

 
ALIMENTARE CU APĂ 

 
Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. 

Determinarea  cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”. Calculul necesarului 
de apă şi dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va 
amenaja între anii 2016 - 2017. 

Suprafata totală a zonei studiate este de 23.283 mp, cuprinzând 24 parcele pentru locuinte, 
si o parcelă cu rol de zona verde. 

Numãrul total estimat de locuitori va fi de 100. 
 

1.NECESARUL DE APĂ 
 

Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de: 
N = N g+p ( i )   
unde:  

N g ( i )  – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice 

N g+p ( i ) = 
1000

1  x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )]  

unde: 
N (i ) – număr de locuitori, estimat la 100 

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi 
publice, egală cu 120 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii 
interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde. 
 Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia : 

 q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe 
lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor. 

 q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice şi fântâni de băut apă 
Necesarul de apă va fi: 

N g+p  = 
000.1
1  x 100 x 120 = 12,0 mc/zi    
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2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL  
 

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) 
      Q S ZI MED = k p x k s x N 
              unde : 

  Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi 
retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 
 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare 
cu apă, conform S.R. 1343/1-2006 
 

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 12,0 = 13,90mc/zi = 0,16 l/s 
Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) 
Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED 
unde : 

 K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform,  S.R. 
1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu 
preparare locală a apei calde. 

Q S ZI MAX = 1,30 x 13,90 = 18,07 mc/zi = 0,21 l/s 
Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) 
Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 
unde : 

K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2. 
QS ORAR MAX = 2,0 x 18,07 / 24 = 1,51 mc/h = 0,42 l/s 
  
Debitele necesare sunt: 
Q S ZI MED      = 13,90mc/zi = 0,16 l/s  
Q S ZI MAX      = 18,07 mc/zi = 0,21 l/s 
Q S ORAR MAX =   1,51 mc/h = 0,42 l/s  
 
3.SURSĂ 
 
Sursa de apa va fi reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a Comunei Giroc. 

Aceasta sursa va asigura un debit pentru satisfacerea consumului de apa si stingerea eventualelor 
incendii. 
 
CANALIZARE MENAJERA 

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un 
numar de 100 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa 
calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la: 

Debitele evacuate sunt: 
Q U ZI MED      = 13,90mc/zi = 0,16 l/s  
Q U ZI MAX      = 18,07 mc/zi = 0,21 l/s 
Q U ORAR MAX =   1,51 mc/h = 0,42 l/s 
 

CANALIZARE PLUVIALĂ 
 Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata 
(L~820 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie 
(ambele propuse spre amplasare in zona verde). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie 
va fi transportata pana la canalul de desecare aflat la limita nordica a parcelelor studiate - Hcn 66, 
in care se va descarca controlat printr-o gura de descarcare, pe care se amplaseaza o vana de 
inchidere ingropata. 
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 Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, 
conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime”  debitul 
pluvial se calculează cu relatia:  

Qpl  = S x ø x I x m 
m = 0,8 daca t < 40 m 

 Suprafata totală a zonei studiate este de 23.283 mp, respectiv 2,33 ha.  
 Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: 
 Constructii  S=  3.900 mp  coef. de scurgere ø = 0,95 
 Drumuri  S=  4.251 mp  coef. de scurgere ø = 0,85 
 Zona Verde  S=  15.132 mp  coef. de scurgere ø = 0,05 
 

 Ø = 
283.23

05,0132.1585,0251.495,0900.3  = 0,35 

 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1.  
 t =durata ploii 

 t=tcs +
av

L =5+
42

535 = 18 minute  

 tcs =5 minute pentru zonă de ses 
 va = 42 m/min 
 -lungimea colectorului este de 535 m  
 I= 120 l/sxha - pentru durata de 18 minute şi frecventa de 1/1 
 Q PL = 2.33 x 0,35 x 120 x 0,8 = 78,23 l/s = 0,078 mc/s 

  Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an 
  Vanual = 78,23 x 18 x 60 x 100/1.000 ~ 4.449 mc/an 
  Volumul bazinului de retentie: 

 V = 
2
1 x 

c

r

t
t 2

 x QPL x k1 = 
2
1 x 

10
20 2

 x 78,23 x 0,06 = 94 mc (~63 mp) 

 
 Alimentarea cu energie electrică 

 

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei   se preconizeaza reglementarea  instalatiilor 
electroenergetice din zona(extinderea  liniilor de joasa tensiune,amplasarea unui post de 
transformare in centrul de grutate al noilor consumatori) , apartinind societatii ENEL DISTRIBUTIE 
BANAT SA si realizarea alimentarii cu energie electrice ,astfel: 

-realizarea lucrarilor de coexistent a instalatiilor din zona ce vor fi prevazute in proiectul de 
specialitate  elaborat de ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA,la comanda beneficiarului .  

-realizarea  retelelor de 0,4KV propuse pentru zona  studiata. Delimitarea intalatiilor 
electroenergetice intre furnizor si utilizator se vor realiza realiza la capetele terminale ale 
coloanelor de 0,4KV la iesire din blocurile de protectie si masura BPM.  

Pentru alimentarea cu energie electrica a iluminatului  cailor rutiere si a consumatorilor noi 
se vor realiza prin linii electrice aeriene (prin solutionarea tuturor studiilor in zona ) 0,4KV echipate 
cu stilpi de metal,conductor torsadat si cu corpuri de iluminat  cu halogenuri metalice de tip etans 
de exterior. Amplasarea stilpilor se va realiza tinind cont de legislatia specifica in vigoare,  
respectind distantele minime fata de retelele din zona si a cladirilor propuse . 

-bransamentele la consumatori  se vor realiza in cablu subteran trifazat  pina la blocurile de 
protectie si masura BPM amplasate la limita de propietate inglobate in nise in gard  . 

-deasemenea se vor respecta distantele normate fata de LEA 0,4KV,in conformitate cu 
legislatia in vigoare (NTE007/08/00 tab.5) fata de diverse retele ,constructii si obiecte atit in plan 
orizontal cit si vertical . 

-In mod obligatoriu constructiile de pe amplasament vor fi protejate atit impotriva 
descarcarilor electrice in timpul furtunilor cit si pentru scurgerea electricitatii statice in conformitate 
cu normele specifice cit si normele PSI. 
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-dezvoltatorii vor comanda la furnizorul de energie electrica includerea in planul de investitii 
a noiilor zone de dezvoltare.  

Se vor respecta cu strictete,Normativul pentru proiectarea ,executia si exploatarea 
instalatiilor electrice aferente cladirilor “N I7-2011”,Normativul pentru proiectarea si executia 
retelelor de cabluri electrice “NTE 007/08/00”,NTE 003/04/00,HGR 300/2006,Normativ proiectare 
si executare bransamente electrice pentru cladiri civile PE155/92,etc. 

-rezistenta de dispersie a prizei de pamant   va avea in mod obligatoriu sub 4 ohmi. 
Se recomanda in toate cazurile posibile folosirea energiilor regenerabile in vederea 

producerii de energie electrica ,termica .Tipurile de energii regenerabile folosite in zona 
sunt:energia solara (panouri fotovoltaice,panouri solare). 

Confom Legii energiei electrice nr.13/2007 si reglementarilor ANRE in vigoare, bilantul 
energetic al noilor consumatori se preconizeaza astfel: 

-locuinte: Pi= 273,00  kW;Ps=117,00  KW; 
-iluminat stradal : Pi =9,50 KW;Ps=9,50 KW; 
 
Total zona studiata:Pi =282,50KW;Ps=126,50 KW    

 
Instalatiile electrice vor fi in concordanta cu L.10/95 modificata cu L177/2015 privind 

calitatea in constructii, respectind urmatoarele cerintele fundamentale : 
 

           a.-rezistenta mecanica si stabilitate:-rezistenta mecanica  a elementelor instalatiilor 
electrice la eforturile exercitate in cursul utilizarii; 

-rezistenta materialelor utilizate(suporturi, carcase, capace, izolatii)la temperaturile 
maxime de utilizare; 
-instalatiile electrice sa nu afecteze rezistenta mecanica  si stabilitatea constructiei; 
-protectia antiseismica a utilajelor si elementelor componente ale instalatiilor 
electrice; 

           b.-securitate la incendiu: -riscul de izbucnire a unui incendiu datorita instalatiilor electrice; 
-reactia la foc a materialelor constituiente ale instalatiilor electrice; 
-dotarea cu mijloace de interventie in caz de incendiu; 

           c.-igiena ,sanatate si mediu inconjurator:- evitarea riscului de producere  sau favorizare 
a dezvoltarii de substante nocive; 

-ambianta atmosferica normala prin lipsa mirosurilor neplacute datorate instalatiilor 
electrice; 
-asigurarea nivelului de iluminare adecvat; 
-rezistenta elementelor instalatiilor electrice la agentii de mediu; 

           d.-siguranta si accesibilitate in  exploatare:-securitatea electrica a utilizatorului,protectia 
utilizatorului la socuri electrice prin contact direct sau indirect; 

