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1.INTRODUCERE 
 

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 
 

Denumirea lucrării  : PLAN URBANISTIC ZONAL  
   “ZONA DE INSTITUTII PUBLICE, SERVICII SI LOCUINTE ”   

intravilan localitatea GIROC,  judeţul TIMIŞ 

CF 401165, nr. top. 401165 

CF 412821, nr. top. 412821 

CF 412822, nr. top. 412822 

CF 412750, nr. top. 412750 
Nr. proiect   : 494/2017 

Iniţiator/Beneficiar  : Judetul Timis prin CONSILIUL JUDETEAN TIMIS   
Elaborator (Proiectant general)  : TECTONICS ART S.R.L 
Data elaborării   : martie 2018 
Faza de proiectare  : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 
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1.2 OBIECTUL  LUCRARII 
 Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în intravilanul localitatii Giroc, la nord-vest de 
aceasta,   în vecinatatea  unor parcele destinate constructiei de locuinte si functiuni complementare.  

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:  

 Reconversie functionala cu schimbarea partiala a destinatiei terenului din folosinta actuala: 
curti constructii in intravilan(unitate militara dezafectata), in teren pentru zone verzi si 
teren pentru drum, in intravilan si reparcelarea terenului functie de necesitatile functionale 

 asigurarea accesului la viitoarea investitie, în contextul  zonei si a legaturilor acestora cu 
celelalte zone functionale deja aprobate în vecinatate; 

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizarii constructiilor. 
Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea si reanalizarea problemelor functionale, tehnice si 

estetice din zona, tinându-se cont de recomandarile PUG Giroc aprobat, a Planul de Amenajare a 
Teritoriului si de noua strategie de dezvoltare urbana a administratiei locale si judetene.  

 
1.3. SURSE DE DOCUMENTARE 

Documentatia este intocmita in conformitate cu : 
-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea 
locuintelor cu modificarile ulterioare . 
-H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile 
ulterioare 
-G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal 
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. 
-Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi 
realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar, dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z. 
-La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile  PUZ cu caracter director Giroc si de asemenea 
corelarea cu prevederile studiilor intocmite anterior in vecinatate : PUZ aprobat cu HCL nr.191 din 
12.12.2017. 
-Suportul topografic intocmit este in sistem STEREO 70  iar planul de situatie are viza OCPI  
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII. 
 

2.1. EVOLUTIA ZONEI  
Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor obiective 

economice importante in vecinatate si a dezvoltarii infrastructurii edilitare a comunei. 
Aceasta evolutie a avut loc treptat, începându-se cu parcelari punctuale la estul , nordul si sudul 

zonei studiate. 
 Potetialul de dezvoltare a unei zone mixte de servicii, institutii publice si locuire este major tinand 

cont de suprafetele mari si compacte rezultate dupa aprobarea PUZ  
 
2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA 
• POZITIA ZONEI FATA DE INTRAVILANUL LOCALITATII 
Terenul studiat se afla  in intravilanul localitatii Giroc, in partea nord-vestica a acesteia, adiacent 

accesului principal dinspre Timisoara, pe DJ 595, respectiv Calea Timisoarei. 
 
•RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii în 

domeniul edilitar, servirea cu instituţii de interes general, etc.; 
Terenul studiat are o suprafata de 201 577 mp si este situat în partea de nord-vest a localitatii 

Giroc, adiacent cu Calea Timisoarei (DJ 595).  
Terenul se învecineaza  cu: 
- la nord : teren proprietate privata  cad 401643 
- la est: Calea Timisoarei (DJ 595)  
- la sud:  cad.401710- teren reglementat 
- la vest:  parcele in intravilan cu nr. cad.: 401643, 411783, 411051, 411052, 400565, 405753, 

405305, 405304, 411053, 408969, 411054, 411055, 411056, 405109, 411057, 411058, 411059, 402100, 
411060, 411061, 411062, 411063, 411064, 411065, 411066, 411067, 411068, 401675, 405757, 411069 
proprietate privata . 
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Terenul este accesibil  dinspre Calea Timisoarei pe un front cu lungime de 930 m.   
 