-securitatea electrica a instalatiei electrice in functionare in regim normal; 
-calitatea suprafetelor accesibile pentru a nu provoca inconfort la atingere 
-efortul depus pentru manevrarea organelor de comanda a instalatiilor electrice; 
-protectia aparatelor electrice la patrunderea apei si corpurilor solide,a prafului; 

            e.-protectia impotriva zgomotului:-protectia impotriva zgomotului,prin folosirea de 
echipamente electrice insonorizate; 
            f.-economia de energie si izolarea termica: asigurarea unor consumuri optime de 
energie electrica prin implementarea echipamentelor IT(specializate) privind gestionarea lor ; 

-folosirea echipamentelor cu consum mic de energie si randamente 
ridicate(invertoare,panouri radiante etc.); 
-asigurarea unei protectii eficiente privind degajarea caldurii generate de 
echipamentele electrice;  

            g.-utilizarea sustenabila a resurselor naturale: folosirea  in toate cazurile posibile a 
energiilor regenerabile in vederea producerii de energie electrica ,termica,etc .Tipurile de energii 
regenerabile folosite in zona sunt:energia solara (panouri fotovoltaice,panouri solare,pompe de 
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caldura ,etc.); 
Definitivarea solutiilor de alimentare cu energie electrica precum si amploarea lucarilor de 

reglementare a retelelor electrice (proprietate ENEL DISTRIBUTIE BANAT  SA ) se va definitiva 
de catre colectivul de proiectare a SC” ENEL ENERGIE ”SA  in fazele urmatoare de proiectare la 
comanda beneficiarului.   

 
 Telefonie 
 

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei   se preconizeaza : 
-reglementarea retelelor de fibra optica si telecomunicatii in conformitate cu avizele ce se 

vor obtine de la detinatorii de retele existente –amplasate in zona . 
-crearea unui culoar tehnologic  pentru retelele Tc ,net,Tv nou proiectate prin realizarea 

unei conectari la furnizorii din zona si realizarea unei canalizatii subterane tip fibra optica  care sa 
preia noii abonati.  

Telefonia mobila si radioul sunt asigurate déjà in zona. 
Se interzice in zona, montarea de antene GSM ,generatoare de cimpuri el.magnetice 

intense.  
Se recomanda ca antenele satelit sa nu fie montate pe fatadele cladirilor. 
Se vor respecta cerintele de siguranta in  exploatare; ambianta atmosferica ; protectia 

impotriva zgomotului;confort visual;igiena,sanatatea oamenilor,refacerea si protectia mediului. Se 
vor respecta normele tehnice in vigoare ,STAS 8591/97,STAS 831/2002,STAS 6290/2004. 

Definitivarea solutiilor de telefonizare  precum si amploarea lucarilor de reglementare a 
retelelor Tc(proprietate ROMTELECOM) se va definitiva de catre atelierul de proiectare a 
ROMTELECOM  in fazele urmatoare de proiectare la comanda beneficiarului.   

 
Alimentarea cu caldura 
 
Incalzirea obiectivelor se va face individual local cu Centrale termice pe lemne, electric sau 

cu rezervor exterior de gaz. 
 
Alimentarea cu gaze naturale 
 
Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de 

distributie gaze naturale din zona. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre 
Eon Gaz care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului.  

 
3.6. Protecţia mediului 

 
Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub 

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuiază 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. 
 

Diminuarea surselor de poluare 
 
In zonă nu se vor amplasa obiective care să determine poluarea zonei ( aer, apă, sol, etc.) 
Se prevede că zona studiată va fi ocupată succesiv cu funcţiunile propuse, în funcţie de 

dinamica procesului de dezvoltare locală. Solicitările investitorilor şi posibilităţile acestora de 
finalizare a lucrărilor vor determina declanşarea unor activităţi etapizate de construcţie. Astfel, este 
previzibil că lucrările de construcţii ce decurg vor afecta mediul pe timp limitat. 



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA  BUGAR  SAVU ● ARHITECT CU DREPT DE SEMNĂTURĂ ●  CIF 20854717 
TIMIŞOARA  300005,  Str. Piatra Craiului, Nr. 1, Sc.C, Ap.4; Telefon/fax: 0256-220133, 0723 168 957 ; E-mail : sava_2004@europe.com 

PROIECT nr. 19/2015; P.U.Z. locuinte si dotari complementare admise, parcelele 410916 si 410932 Giroc, judetul Timiş. P. U. Z. 

 18 

 
Lucrările proiectate nu se constituie ca surse de poluare a solului şi subsolului. Toate 

obiectele subterane vor fi hidroizolate.  
 
 

Prevenirea producerii de riscuri naturale 
 

Riscuri de inundaţii. 
Apele pluviale se vor colecta de pe suprafata drumului de acces, iar apele pluviale de pe 

parcelele de casă si zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren. 
Deoarece zona studiata este situată la 100 m de intravilanul existent, apele pluviale se 

colecteaza de pe suprafata drumului de acces prin intermediul rigolelor deschise stradale. Aceste 
rigole se vor racorda, pentru evacuarea apei, la sistemul de rigole din localitate. 

 
Epurarea apelor uzate 
Canalizarea propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare al 

comunei Giroc, retea administrata s.c. GIROCEANA s.r.l., existenta. 

Recuperarea terenurilor degradate, plantări de zone verzi 
Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre şi acvatice constituite 

în zonă. 
Intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce o dată cu efectuarea 

lucrărilor de construcţii, concretizate prin distrugerea elementelor de vegetaţie, se vor remedia prin 
luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori. 

Se vor poziţiona spaţii verzi de aliniament de-a lungul drumurilor, precum şi plantaţii de 
protectie. 

Organizarea sistemelor de spaţii verzi 
Parcelele de locuinte propuse vor avea minimum 20% zona verde. Exista trei parcele 

special destinate amenajarii de spatiu verde, plantatii de protectie obligatorii, indiferent de folosinta 
publica sau privata a terenului. De asemenea pe marginea drumurilor se amplaseaza spatii verzi 
cu plantatii de aliniament. 

Protejarea bunurilor de patrimoniu 
Nu este cazul. 

Refacerea peisagistică 
 Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 20% din suprafaţa 
terenului ca spaţii verzi.  

Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite, în accepţia prezentului proiect, din totalitatea 
amenajărilor de pe suprafaţa parcelei, ca plantaţii de arbuşti, plante ornamentale, suprafeţe 
acoperite cu gazon. 

Dupa terminarea lucrarilor de constructii si amenajare, suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se 
va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului.  

 
Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor 

edilitare majore 
Reţeaua de drumuri existenta se va mentine pe amplasamentul studiat, pe traseele 

drumurilor de exploatare existente, pentru a facilita accesul auto şi pietonal în zonă şi a realiza 
legăturile cu circulatiile majore. 
 

Protecţia calităţii apelor 
Nu se va trimite apa neepurata in vreun canal de desecare. 
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Protecţia aerului 
Din procesul tehnologic de incalzire nu vor rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de 

poluanţi in cantitati care sa puna in pericol calitatea aerului. 
 
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
Lucrarea în ansamblu s-a conceput în idea realizării unui nivel minim de zgomot transmis 

prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus.  
 Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare 
acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de 
silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB, măsurat la limita parcelelor, conform 
STAS 10009/88. 

Lucrarea în ansamblul ei s-a conceput astfel încât să asigure condiţii optime de locuit 
pentru beneficiari. 
 Materialele şi elementele de construcţie prevăzute au indici de izolare la zgomot de impact 
mare, rezultind zgomote în limitele admisibile.  
  

Protecţia împotriva radiaţiilor 
 Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii în procesul tehnologic, deci nu 

necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor. 
 
Protecţia solului şi subsolului 

 Nu este necesara 
 

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice  
Funcţionarea lucrărilor propuse a se executa, asigura protecţia ecosistemelor terestre, prin 

masurile care vor fi luate de protejare a mediului. 
 

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei 

documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de sistematizare a 
terenului. 

De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. 
 

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 
Deoarece atât lucrările de alimentare cu apă cât şi cele de canalizare sunt destinate 

folosinţei umane, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită 
prevederea unor măsuri speciale în acest scop. 

 
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 şi transportate la deponeul Ghizela. 
 
TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI   
(CONFORM HG 1076/2004 ANEXA NR. 1) 
 
1.     Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: 
 
1.a.   Soluţiile de urbanism propuse creează un cadru pentru activităţi viitoare. 
  Fiind un PUZ pentru locuinţe şi cu funcţiuni complementare se vor crea condiţii de creştere a 
calităţi locuirii, cu efect benefic asupra comunităţi locale. 
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  De asemenea există premize pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera serviciilor. 
1.b.   Zona  se încadrează în prevederile PUG-ului, si va fi supusă urbanizării, integrîndu-se în 
strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane a Aglomerari UrbaneTimisoara în perspectiva anului 
2050 
1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren valoros 
pentru culturi, fapt confirmat prin studiul O.S.P.A. 

În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile în PUZ s-a avut în vedere optimizarea 
densităţii de locuire, corelată cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, 
a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală. 

S-a optat pentru adoptarea unei soluţii de lotizare cu pacele care permit un procent mai mic 
de ocupare a terenului, în favoarea spaţiului liber plantat. 

S-a asigurat procentul optim de spaţiu verde în corelare cu funcţiunea propusă pe fiecare lot 
în parte şi pe ansamblu. 
1.d. Se estimează că lucrările de construire a zonei rezidenţiale preconizate prin prezenta 
documentaţie vor afecta mediul pe timp limitat pe durata edificării constructiilor. 

Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre şi acvatice constituite 
în zonă. 
1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este 
conformă cu normele europene actuale. 
  
2.   Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 
 
2.a. Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc nişte efecte cu caracter 
ireversibil prin schimbarea de folosinţă din teren agricol în teren construibil. 

Intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce o dată cu efectuarea 
lucrărilor de construcţii, concretizate prin distrugerea elementelor de vegetaţie, se vor remedia prin 
luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, 
amenajarea de zone verzi mai ample, modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantaţii 
diverse, oglinzi de apă. 

 Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 50% din 
suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de spaţiu 
liber pe fiicare parcelă edificabilă. 
2.b.  Nu e cazul. 
2.c.  Nu se produc efecte trasfrontaliere. 
2.d.   Nu există riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu. 
2.e.  Nu e cazul. 
2.f.  Nu e cazul. 

2.f.i. - nu sunt zone naturale speciale sau de patrimoniu cultural care să fie afectate. 
2.f.ii. - nu e cazul.Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului. 
2.f.iii. - nu e cazul. 

2.g. Nu e cazul. 
 
3.7. Obiective de utilitate publică 
 

 Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile domeniului privat al 
statului sau primariei, în masura existenţei terenurilor disponibile în zonă sau a unor schimburi de 
teren între primărie şi deţinătorii de teren persoane fizice, pe baza documentaţiilor de urbanism 
aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
        

- Sistem de alimentare cu apă potabilă:  
 Alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extinderea reţelelor existente în 
apropierea zonei. 

- Canalizarea menajera 
  Canalizarea menajeră se va realiza în sistem centralizat tot prin extinderea reţelelor care vor 
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existenta în zonă. 
 Această canalizare va prelua apele uzate menajere de pe toată suprafaţa zonei supusă 
extensiei dezvoltării urbane şi le va transporta la canalizarea municipiului Timişoara.  
 Compensarea diferenţelor de nivel pe această canalizare vor fi compensate prin intermediul 
unor staţii de pompare tip cheson (numărul staţiilor de pompare se va stabili la etapele următoare 
în funcţie de configuraţia exactă a terenului). 

- Canalizarea pluviala 
Apele pluviale se vor colecta de pe suprafata drumului de acces, iar apele pluviale de pe 

parcelele de casă si zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren. 
Apele pluviale se colecteaza de pe suprafata drumului de acces prin intermediul rigolelor 

deschise stradale. Aceste rigole se vor racorda, pentru evacuarea apei, la sistemul de 
rigole din localitate. 

- Extinderea reţelei electrice de distribuţie  
- reţele de joasă tensiune montate subteran şi firide de distribuţie ce vor alimenta clădirile. 
- reţele electrice de distribuţie de joasă tensiune (LES 0,4 k V ) cu iluminatul public. de tip 

stradal, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi metalici.          
- Construirea de străzi noi interioare de deservire a zonei. 
- Plantaţii de protecţie in zona străzilor noi modernizate.  

 

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu cadrul conţinut al 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat 
următoarele obiective principale: 

 încadrarea în PATJ şi în Planul Urbanistic General al Comunei Giroc. 
 Asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin 

temă. 
Planului Urbanistic Zonal constituie totodată studiul pe baza căruia se fundamentează 

introducerea în intravilanul comunei a amplasamentului studiat. 
       Priorităţile de intervenţie în zona studiată sunt considerate a fi cele legate de realizarea 
infrastructurii, deci cele finanţate, în principal, de sectorul privat. 

Se apreciază că factorii de decizie din sectorul public trebuie să vină în întâmpinarea 
fenomenului de construire haotica, prin elaborarea unei strategii prin care să se stabilească 
modalitatea de realizare a proiectelor de infrastructură: 

- stabilirea listei de proiecte necesare, 
- etapizarea intervenţiilor,  
- identificarea de fonduri,  
- implicarea tuturor factorilor interesaţi, etc. 

Administraţia publică locală, în calitatea sa de dublu arbitru între interesele generale ale 
comunităţii locale şi interesele individuale particulare, va trebui să găsească modalităţi simple şi 
raţionale pentru gestionarea localităţilor şi a terenului aferent, având în vedere efectele pe termen 
lung a deciziilor adoptate în politica de amenajare a teritoriului. 

Toate intervenţiile în zonă se vor face numai pe baza P.U.Z.- ului aprobat, încadrându-se în 
prevederile acestuia. 

 
                        Întocmit 
                       arh. Savu BUGAR  
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6. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ 

 
 
 
 
 
 
  

6.1.  DISPOZITII GENERALE 
 
6.1.1 ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 

REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ( RLU ) al PUZ este o documentatie cu 
caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a 
terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat. 

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, 
in limitele terenului studiat. 

Modificarile Regulamentului Local de Urbanism ( RLU ) aprobat se vor face numai in 
conditiile in care nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism ( RGU ) 
aprobat cu H.G.R. 525/1996 republicata si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de 
documentatia initiala. 

6.1.2 BAZA LEGALĂ 
 

La baza elaborării REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM  al PUZ  stau în 
principal: 

LEGEA NR. 350/2001, PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 
URBANISMULUI SI NORMELE DE APLICARE A ACESTEIA 
H.G.R. NR. 525/1996, (CU MODIFICĂRI ULTERIOARE) PENTRU 
APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM.( RGU). 

 
De asemenea a fost consultat „ Ghidul privind elaborarea şi aprobarea 

Regulamentelor locale de urbanism,” .(indicativ GM-007-2000)  aprobat prin Ordinul MLPAT 
Nr. 21/N/2000, precum şi „ Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al 
planului urbanistic zonal” (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT 
Nr.176/N/2000. 

S-a tinut seama de R.L.U. al P.U.G.-ului aprobat. 
 
6.1.3  DOMENIUL DE APLICARE  
 

PUZ-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru 
autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita terenului studiat. 

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce 
se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe 
baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor 
ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale. 
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6.2.  REGULI DE BAZA 

 
6.2.1. Funcţiunea dominantă a zonei 

 
Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuit, cu clădiri mici şi medii, LMu, locuinţe cu 
caracter preponderent urban. 
 

6.2.2. Funcţiunile complementare admise ale zonei 
Sunt permise următoarele funcţiuni complementare: 
- funcţiuni de servicii şi utilitate publică; 
- spaţii verzi amenajate; 
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje 
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente. 

 
6.2.3. Utilizare funcţională 
 

Utilizări permise 
- locuinţe individuale cu maxim 2 unitati locative; 
- locuinţe collective mici posibil cu functiuni complementare la parter ; 
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni ca nu deranjează zona de locuit; 
- instituţii publice, comert, servicii, dotări de cultură, sedii de firme; 
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară; 
- spaţii verzi; 
- accese auto, spaţii pentru parcare. 
 

Utilizări permise cu condiţii 
Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, cu următoarele condiţii: 

- să nu genereze transport greu; 
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei funcţiuni, 

conform normelor; 
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării 

incintei pentru depozitare deşeuri, ş.a.  
- în cazul serviciilor de acces public (de proximitate), se vor respecta şi următoarele 

condiţii:  
- să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;  
- să implice maxim 5 persoane; 
- să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine; 
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea 

locuirii pe parcelele vecine; 
pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor 
de parcelă; pentru activităţi de alimantaţie publică, se va obţine acordul vecinilor pe o rază 
de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile 
 
Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare 
(1) Serviciile şi dotările publice se amplasează în urma elaborării şi aprobării unor PUZ sau 
PUD, după caz. 
(2) Interdicţiile temporare de construire îşi pierd valabilitatea în momentul încetării cauzelor 
care le-au instituit. 
 
Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente 
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri 
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tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de deşeuri. 
(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni: 
- locuire colectivă multietajată (cu peste trei niveluri); 
- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc); 
- comerţ şi depozitare en-gros; 
(3) Oricare altele decat cele premise. 
 
Regimul de înălţime al construcţiilor de locuinte preconizate este de max. D+P+2E.  
Regimul de înălţime al construcţiilor pentru dotari si servicii publice este de max. P+4E.  
 