 
În vecinatatea terenului studiat, în partea nordica si sudica si partial in vest se afla  parcele de 

teren, care  prin PUZ  aprobat sau in curs de aprobare, adapteaza functiuni de  locuire si functiuni 
complementare.  

Terenul de afla la 195,50 m fata de linia de cale ferata situata spre sud. 
Din concluziile generale ale PUG Giroc aprobat mentionam: 
- pozitia terenului îi confera o pozitie importanta în cadrul retelei de localitati din judet:  
- solutiile propuse pentru rezolvarea circulatiilor în zona, tin cont de concluziile documentatiilor 

întocmite si de avizele in zona, dar si de trama majora propusa prin P.U.Z.-urile aprobate in zona  si prin 
Planul de Amenajare a Teritoriului aprobat; Planul de Mobilitate a Municipiului Timisoara 

- echiparea edilitara se propune a se realiza  prin  extinderea de retele apa – canal de la sistemul 
centralizat al localitatii Giroc, lucrari care vor fi corelate cu alte PUZ-uri din zona. 

Zona studiata în cadrul Planului Urbanistic Zonal, cu o suprafaţa totala de 201 577 mp inscrisa in 
CF, are urmatoarele caracteristici dominante: 

- situarea terenului într-o zona destinata prin reglementarile documentaţiilor de urbanism, ca fiind 
o zona destinata locuirii si  extinderii serviciilor conform PUG aprobat; 

- situarea terenului in intravilanul localitatii Giroc  
Pe teren se afla  constructii administrative si edilitare,  parter, parter si etaj, dezafectate (ale fostei 

unitati militare)  aflate intr-o stare de degradare fizica majora . 
Zona detaliata în P.U.Z. are o suprafata de 201 577 mp, teren  curti constructii intravilan .  
Terenul  este în prezent ocupat partial de constructii astfel : 
-cad. 401165 : se afla 4 constructii parter aferente Centrului Regional si Transfrontalier de 

prevenire si interventie in caz de inundatii,  insumand o suprafata construita  de 533 mp si constructii 
semiingropate , extratabulare. 

-cad. 412821 : se afla o constructie P+E  cu suprafata construita de 655 mp si constructii 
semiingropate , extratabulare 

-cad. 412822 : se afla 13 constructii parter intabulate  si un subsol insumand o suprafata construita 
de 5337 mp 

-cad. 412750 : liber de constructii 
 
Tipul de proprietate asupra terenului ce include zona studiata este cel de domeniul public al 

Judetului Timis,  categoria de folosinta: curti constructii in intravilan, in administrarea Consiliului 
Judetean Timis. Constructia nr. cad. 412822-C13 (constructie administrativa parter in suprafata de 146 
mp), se afla in domeniul privat  al Consiliului Judetean Timis. 

Proprietarul terenului este: JUDETUL TIMIS 
In CF 412821 Giroc este Intabulat, drept de SERVITUTE de trecere cu pas ,auto si utilitati pe suprafata de 863 

mp.,cu o latime de 6 m., asupra parcelei inscrisa in cf 412822 Giroc 

 Fara sarcini pe toate cele 4 (patru) parcele studiate in PUZ 
  

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL                                                                                                                                      
1. ASPECTE GENERALE 
           1.1. Geologia şi geomorfologia zonei  
 Amplasamentul este situat Com. Giroc, Calea Timișoarei, CF 401165, CF 412821, CF 412822, CF 
412750, nr. top. 401165, nr. top. 412821, nr. top. 412822, nr. top. 412750 jud. Timiș. 
 Relieful este de câmpie joasă făcând parte din câmpia Timişului, caracterizată de valuri largi fiind 
acoperită cu o cuvertură de loess. Această caracteristică de câmpie joasă îi este atribuită datorită faptului 
că fiind o prelungire a Câmpiei Tisei, în spaţiul Piemonturilor Vestice(de-a lungul cursului râului Timiş) este 
formată din formaţiuni aluvionare cu denivelări de mai mică amploare determinate de prezenţa croburilor 
şi dispune de altitudini ce se încadrează între 80 şi 100m.Teritoriul comunei este ocupat în cea mai mare 