 
 

 REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 

Orientarea faţă de punctele cardinale 
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent. 
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o 
durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. 
Distanţa dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei 
mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc (art. 2, anexa la OMS 119/2014 al Ministerului 
Sanatatii).  
(3) Se recomandă evitarea amplasării dormitoarelor spre nord. 
(4) Pentru restul funcţiunilor se instituie ur[mătoarele condiţii şi recomandări privind 
orientarea faţă de punctele cardinale: 
a) construcţii administrative: se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea 
spaţiilor pentru public şi a birourilor; 
b) construcţii comerciale: se recomandă orientarea , astfel încât să se asigure însorirea 
spaţiilor pentru public şi a birourilor; se recomandă orientarea spre nord  a depozitelor, 
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare; 
c) construcţii de cultură: se recomandă ca spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie 
orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de 
orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita 
însorirea directă;  
d) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, 
orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest; bibliotecile, sălile de atelier şi 
laboratoarele se vor orienta nord; terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-
sud; 
e) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele condiţii: 
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord; 
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est; 
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi orientate sud, sud-est, sud-
vest; 
f) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est; 
 
Amplasarea faţă de drumuri publice 
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor existente 
la drumurile publice dar nu mai mici decât gabaritele minime ale drumurilor publice, 
prevăzute pentru traversarea intravilanului între gardurile sau construcţiile amplasate în 
aliniament. 
(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul organelor 
de specialitate interesate, următoarele amenajări: 
- semnalizări rutiere; 
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- traversări pietonale; 
- spaţii de parcare. 
(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul organelor 
de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări: 
- lucrări de echipare tehnico-edilitare; 
- panouri publicitare; 
- aliniamente plantate; 
- structuri de susţinere a iluminatului public; 
- spaţii de parcare; 
- podeţe. 
În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată, fâşia de 
teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta a drumului. 
 
Amplasarea faţă de aliniament 
(1) Construcţiile de locuinţe autorizate  pentru completarea sau înlocuirea celor existente, 
vor fi amplasate în aliniamentul celor existente. 
(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie nepoluantă, 
vor putea fi amplasate retras faţă de aliniament, cu condiţia marcării acestuia printr-o 
împrejmuire sau terasă, conformată corespunzător cu aspectul zonei. 
(3) În subzonele noi propuse, amplasarea faţă de aliniament se va stabili prin PUZ-urile 
ulterioare. 
(4) Retragerea minimă faţă de aliniament în toate subzonele noi, care nu au deja un regim 
de aliniere stabilit nu va fi mai mic de 6 m; aliniamentele propuse vor fi fixe, obligatorii, nu 
variabile. 
 
Amplasarea în interiorul parcelei 
(1) Construcţiile se pot amplasa pe limita laterală a loturilor, situaţie în care este obligatoriu 
asigurarea unui acces auto la parterul clădirii de minim 3 m lăţime, sau conform tipologiei 
existente pe loturile vecine, în cazul locuinţelor. 
(2) Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de 
limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu jumătatea înălţimii clădirii, dar 
nu mai mică de 3 m. 
(3) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau 
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi /sau PUD (reglementări care să 
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii zonale); 
aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor nuanţa. 
(4) Amplasarea faţă de limita laterală va respecta prevederile Codului Civil referitor la 
vederea directă şi vederea piezişă. 
(5) În cazul retragerii faţă de limita laterală şi dacă morfologia zonei nu impune altfel, 
construcţiile cu vedere directă spre o parcelă de locuit, se vor retrage cu cel puţin ½ din 
înălţimea la cornişă a clădirii propuse. 
(6) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de o 
clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii teritorial. 
(7) Dacă tipologia zonei nu impune altfel, corpul principal al construcţiilor noi nu va depăşi 
½ din lungimea parcelei. După această limită se pot amplasa doar construcţii anexe, cu 
respectarea Codului civil referitor la vederea directă sau piezişă, cele mici, parter, cu maxim 
3 m înălţime putând fi amplasate chiar pe limita posterioară sau laterală de proprietate. 
(8) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin ½ din 
înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3m, pentru asigurarea însoririi şi 
intervenţiei în caz de incendiu. 
Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflate la 
stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei, să nu aducă prejudicii 
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aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii (demonstrată prin desfăşurări şi 
perspective stradale cuprinse în proiectul pentru autorizarea construcţiei). 
 
 
Intervenţii la construcţii  

(1) Orice intervenţie structurală la clădirile existente se va face numai cu avizul Inspectoratului 
teritorial de Stat în Construcţii. 
 
Întreţinerea construcţiilor 

(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi sa-şi întreţină faţadele şi elementele ce participă la 
atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei pluviale, împrejmuiri, etc.) 

 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

 
Accese carosabile 
Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de minim 3 m; 
 
Accese pietonale 
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de piste de 
biciclişti în cadrul profilelor stradale. 
(2) Se vor asigura accese directe în interiorul parcelelor. 
(3) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât să 
permită circulaţia persoanelor cu handicap, sau care folosesc mijloace specifice de 
deplasare.  

 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

 
Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente 
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie electrică 
este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de echipări tehnico 
edilitare proprii ce folosesc surse de energii regenerabile.  
(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele mai 
sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă să racordeze 
construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când acestea se vor realiza. 
(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în sistem 
individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului. 
(4) Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 
investitor sau beneficiar. 
(5) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran. Este 
interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc. 
 
Sisteme individuale de echipare edilitară 
(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită, astfel încât să fie protejată de orice sursă de 
poluare şi să asigure accesibilitatea. În situaţia în care construcţia fântânii nu asigură 
protecţia apei, iar adâncimea acviferului folosit este mai mică de 10 m, amplasarea fântânii 
trebuie să se facă la cel puţin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit 
de gunoi sau deşeuri de animale, coteţe etc. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie 
să fie mai mică de 4 m. În jurul fântânii trebuie să existe un perimetru de protecţie, amenajat 
în pantă, cimentat sau pavat. (alin.2, art.27, anexa la OMS 119/2014 al Ministerului 
Sanatatii). 
(2)  Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri 
riverane ş.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere şi industriale. Este 
interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor 
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centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la OMS 119/2014 al Ministerului Sanatatii). 
(3)  Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem 
de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie 
să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m 
faţă de cea mai apropiată locuinţă; instalaţiile se întreţin în bună stare de funcţionare; 
vidanjul se va descărca în cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate (art.34, anexa 
la OMS 119/2014 al Ministerului Sanatatii). 
(4) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile solare şi 
cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu condiţia protecţiei la 
zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi. 
 
Realizarea de reţele edilitare 
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează 
de către deţinătorii acestora. 
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau investitorii pot 
realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral. 
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran. 
 
Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea comunei Giroc. 
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt proprietatea 
regiilor de specialitate. 
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră în 
proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel. 
 
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor 
 
Parcelarea 
(1) parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal: 
- minim 12 m pentru clădirile cuplate şi minim 14 m pentru clădirile izolate; se recomandă ca 
percelele noi să aibă fronturi de minim 15 m; 
- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea. Adâncimea parcelei nu va fi mai mică de 25 m; 
- suprafaţa parcelei de minim 500 mp; parcelele existente mai mici de 500 m sunt şi se 
încadrează totuşi în prescripţiie legale sunt considerate construibile. 
(2) În subzonele menţionate la aliniatul precedent, se pot autoriza dezmembrări ale 
parcelelor existente cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor dimensionale din aliniatul precedent. 
(3) Nu se admit alipiri de parcele care să formeze suprafeţe mai mari de 1500 mp, şi care 
să respecte coeficienţii urbanistici prevăzuţi ai zonei; pentru parcele mai mari de 1500 mp, 
se va reduce P.O.T. pentru locuinţe la 20 %. 
(4) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să nu fie mai 
mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar nu vor fi mai 
mici de 9 m lăţime. 
 
Înălţimea construcţiilor 
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile vor 
putea depăşi cu maxim un nivel înălţimea construcţiilor învecinate. 
(2) În nici un caz, nu se poate depăşi regimul de înălţime P+2E+M. 
 
Aspectul exterior al construcţiilor 
(1) Dispoziţii generale: 
- Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază caracterul general al zonei şi valorile general 
acceptate ale urbanismului şi arhitecturii. 
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- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant  al 
construcţiilor din zona înconjurătoare. 
- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale; 
- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu acelaţi nivel calitativ cu cele 
principale şi în armonie cu acestea; 
- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate  în volumul 
construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie 
electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu 
aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurăzoare; 
- Instalaţiiel exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe 
acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minim 3 m faţă de coama 
superioară sau limitele laterale ale acoperişului, sau în podurile nemansardabile. 
- În zonele cu PUZ aprobat, aspectul exterior al construcţiilor va respecta întocmai 
prevederile referitoare la aspectul exterior prevăzute în acestea. 
- Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montate la 
interior. 
(2) Prescripţii referitoare la Firme, reclame, elemente de signalistică: 
- Nu se admite montarea pe faţadele vechi a firmelor şi reclamelor pe acoperişuri. 
- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornişe, balustrade, 
frontoane, etc) cu elemente de signalistică, reclame, firme.  
(3) Prescripţii referitoare la acoperişuri: 
- La stabilirea pantelor la acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate în armonie cu 
cele caracteristice zonei; 
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 40-45o. 
- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garejelor vor fi realizate din acelaţi material ca 
şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tehnologie de acoperiş; 
 
Întreţinerea construcţiilor 
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori este 
nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul public (acoperiş, 
elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în ceea ce priveşte 
conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele urbane în ceea ce priveşte 
aspectul exterior. 

 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 

 
Parcaje 
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje, 
conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de parcare se va 
determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr.3.5. la prezentul regulament. 
(2) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru transportul în 
comun. 

 
Spaţii verzi şi plantate 
(1) În toate subzonele care formează zona de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a 
drumurilor publice neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi. Realizarea 
de parcaje în aceste zone se va face cu diminuarea minimă a acestor suprafeţe. 
(2) Se recomandă ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă 
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde. 

 
Spaţii libere 
(1) Spaţii libere private vor fi amenajate urban sau peisager. 
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Împrejmuiri 
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspecutul general şi 
particular din următoarele puncte de vedere: 
- configuraţia; 
- elementele funcţionale; 
- elementele formale. 
(2) Imprejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia zonei 
curţilor, pot fi transparente şi vor avea înălţimea de 2 m. 

 
Indicatori urbanistici maximali 

 
Procentul de ocupare al terenului 
Autorizarea executării construcţiilor în zona de locuinţe se va face cu respectarea 
obligatorie a valorii maximale a procentului de ocupare a terenului pentru fiecare subzonă 
funcţională în parte. Valorile maxime ale procentului de ocupare a terenului pe subzone 
sunt următoarele: POT max 35 % la zona rezidentiala si POT max 40 % la zona 
predominant rezidentiala. 
 
Coeficientul de utilizare al terenului 
Autorizarea executării construcţiilor în zona LM se va face cu respectarea obligatorie a 
valorii maximale a coeficientului de utilizare a terenului pentru fiecare subzonă funcţională 
în parte. Valorile maxime ale procentului de ocupare a terenului pe subzone este 
următoarea: CUT max 1,05 la zona rezidentiala si CUT max 2,00 % la zona 
predominant rezidentiala. 

 
 
PREVEDERI LA NIVELUL UNITATIILOR SI SUBUNITATIILOR FUNCTIONALE 
  
L – ZONA REZIDENTIALA PARCELELE 2 – 12, 16 – 23  
 
Capitolul 1 – GENERALITATI 
 
 Art. 1 Zone si subzone functionale 
 L – zona rezidentiala mixta cu locuinte  - individuale/ cuplate cu maxim doua unitati locative: 

regim de inaltime max. P + 1E + M. 
          

 Art. 2 Functiunea dominanta 
- este cea rezidentiala, zona fiind compusa din locuinte cu caracter urban si semi-rural, cu regim 
de inaltime max. P + 1E + M. 
  
Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
 Art. 4 Utilizari permise 

- locuinţe individuale sau locuinţe pentru maxim 2 unitati locative; 
- locuinţe de sfarsit de saptamana cu maxim P+1E+M niveluri; 
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit; 
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- instituţii publice, comert de mica amploare, servicii, dotări de cultură, sedii de firme; 
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară; 
- spaţii verzi; 
- accese auto, spaţii pentru parcare. 
 

 
 Art. 5 Utilizari permise cu conditii 

Se admit funcţiuni comerciale de mica amploare, servicii profesionale, activităţi productive 
cu următoarele condiţii: 
- să nu genereze transport greu; 
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei funcţiuni, 
conform normelor; 
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării 
incintei pentru depozitare deşeuri, ş.a.  
- în cazul serviciilor de acces public (de proximitate), se vor respecta şi următoarele condiţii:  

i. să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;  
ii. să implice maxim 5 persoane; 
iii. să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine; 
iv. să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii 

pe parcelele vecine; 
v. pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul 

vecinilor de parcelă; pentru activităţi de alimantaţie publică, se va obţine acordul 
vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile;   

 
 Art. 6 Interdictii temporare de construire 
(1) Serviciile şi dotările publice se amplasează în urma elaborării şi aprobării unor PUZ sau PUD, 

după caz. 
(2) Interdicţiile temporare de construire îşi pierd valabilitatea în momentul încetării cauzelor care 
le-au instituit. 

 
 
 Art. 7 Interdictii definitive de construire 

 Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri tehnologice 
grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de deşeuri. 

 Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni: 
 locuire colectivă multietajată (cu peste trei niveluri); 
 industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc); 
 comerţ şi depozitare en-gros; 

Oricare altele decat cele premise. 
 
Regimul de înălţime al construcţiilor preconizate este de max. P+1E+M.  

 
Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 
 

 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale 

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii. 
Se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren. 
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Se va evita pe cit posibil orientarea Nord a dormitoarelor la locuinte, a spatiilor 
administrative, de birouri in cazul functiunilor complementare celei de locuit. 
 
 Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice 
 Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Zona drumului este formata 
din : carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, avind o latimi de  
10,50m+5,0m canal+10,50m, 12,0m si 14,0m . 
 Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de 
aliniament pentru toate loturile . 
 
 Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. 
 Nu este cazul. 
 
 Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.  
 Nu este cazul. 
 
 Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi 
 Nu este cazul. 
  
 Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei 
 Nu este cazul. 
 
 Art. 14 Retrageri fata de aliniament 
 Cladirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor 
stradale.  
  - constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de 
aliniament pentru toate loturile . 
 
 Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei 
 In functie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia se pot amplasa una sau mai multe 
constructii principale si anexe. 
 

Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelei : 
 Toate constructiile se vor amplasa cu o retragere de min. 10,00 m fata de spatele parcelelor. 
 Doar constructiile anexe parter cu inaltimea de pana la 3,00m se pot amplasa pana la limita din 
spate a proprietatii, celelalte cu inaltime care depaseste 3,00m se vor amplasa retrase la min. 
jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective. 
 

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei : 
 Constructiile principale se vor amplasa fata de limitele laterale ale loturilor in conformitate cu 
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prevederile Codului Civil. 
 constructiile retrase in raport cu limitele lateralele se vor dispune la minim 3m respectiv 

H/2 (jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective) la constructile ce depasesc la 
cornisa inaltimea de 6,00m.  

 constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, in 
conditiile respectarii prevederilor codului civil. 

 nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea 
trebuind corelata. 

 autorizarea executarii constructiilor de locuinte este permisa numai daca se respecta 
distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu. 

  
 Amplasarea a doua sau mai multe constructii principale pe teren : 
 Se va face in conditiile in care prin inaltimea, volumetria si aspectul constructiilor situate in 
spate nu afecteaza insorirea si nu aduce prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al 
strazii, 
 Proiectul pentru autorizarea constructiei in acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectiva 
(desfasurare) din strada a ansamblului. 
 Pentru toate constructiile sunt valabile regulile de amplasare fata de limitele parcelei. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 Art. 16 Accese carosabile 

  Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua 
de circulatie si transport. 
 
 Art. 17 Accese pietonale 

 Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. 
Profilul strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA 
 Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. 

 Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este 
obligatorie. 
 Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale 
cladirilor. 
 
 Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare 

Lucrarile de echipare a cladirilor ( apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu 
energie electrica, telefonie, etc. ) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de 
regula ingropate. 

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. 
 Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis, de pe platforme se face prin rigolele retelei 
rutiere in canale de desecare. 
 
 Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare 
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 Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica 
a comunei. 

Drumurie vor intra in domeniul public al comunei Giroc. 
Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor 

respective. 
Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea 

intra in proprietatea publica. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE 
CONSTRUCTIILOR 

 Art. 21 Parcelarea 
(1) parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal: 

- front stradal de minim 12 m pentru clădirile cuplate şi minim 14 m pentru clădirile izolate; --
- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea. Adâncimea parcelei nu va fi mai mică de 25 m; 
- suprafaţa parcelei de minim 500 mp, (581,4mp). 

(2) În subzonele menţionate la aliniatul precedent, nu se pot autoriza dezmembrări ale parcelelor 
existente. 
Nu se admit alipiri de parcele care să formeze suprafeţe mai mari de 1500 mp, şi care să respecte 
coeficienţii urbanistici prevăzuţi ai zonei; pentru parcele mai mari de 1500 mp, se va reduce P.O.T. 
pentru locuinţe la 20 %. 
 
 Art. 22 Inaltimea constructiilor  
 Pentru constructia de locuinte regimul maxim de inaltime admis este P+1E+M cu inaltimea 
maxima la cornisa de 7,50m. 
 
 Art. 23 Aspectul exterior al constructiilor 
 Constructiile trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportie intre ele pentru a da un caracter 
unitar ansamblului construit. 
 Este interzisa executarea de locuinte din materiale nedurabile. 
 Lucrarile tehnice (retele, conducte, bransamente) trebuie integrate in volumul constructiilor sau 
al imprejurimilor. 
 Instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade. Ele pot fi montate pe 
acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia sau in podurile nemansardabile. 
 Fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in 
armonie cu acestea. 
 Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectura cu elemente de signalistica, 
reclame, firme. 
 
 Art. 24 Procentul de ocupare al terenului 
 Procentul maxim de ocupare a terenului pentru parcelele cu destinatia de locuinta este de 35%. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI 
 Art. 25 Parcaje 
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 La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice 
fiecarei functiuni. 
 Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si 
sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. 

Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei 
publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. 

Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de 
locuit. 
 
 Art. 26 Spatii verzi 
 Se vor mentine spatiile verzi de aliniament acolo unde acestea exista. 
 Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. Se va planta cel puţin un 
arbore la fiecare 150 m suprafaţă de parcelă construibilă destinată locuirii. Spaţiul verde va fi de 
minimum 25% din suprafaţa parcelei. 
 
 Art. 27 Imprjmuiri 

Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se vor realiza 
împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă.        
 Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2.00m, cu sau fara soclu plin şi vor putea fi 
dublate de un gard viu.  Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.80m. 
 De la casă şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o înălţime 
maximă de 2,00m. 
 
 
L – ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA PARCELELE 13, 14 si 24 
 
Capitolul 1 – GENERALITATI 
 
 Art. 1 Zone si subzone functionale 
 L – zona predominant rezidentiala cu locuinte colective mici maxim 6 unitati locative pe parcela 

cu functiuni complementare la parterul constructiilor : regim de inaltime max. D + P + 2E . 
          

 Art. 2 Functiunea dominanta 
- este cea predominant rezidentiala, zona fiind compusa din locuinte cu caracter urban si semi-
rural, cu regim de inaltime max. D + P + 2E. 
  
Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
 Art. 4 Utilizari permise 

- locuinţe collective mici maxim 6 unitati locative pe parcela ; 
- comert de mica amploare, servicii, sanatate, dotări de cultură, sedii de firme; 
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară; 
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- spaţii verzi; 
- accese auto, spaţii pentru parcare pentru fiecare apartament si in plus pentru zona de 

functiuni complementare de la parter. 
 
 

 Art. 5 Utilizari permise cu conditii 
Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu următoarele 
condiţii: 
- să nu genereze transport greu; 
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei funcţiuni, 
conform normelor; 
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării 
incintei pentru depozitare deşeuri, ş.a.  
- în cazul serviciilor de acces public (de proximitate), se vor respecta şi următoarele condiţii:  

i. să se adreseze preponderent locuitorilor zonei;  
ii. să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine; 
iii. să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii 

pe parcelele vecine; 
iv. pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul 

vecinilor de parcelă; pentru activităţi de alimantaţie publică, se va obţine acordul 
vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcţiile;   

 
 Art. 6 Interdictii temporare de construire 

Serviciile şi dotările publice se amplasează în urma elaborării şi aprobării unor PUZ sau PUD, 
după caz. 

Interdicţiile temporare de construire îşi pierd valabilitatea în momentul încetării cauzelor care le-
au instituit. 

 
 Art. 7 Interdictii definitive de construire 

 Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri tehnologice 
grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de deşeuri. 

 Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni: 
 industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc); 
 comerţ şi depozitare en-gros; 

Oricare altele decat cele premise. 
 
Regimul de înălţime al construcţiilor preconizate este de max. D + P + 2E.  

 
Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 
 

 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale 

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii. 
Se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren. 
Se va evita pe cit posibil orientarea Nord a dormitoarelor la locuinte, a spatiilor 

administrative, de birouri in cazul functiunilor complementare celei de locuit. 
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 Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice 
 Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Zona drumului este formata 
din : carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, avind o latimi de  
10,50m+5,0m canal+10,50m, 12,0m  . 
 Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de 
aliniament pentru toate loturile . 
 
 Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. 
 Nu este cazul. 
 
 Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.  
 Nu este cazul. 
 
 Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi 
 Nu este cazul. 
  
 Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei 
 Nu este cazul. 
 
 Art. 14 Retrageri fata de aliniament 
 Cladirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor 
stradale.  
  - constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 6,0 m fata de 
aliniament pentru toate loturile . 
 
 Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei 
 In functie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia se pot amplasa una sau mai multe 
constructii principale si anexe. 

 
Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelei : 

 Toate constructiile se vor amplasa cu o retragere de min. 10,00 m fata de spatele parcelelor. 
 Doar constructiile anexe parter cu inaltimea de pana la 3,00m se pot amplasa pana la limita din 
spate a proprietatii, celelalte cu inaltime care depaseste 3,00m se vor amplasa retrase la min. 
jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective. 
 

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei : 
 Constructiile principale se vor amplasa fata de limitele laterale ale loturilor in conformitate cu 
prevederile Codului Civil. 

 constructiile retrase in raport cu limitele lateralele se vor dispune la minim 3m respectiv 
H/2 (jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective) la constructile ce depasesc la 
cornisa inaltimea de 6,00m.  
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 constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, in 
conditiile respectarii prevederilor codului civil. 

 nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea 
trebuind corelata. 

 autorizarea executarii constructiilor de locuinte este permisa numai daca se respecta 
distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu. 

  
 Amplasarea a doua sau mai multe constructii principale pe teren : 
 Se va face in conditiile in care prin inaltimea, volumetria si aspectul constructiilor situate in 
spate nu afecteaza insorirea si nu aduce prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al 
strazii, 
 Proiectul pentru autorizarea constructiei in acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectiva 
(desfasurare) din strada a ansamblului. 
 Pentru toate constructiile sunt valabile regulile de amplasare fata de limitele parcelei. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 Art. 16 Accese carosabile 

  Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua 
de circulatie si transport. 
 
 Art. 17 Accese pietonale 

 Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. 
Profilul strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA 
 Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. 

 Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este 
obligatorie. 
 Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale 
cladirilor. 
 
 Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare 

Lucrarile de echipare a cladirilor ( apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu 
energie electrica, telefonie, etc. ) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de 
regula ingropate. 

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. 
 Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis, de pe platforme se face prin rigolele retelei 
rutiere in canale de desecare. 
 
 Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare 

 Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica 
a comunei. 

Drumurie vor intra in domeniul public al comunei Giroc. 
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Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor 
respective. 

Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea 
intra in proprietatea publica. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE 
CONSTRUCTIILOR 

 Art. 21 Parcelarea 
(3) parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal: 

- front stradal de minim 12 m pentru clădirile cuplate şi minim 14 m pentru clădirile izolate; --
- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea. Adâncimea parcelei nu va fi mai mică de 25 m; 
- suprafaţa parcelei de minim 500 mp, (781mp). 

(4) În subzonele menţionate la aliniatul precedent, nu se pot autoriza dezmembrări ale parcelelor 
existente. 
Nu se admit alipiri de parcele care să formeze suprafeţe mai mari de 1500 mp, şi care să respecte 
coeficienţii urbanistici prevăzuţi ai zonei; pentru parcele mai mari de 1500 mp, se va reduce P.O.T. 
pentru locuinţe la 20 %. 
 
 Art. 22 Inaltimea constructiilor  
 Pentru constructia de locuinte regimul maxim de inaltime admis este D + P + 2E cu inaltimea 
maxima la cornisa de 10,00m.. 
 
 Art. 23 Aspectul exterior al constructiilor 
 Constructiile trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportie intre ele pentru a da un caracter 
unitar ansamblului construit. 
 Este interzisa executarea de locuinte din materiale nedurabile. 
 Lucrarile tehnice (retele, conducte, bransamente) trebuie integrate in volumul constructiilor sau 
al imprejurimilor. 
 Instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade. Ele pot fi montate pe 
acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia sau in podurile nemansardabile. 
 Fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in 
armonie cu acestea. 
 Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectura cu elemente de signalistica, 
reclame, firme. 
 
 Art. 24 Procentul de ocupare al terenului 
 Procentul maxim de ocupare a terenului pentru parcelele cu destinatia de locuinta este de 35%. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI 
 Art. 25 Parcaje 
 La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice 
fiecarei functiuni. 
 Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si 
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sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. 
Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei 

publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. 
Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de 

locuit. 
Parcajele vor fi amenajate in demisolul cladirilor de locuit. 

 
 Art. 26 Spatii verzi 
 Se vor mentine spatiile verzi de aliniament acolo unde acestea exista. 
 Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. Se va planta cel puţin un 
arbore la fiecare 150 m suprafaţă de parcelă construibilă destinată locuirii. Spaţiul verde va fi de 
minimum 25% din suprafaţa parcelei. 
 
 Art. 27 Imprjmuiri 

Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se vor realiza 
împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă.        
 Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2.00m, cu sau fara soclu plin şi vor putea fi 
dublate de un gard viu.  Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.80m. 
 De la casă şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o înălţime 
maximă de 2,00m. 
 
 

IS – ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE 
 
 
Capitolul 1 – GENERALITATI 
 
 Art. 1 Zone si subzone functionale 
 - IS – zona de dotari si servicii publice : cladiri cu regim de inaltime P+4E.  
 
 Art. 2 Functiunea dominanta 
 - este cea de dotari si servicii publice, zona fiind compusa din constructii cu caracter urban si 
semi-rural, cu regim de inaltime P+4E. 
 