Nr. crt. Proprietari Nr. CF Nr. top Suprafata totala 
din CF 

1. JUDETUL TIMIS 401165 401165 90 226 mp 

2. JUDETUL TIMIS 412821 412821   5 498 mp 

3. JUDETUL TIMIS 412822 412822 80 853 mp 

3. JUDETUL TIMIS 412750 412750 25 000 mp 
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parte de teren arabil, păşune şi fâneaţă, prezintă pante line nesemnalundu-se fenomene fizico-geologice 
de instabilitate. 
 Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin 
fenomene de alunecare. 
 Din punct de vedere geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, coloana litologică  a acestui areal 
cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură  posttectonică. 
 Depozitele cuaternare, cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, 
prin trei tipuri genetice de formaţiuni: 
• aluvionare - aluviuni  vechi  şi  noi  ale  râurilor care străbat regiunea şi intră în constituţia teraselor 
şi luncilor acestora; 
• gravitaţionale - reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de 
"ramă" a depresiunii; 
• cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu concreţiuni fero-
manganoase şi depozite de piemont. 
 1.2. Reţeaua hidrografică 
 Canalul Bega a fost construit între anii 1728 și 1760. Având o lungime de 44 km pe teritoriul 
României și 72 km pe teritoriul Serbiei, canalul a permis transportul comercial de mărfuri, în perioada 
interbelică, până la 250.000 tone/an. 
 În 1944 canalul Bega deservea transportului de pasageri, permițând navigația a 500.000 de 
pasageri. 
 După o perioadă in care atât transportul mărfurilor(1958), cât și al pasagerilor(1967) a fost oprit, 
canalul Bega și-a redeschis navigația în anul 2012. 
 Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:  
- apă freatică cantonată şi cu circulaţia în aluviunile recente din lunca pârâielor din zona, la adâncimi relativ 
reduse, de 1,00...2,00 m şi care este în strânsă legătură cu volumul precipitaţiilor;  
- apă subterană freatică cantonată şi cu circulaţia în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00 
m;  
- apă subterană de adâncime medie şi mare. 
 
1.3. Adâncimea de îngheţ 
 Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS  6054 – 77. 
1.4 Clima şi regimul pluviometric  
 Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat, cu influenţe 
mediteraneene şi oceanice, specific zonelor de câmpie din Câmpia Banatului.  
Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii paramentrii: 
- Temperatura aerului: 

o Media lunară minimă: –1oC  –  Ianuarie; 
o Media lunară maximă: +20 oC  ... 21oC –  Iulie-August; 
o Temperatura minimă absolută: –35,3oC; 
o Temperatura maximă absolută: +40,0oC; 
o Temperatura medie anuală: +10,9oC; 

- Precipitaţii: 
o Media anuală:    631 mm.      

  
1.5 Regimul eolian 

 Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă 
oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic 
mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. 

 Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al activităţii 
anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale 
acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). 
Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse.  

 Principalele vânturi care bat în judeţ sunt: Vântul de Vest şi Austrul. Vântul de vest este determinat 
de anticiclonul Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna, de la sud-vest. Este un vânt cîlduţ şi umed care 
provoacă precipitaţii abundente în lunile mai şi iunie. Austrul bate de la sud-vest, dinspre Marea Adriatică 
şi se simte în toate anotimpurile. Vara este cald şi uscat “Sărăcilă”, în vreme ce iarna aduce umezeală şi 
moderează temperatura. 
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1.6 Seismicitatea zonei zonei  
 Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% 
probabilitate de depăşire în 50 de ani 
Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control TC a spectrului de răspuns 
Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru 
componenta orizontală a mişcării terenului) este  ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec, 
conform figurilor de mai sus. 
  