 Art. 3 Dotari si servicii publice 

 servicii, comert, institutii publice, sedii de firme    
 spatii verzi amenajate 
 accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje 
 retele tehnico – edilitare si constructii aferente 

 
Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
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 Art. 4 Utilizari permise 
 dotari: servicii, mic comert, comert alimentar si 

nealimentar, administratie, sanatate, constructii pentru 
cultura, spatii verzi amentajate, accese carosabile, 
pietonale, parcaje, garaje, retele tehnico – edilitare si 
constructii aferente; 

 
 Art. 5 Utilizari permise cu conditii 

 activitati productive – cu conditia ca acestea sa fie de 
mica amploare, nepoluante, fara riscuri tehnologice. 

 
 Art. 6 Interdictii temporare de construire 

 nu este cazul 
 
 Art. 7 Interdictii definitive de construire 

 activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, 
vibratii, zgomot,  fum, miros 

 activitati de depozitare, comert en gros, antreprize 
 spatii de intretinere auto 
 ferme agro-zootehnijce, abatoare 
 anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, 

cabalinelor 
 depozite de deseuri 
 panouri mari publicitare in spatiile verzi sau pe cladiri 

 
Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 

 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale 
  Se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren. 
  
Se va evita pe cit posibil orientarea Nord a spatiilor administrative, de birouri in cazul dotarilor si 
serviciilor publice. 
 Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice 
  Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Zona drumului este 
formata din: carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, avind o latime de 
12,0m, 16,0m. 
Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata de 
aliniament pentru toate loturile . 
 Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. 
  Nu este cazul. 
 Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.  
  Nu este cazul. 
 Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi 
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   Nu este cazul.  
 Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei 
  Nu este cazul. 
 
 Art. 14 Retrageri fata de aliniament 
   Cladirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor 
stradale.  

 - constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 5,0 m fata 
de aliniament pentru parcela de dotari / servicii. 

 
 Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei 
 In functie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia se pot amplasa una sau mai multe 
constructii principale si anexe. 

 
 Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelei : 
 Constructiile se vor amplasa izolat sau cuplat cu o retragere de min. 14,00m si respective 25,00 
m fata de spatele parcelelor conform plansei de Reglementari urbanistice 03-A.  
 Doar constructiile anexe parter se pot amplasa pana la limita din spate a proprietatii, celelalte 
cu inaltime care depaseste 3,00m se vor amplasa retrase la min. jumatate din inaltimea la cornisa 
a cladirii respective. 
 
 Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei : 
 Constructiile retrase in raport cu limitele lateralele se vor dispune la minim 5m si respective 8m 
de limita laterala a parcelei.  
  
 Amplasarea a doua sau mai multe constructii principale pe teren : 
 Se va face in conditiile in care prin inaltimea, volumetria si aspectul constructiilor situate in 
spate nu afecteaza insorirea si nu aduce prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al 
strazii, 
 Proiectul pentru autorizarea constructiei in acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectiva 
(desfasurare) din strada a ansamblului. 
 Pentru toate constructiile sunt valabile regulile de amplasare fata de limitele parcelei. 
 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 Art. 16 Accese carosabile 
 Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua de 
circulatie si transport. 
 
 Art. 17 Accese pietonale 
 Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. 
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Profilul strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA 
 Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. 
 Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este 
obligatorie. 
Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale 
cladirilor. 
 
 Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare 
 Lucrarile de echipare a cladirilor ( apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie 
electrica, telefonie, etc. ) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula 
ingropate. 
Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. 
Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis, de pe platforme se face prin rigolele retelei rutiere in 
canale de desecare. 
 
 Art. 20 Proprietatera publica asupra retelelor tehnico – edilitare 
 Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a 
comunei. 
Drumurie vor intra in domeniul public al comunei Giroc. 
Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor 
respective. 
Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in 
proprietatea publica. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE 
CONSTRUCTIILOR 

 Art. 21 Parcelarea 
 Nu este cazul (exista doar o parcela de servicii). 
 
 Art. 22 Inaltimea constructiilor  
 Pentru dotari si servicii publice, regimul maxim de inaltime admis este P+4E+M cu inaltimea 
maxima la cornisa de 15,50m. 
 
 Art. 23 Aspectul exterior al constructiilor 
 Constructiile trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportie intre ele pentru a da un caracter 
unitar ansamblului construit. 
 Este interzisa executarea de locuinte din materiale nedurabile. 
 Lucrarile tehnice (retele, conducte, bransamente) trebuie integrate in volumul constructiilor sau 
al imprejurimilor. 
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 Instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade. Ele pot fi montate pe 
acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia sau in podurile nemansardabile. 
 Fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in 
armonie cu acestea. 
 Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectura cu elemente de signalistica, 
reclame, firme. 
 
 Art. 24 Procentul de ocupare al terenului 
 Procentul maxim de ocupare a terenului pentru parcelele de dotari si servicii publice de 40%. 
 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI 
IMPREJMUIRI 

 Art. 25 Parcaje 
 La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice 
fiecarei functiuni. 
 Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si 
sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. 
Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei 
publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. 
Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform 
normativelor în vigoare. 
 
 Art. 26 Spatii verzi 
 Se vor mentine spatiile verzi de aliniament acolo unde acestea exista. 
 Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. 
 Ponderea spaţiilor verzi amenajate din subzonele ce cuprind instituţii şi servicii în spaţiu plantat, 
va fi în favoarea spaţiilor verzi. 
 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia 
mediului.  
 Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 
funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. 
 
 Art. 27 Imprjmuiri 
 Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul constructiei în interior se 
recomandă împrejmuiri vegetale, dar se accepta la fel de bine si împrejmuiri transparente din 
grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă.   
 Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2.00m, cu sau fara soclu plin şi vor putea fi 
dublate de un gard viu.  Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.80m. 
 De la constructii şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o 
înălţime maximă de 2,00m. 
 La fatada principala imprejmuirile vor fi de tipul soclu si gard transparent sau semitransparent. 
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Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.60m iar inaltimea maxima a gardului (imprejmuirii) 
este de 2.00m. 
 
 
TE – ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO – EDILITARA 
 
Capitolul 1 – GENERALITATI 
 
 Art. 1 Zone si subzone functionale 
  - TE – zona pentru echipare tehnico-edilitara 
 
 Art. 2 Functiunea dominanta 
  - constructii si amenajari aferente lucrarilor tehnico-edilitare 
 
 Art. 3 Functiuni complementare 

 zone verzi, accese pietonale si carosabile, platforme de parcare 
 
Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
 Art. 4 Utilizari permise 

 constructii si instalatii tehnico-edilitare 
 spatii verzi, plantatii de protectie 
 stationari auto 

 
 Art. 5 Utilizari permise cu conditii 

 foraje pentru alimentare cu apa 
 retele magistrale de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, telefonie 

 
 Art. 6 Interdictii temporare de construire 

 nu este cazul 
 
 Art. 7 Interdictii definitive de construire 

 se interzice construirea oricaror alte constructii decit cele mentionate la Art. 4 
 
Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 
 

 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale 
  Nu se impune o regula. 
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 Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice 
  Amplasarea constructiilor se face cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor conform 
legii. 
 
 Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. 
  Nu este cazul. 
 
 Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.  
  Nu este cazul. 
 
 Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi 
  Nu este cazul. 
 
 Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei 
  Nu este cazul. 
 
 Art. 14 Retrageri fata de aliniament 
  Nu este cazul. 
 
 Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei 
  Amplasarea in interiorul parcelei se va face respectand distantele minime obligatorii fata de 
limitele laterale si posterioare ale parcelei conform Codului Civil. 
 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 Art. 16 Accese carosabile 
  Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua de 
circulatie si transport. 
 
 Art. 17 Accese pietonale 
  Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. 
Profilul strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA 
 Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. 
  Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este 
obligatorie. 
  Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale 
cladirilor. 
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 Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare 
  Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu 
energie electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de 
regula ingropate. 
 Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. 
  Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis, de pe platforme se face prin rigolele retelei 
rutiere in canale de desecare. 
 
 Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare 
  Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a 
comunei. 
 Drumurie vor intra in domeniul public al comunei Giroc. Retelele de alimentare cu energie 
electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective. 
      Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea 
intra in proprietatea publica. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE 
CONSTRUCTIILOR  

 Art. 21 Aspectul exterior al constructiilor 
       Se va asigura mascarea cu perdele de protectie a incintelor vizibile din drumurile publice. 
  

 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI 
 Art. 22 Imprejmuiri 
  Imprejmuirile sunt necesare delimitarii parcelelor aferente constructiilor si trebuie sa se 
integreze in caracterul zonei, al strazilor sau al ansamblurilor urbanistice. 
 
 
   CC – ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE 
 
Capitolul 1 – GENERALITATI 
 
 Art. 1 Zone si subzone functionale 
  - CC – cai de comunicatii rutiere existente 
          – cai de comunicatii rutiere propuse 
          
Drumurile publice sunt drumuri destinate transportului rutier de toate categoriile, clasificate tehnic 
in strazi principale si secundare , drumuri nationale si judetene. 
Ampriza drumului este fasia de teren ocupata de elementele constructive ale drumului in sectiunea 
transversala masurata in proiectie orizontala. 
Fasiile de siguranta sunt zonele amplasate de o parte si de alta a amenajarii drumului (destinate 
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amplasarii semnalizarii rutiere , a plantatiilor sau alte activitati si amenajari legate de exploatarea 
drumului). 
Zona drumului public este suprafata de teren ocupata de drum si de lucrarile aferente constituita 
din ampriza si cele 2 fasii laterale de o parte si de alta a ei, denumite zone de siguranta, la care se 
adauga si zonele de protectie corespunzatoare fiecarei categorii de drumuri publice in intravilan 
zona drumurilor publice alcatuite din : carosabil, trotuare si suprafete de lucru necesare amplasarii 
lucrarilor anexe (rigole, spatii verzi, semnalizari rutiere, ilumunat si retele publice) se stabileste prin 
docuentatiile de urbanism, in concordanta cu caracteristicile trafiului actual si de perspectiva.  
 
 Art. 2 Functiunea dominanta 

 cai de comunicatii si constructii aferente 
 zona este compusa din terenuri pentru : 

- cai de comunicatie rutiere si constructii aferente existente sau propuse 
 

 Art. 3 Functiuni complementare 
 servicii compatibile functiunii de baza a zonei 
 retele tehnico edilitare 
 
Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
 Art. 4 Utilizari permise 

 cai de comunicatie 
 parcaje publice 
 spatii de stationare 
 platforme sau alveole carosabile pentru transportul in comun 
 trotuare, alei pentru ciclisti 
 spatii verzi 
 refugii si treceri pentru pietoni 
 functiuni complementare pentru deservirea populatiei  
 
 Art. 5 Utilizari permise cu conditii 
 Constructiile permise pot fi realizate cu conditia sa se ia toate masurile pentru a nu provoca 
alunecari de teren, surpari sau a nu modifica echilibrul panzei freatice. 
 
 Art. 6 Interdictii temporare de construire 
 Realizarea de trame stradale noi se autorizeaza doar prin documentatii PUZ . 
 
Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 
 
 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 
 Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale 
  Nu se impune o regula. 
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 Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice 
  Se vor avea in vedere propunerile din plansa REGLEMENTARI URBANISTICE. 
 
 Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. 
  Nu este cazul. 
  
 Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.  
  Nu este cazul. 
 
 Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi 
  Nu este cazul. 
 
 Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei 
  Nu este cazul. 
 
 Art. 14 Retrageri fata de aliniament 
  Nu se instituie o regula. 
 
 Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei 
  Nu este cazul. 

 
 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
 

 Art. 16 Accese carosabile 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. În 
mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la alin. precedent, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. Orice acces la drumurile publice se va 
face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.  
  
 Art. 17 Accese pietonale 
 Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 
asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  
 În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 
dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de 
acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate 
de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate 
astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de 
deplasare.  

 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA 
 
 Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. 
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 Se interzice amplasarea supraterana a retelelor de alimentare cu gaze. 
 
 Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare 
 Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. 
   
 Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare 
   Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica 
a comunei. 
 Drumurie vor intra in domeniul public al comunei Giroc. 
 Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor 
respective. 
   Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea 
intra in proprietatea publica. 
 

 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE 
CONSTRUCTIILOR 

 
Art. 21 Parcelarea  

  Nu este cazul 
 

Art. 22 Aspectul exterior al constructiilor 
  Nu este cazul 
 

Art. 23 Procentul de ocupare a terenului 
 Nu se instituie POT maxim. 

 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI 
   
 Art. 24 Imprejmuiri 
  Se recomanda imprejmuiri vegetale. 
 
 
 

V – ZONA VERDE: PARCURI, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE 
 
 
Capitolul 1 – GENERALITATI 
 
 Art. 1 Zone si subzone functionale 
  - V – zone verzi propuse , perdele de protectie propuse, zona de agrement propusa, subzone 
pentru activitati sportive 
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 Art. 2 Functiunea dominanta 

 parcuri, spatii verzi pentru agrement si recreere, terenuri pentru activitati sportive, plantatii 
de protectie. 

 
 Art. 3 Functiuni complementare 

constructii specifice functiunii de agrement si sport indispensabile exploatarii zonei 
retele tehnico edilitare 
stationare vehicule 

 
Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA 
 
 Art. 4 Utilizari permise 
 parcuri (alei, oglinzi de apa, fantani arteziene, mobilier urban) 
 retele tehnico-edilitare 
 plantatii de protectie, amenajari spatii verzi 

 
 Art. 5 Utilizari permise cu conditii 
 Constructiile permise pot fi realizate cu conditia sa se ia toate masurile pentru a nu provoca 
alunecari de teren, surpari sau a nu modifica echilibrul panzei freatice. 
 
 Art. 6 Interdictii temporare de construire 
 Toate amenajarile noi se autorizeaza doar prin documentatii PUZ . 
 
 Art. 7 Interdictii definitive de construire 

Se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mentionate la art. 4. 
 
Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 
 
– REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 
 Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale 
 Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.  

 Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive:  
- plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate laturile 
terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasă;  

Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud, cu 
abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.  

 
 

 Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice 
 Amplasarea constructiilor se face cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor conform 
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legii. 
 
 Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. 
 Nu este cazul. 
  
 Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.  
 Nu este cazul. 
 
 Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi 
 Nu este cazul. 
 
 Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei 
 Nu este cazul. 
 
 Art. 14 Retrageri fata de aliniament 
 Nu este cazul 
 
 Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei 
 Nu este cazul 
 
 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

 
 Art. 16 Accese carosabile 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. În 
mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la alin. precedent, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. Orice acces la drumurile publice se va 
face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.   

 Art. 17 Accese pietonale 

 Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 
asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Accesele pietonale vor fi 
conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace 
specifice de deplasare.  

 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA 
 
 Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. 
 Bransarea la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie. 
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 Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare 
 Nu este cazul 
   
 Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare 
 Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a 
comunei. 
 Drumurie vor intra in domeniul public al comunei Giroc. 
 Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor 
respective. 
  Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea 
intra in proprietatea publica. 
 
 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE 

CONSTRUCTIILOR 
 

Art. 21 Parcelarea  
 Parcelarea terenurilor se va admite in urmatoarele conditii: 

- calitatea terenurilor 
- respectarea dimensiunilor minime ale unei parcele. 
- fiecare parcela sa aiba legatura cu strazi sau piete publice 

 Proprietarii terenurilor supuse parcelarii vor ceda fara despagubire suprafete de teren necesare 
amenajarii de zone verzi, parcuri,  deschiderii de drumuri, piete publice, alei si fundaturi. 
 

Art. 22 Aspectul exterior al constructiilor 
 Nu este cazul 
 

Art. 23 Procentul de ocupare a terenului 
Nu se instituie POT maxim. 

   
 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI 

 
Art. 24 Parcaje 

 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, 
conform normativelor în vigoare. 
 
 Art. 25 Spatii verzi 
 Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. 
 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia 
mediului.  
 Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 
funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.  
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 Art. 26 Imprejmuiri 
 Se recomanda imprejmuiri vegetale. 
 
 

6.4. CONCLUZII 
 
    Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe baza ridicărilor 
topografice prin coordonate, datele fiind puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va 
verifica şi confirma corectitudinea trasării. 

Solutia propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, 
precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor 
cu echipare tehnico-edilitara, caracteristica unei zone de locuit. 

Se recomandă corelarea construcţiei de locuinţe cu executarea lucrărilor publice edilitare şi 
de drumuri.         

                                                      
Întocmit 

                      arh. BUGAR Savu 
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5. ANEXA  AVIZE  PUZ 

 
 
 
    
 
 Aviz OPORTUNITATE 7 / 21.01.2016 
 CERTIFICAT DE URBANISM 17 / 06.01.2016 
 Aviz O.C.P.I. nr. 186128 / 06.11.2015 si 372661 / 03.03.2016 
 Aviz Directia de Sanatate Publica a Jud. Timis nr. 14974 / 24.08.2016 
 Aviz S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. nr.156923739 / 05.04.2016 
 Aviz SNTGN TRANSGAZ SA - Sucursala de trasport gaze naturale MEDIAS- Regionala ARAD  

nr. 2117 / 3128 / 05.04.2016 
 Aviz e-on gaz nr. 2030 / 04.11.2016 
 Aviz TELEKOM  nr. 521 / 04.04.2016 
 Aviz OSPA nr. 467 / 05.04.2016  
 Aviz A.N.I.F. nr. 178 / 27.04.2016 
 Aviz Giroceana nr. 257 / 16.05.2016 
 Aviz Apele Romane nr. ABAB – 91 / 02.06.2016 
 Aviz MAI Serviciul rutier nr. 208275 / 15.04.2016 
 Aviz Euroweb nr. 478 / 03.05.2016 
 Aviz MEDIU  nr.81 / 14.10.2016 
 Aviz Comisia de Monumente nr. 670 / 21.02.2017 
 
 
 
 

DIVERSE 
 
C.F. 410916  nr.topo A68/1/3/2 -  S =  14.739 mp, proprietatea PASCOTA Iosif Ioan 
C.F. 410932  nr.topo A68/1/7/1 -  S =    8.544 mp, proprietatea PASCOTA Iosif Ioan 
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