2. CERCETĂRI GEOTEHNICE ŞI STRATIFICAŢIA TERENULUI 
 Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat trei foraje 
geotehnice F 1 cu diametrul de 5”, până la adâncimea de -6,00 m de la suprafaţa terenului. Pe parcursul 
executării forajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice ale 
acestora.  
 Programul de investigaţii geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din 
punct de vedere geotehnic ale amplasamentului: 
 Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare 
din amplasament; 
 Determinarea poziţiei nivelului hidrostatic al apelor subterane; 
 Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de 
fundare din amplasament, prin analize şi încercări de laborator; 
 Concluzii şi recomandări privind condiţiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul 
cercetat. 
Pentru atingerea acestor obiective au fost recoltate din foraje un număr de 12 (doisprezece) probe de 
pământ tulburate. 
Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice efectuate s-au efectuat următoarele analize şi 
determinări de laborator: 
 Analiza granulometrică a pământurilor; 
 Determinarea umidităţilor naturale (w) şi a umidităţilor limită de plasticitate (wL, wP); 
Stabilirea consistenţei pământurilor prin determinarea indicilor de consistenţă şi de plasticitate (IC, IP); 
 Stabilirea unor caracteristici privind fenomenul de contracţie-umflare al pământurilor (PUCM). 
 Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului SR 
EN ISO 14688/1 şi SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI   GEOTEHNICE – IDENTIFICAREA   ŞI   
CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR şi a standardelor geotehnice în vigoare. 
 Valorile parametrilor fizico-mecanici prezentaţi în fişele forajelor pe un fond verde, sunt valori 
preluate din STAS 3300/1-85. 
Stratificaţia terenului de fundare din amplasament este următoarea: 
FORAJUL F 1  

-0,30 m – Sol vegetal; 
- 0,30 m…-1,20 m – Argilă prăfoasă, gri gălbuie, tare; 
- 1,20 m…- 1,80 m – Argilă prăfoasă nisipoasă, gri gălbuie, tare; 
- 1,80 m…- 6,00 m – Nisip mijlociu și fin, gri; 
- 6,00 m…în jos     – Stratul continuă. 
 
FORAJUL F 2  
-0,00 m…-0,30 m – Sol vegetal; 
- 0,30 m…-1,00 m – Nisip fin și mare, gri; 
- 1,00 m…- 2,90 m – Nisip mijlociu și fin, gri gălbui; 
- 2,90 m…- 6,00 m – Nisip mijlociu și fin, gri; 
- 6,00 m…în jos     – Stratul continuă. 
 
FORAJUL F 3  
-0,00 m…-0,30 m – Sol vegetal; 
- 0,30 m…-1,00 m – Praf nisipos argilos, gri gălbui, vârtos; 
- 1,00 m…- 2,90 m – Nisip fin și mijlociu, gri; 
- 2,90 m…- 6,00 m – Nisip fin și mijlociu, gri gălbui; 
- 6,00 m…în jos     – Stratul continuă. 
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 Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive şi 
necoezive.  
 Pământurile coezive sunt formate din argile prăfoase, argile prăfoase nisipoase și prafuri nisipos 
argiloase cuprinse între cotele -0,30 m... -1,80 m, aflate în stare de consistenșă vârtoasă și tare, cu 
plasticitate medie, mare și foarte mare. Pământurile necoezive sunt reprezentate de nisipuri fine, mijlocii și 
mari, aflate în stare de îndesare medie. 
 Cota de fundare minimă recomandată este Df = -0,90 m de la suprafaţa actuală a terenului 
sistematizat.  
 Pământurile coezive se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici medii determinaţi pe 
baza încercărilor efectuate şi conform STAS 3300/1-85 – ANEXA C, tabelele 8 şi 9: 
 Greutate volumică    γ = 18,4...18,6 kN/m3  
 Indicele porilor     e = 0,65...0,68 
 Porozitatea    n =  39,0...41,0 % 
 Umiditatea naturală            w = 15,5...17,8 %  
 Indice de plasticitate            IP = 16,5...22,7 % 
 Indice de consistenţă            IC = 0,97...1,26 
 Modul de deformaţie edometric          M2-3 = 8.500...10.500 kN/m2  
 Unghi de frecare interioară            Ф = 16 o...20 o 
 Coeziune specifică               c  =  20...44 kN/m2. 
 Conform valorilor de mai jos, straturile argiloase din suprafaţa terenului de fundare sunt pământuri 
cu caracter contractil, din categoria pământurilor cu umflări şi contracţii mari (PUCM) fiind încadrate în 
categoria pământurilor  MEDIU ACTIVE, iar la fundarea pe aceste pământuri se va ţine cont de NORMATIV 
NP 126 - Fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflari şi contarcţii mari. 
 
 Conţinutul de particule fine  A2 = 27 % 
 Indicele de activitate  IA  = 0,84 
 Contracţia volumică  CV = 56,95 %  
 Umflarea liberă   UL = 80,0 %.  
 Pământurile necoezive din amplasamentul cercetat se caracterizează prin următorii parametrii 
geotehnici medii determinaţi pe baza încercărilor efectuate şi conform S TAS 3300/1-85 – ANEXA C, 
tabelele 8 şi 9: 
 Greutate volumică   γ = 19,0 kN/m3 
 Indicele porilor    e = 0,50...0,75 
 Porozitatea   n =  33,0...43,0 % 
 Umiditatea naturală  w = 7,8...25,2 % 
 Modul de deformaţie edometric M2-3 =15.000kN/m2 
 Unghi de frecare interioară  Ф = 25 o 
 Pentru evitarea unor tasări diferenţiate recomandăm totodată o lăţime minimă a fundaţiei B = 0,50 
m şi realizarea unor fundaţii continue prevăzute cu centuri din beton armat atât la partea superioară cât şi 
la partea inferioară a fundaţiei construcţiei, conform prescripţiilor cuprinse în NORMATIV PENTRU 
PROIECTAREA STRUCTURILOR DE FUNDARE DIRECTĂ, Indicativ NP 112-04, (Paragraf 9.7.1). 
 
3. APA SUBTERANĂ 
 Apa subterană a fost interceptată pe adâncimea forajelor efectuate între cotele cota de -2,80 m....-
2,90 m. Apa subterană poate varia până la ±0,80 m față de cota întâlnită la data executării forajelor. Sunt 
posibile şi acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi 
abundente sau de topire a zăpezilor.  
 Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii 
hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observaţii asupra fluctuaţiilor nivelului apelor subterane, 
de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcţie de anotimpuri, cantitatea de precipitaţii, etc).  
 Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcţiilor s-a 
prelevat  o probă de sol recoltată din forajul F 1 -1,00 m. 
 Conform „COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI – CP 012/1-2007”, tabel 5.2, 
privind agresivitatea solului asupra betoanelor, se constată următoarele: 
 Conţinutul în sulfaţi (SO42-) este de 50,0 mg/kg <  2000 mg/kg, deci solul nu manifestă o 
agresivitate de natură sulfatică asupra betoanelor. 
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- pH-ul extrasului apos este 7,3 > 6,5 şi în consecinţă solul nu manifestă o agresivitate de natură 
acidă asupra betoanelor.  
 Aciditatea solului este de 7,82 ml/kg < 200 ml/kg, deci solul nu manifestă o agresivitate de natură 
acidă asupra betoanelor. 
 Luând în considerare prescripţiile CP 012/1-2007, referitoare la clasa de expunere a construcţiilor 
în condiţiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se 
încadrează în clasa de expunere  XC 2 (umed, rareori uscat), conform Tabelul 1 din CP 012/1-2007 intitulat 
COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI pentru fundaţiile situate în interiorul construcţiilor. 
  

2.4. CIRCULATIA RUTIERA SI FEROVIARA 
In partea de sud a zonei studiate se afla linia de cale ferata CF Timisoara Buzias . Terenul studiat nu 

se afla in zona de protectie (100 m) a liniei  CF , limita de sud a parcelei fiind situata la 195,50 m fata de ax 
linie CF. 

Pe partea estica terenul studiat in PUZ este marginit de drumul principal de acces in Giroc dinspre 
Timisoara: Calea Timisoarei, definit si ca Drum Judetean DJ595. 

 
2.5.OCUPAREA TERENURILOR 

Amplasamentul totalizeaza o suprafata de 201 577 mp inscrisa in CF. 
Folosinta actuala a parcelei studiate –teren curti constructii in intravilan , ingradit cu constructii parter, 
parter si doua etaje degradate ( mai putin cele de pe parcela cad.nr. 401165 ) 

Zona nu prezinta riscuri naturale. 
Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele: 

-Constructiile existente in suprafata totala 8555 mp din care 6525 mp constructii intabulate si 
constructii semiingropate, extratabulare, in suprafata de 2030 mp . Acestea nu corespund, fizic si moral, 
functiunilor noi propuse.  

-Teren neconstruit in suprafata de 185 112 mp 
-Drumuri de acces /aleile in suprafate de 7910 mp  pe teren nemodernizate, accese neconforme 

pentru mijloace de interventie 
-Lipsa utilitati edilitare sau existenta utilitatilor subdimensionate pentru viitoarea functiune, 

prezenta liniei de medie tensiune 110kv in partea vestica a parcelei. 
 
 2.6. ECHIPAREA EDILITARA  EXISTENTĂ 

Cai de comunicatie 
Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati ale circulatiei rutiere: 
- zona studiata este caracterizata de existenta terenurilor cu constructii ce au avut destinatii cu 

funtiuni in cadrul Unitatii Militare Giroc  , accesul la constructii facându-se prin intermediul drumurilor de 
incinta existente dinspre artera principala de circulatie  reprezentata de Calea Timisoarei – drum judetean 
DJ595; 
Alimentare cu apa şi canalizare – situatia existenta 

Documentatia   prezintã solutii posibile de asigurare cu utilitãti   apã - canal, de pe Calea Timisoarei, 
solutii care vor fi reluate la faza de proiect tehnic. 
Alimentarea cu gaze naturale 

Conform aviz favorabil  al SC DELGAZ GRID SA – sucursala TIMISOARA,  detine retea de gaze pe 
Calea Timisoarei. 
Alimentarea cu energie electrica 

Conform aviz cu conditii eliberat de S.C. E-Distributie BANAT S.A , amplasamentul este afectat de 
vecinatatea instalatii electrice de distributie si furnizare energie electrica de medie tensiune 110kv , ce 
impune o zona de protectie de 18,5 m din axul liniei.  

În zona de apariţie a noilor obiectiv exista retea electrica de distributie, la care se vor racorda noile 
obiective  . 
Telefonizare 

Conform aviz tehnic favorabil fara conditii, eliberat de  SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 
SA, amplasamentul nu este traversat de instalaţii de telecomunicaţii.   
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2.7. PROBLEME DE MEDIU 
Terenul studiat in PUZ are categoria de folosinta curti constructii in intravilan si apartine 

domeniul public, in proprietatea Judetului Timis, iar constructia cu nr. Cad 412822-C13 (constructie 
administrativa parter in suprafata de 146 mp), apartine domeniului privat al Judetului Timis.  

Zona nu prezinta riscuri naturale.  
Conditiile de autorizare a executarii constructiilor in aceasta zona vor avea in vedere pastrarea 

calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic avand in vedere caracterul nou al  zonei. 
 

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI 
Zona a fost luata in studiu la comanda administratorului : Consiliul Judetean Timis ce doreste 

dezvoltarea unei zone de institutii publice, servicii si locuinte. 
Prin CERTIFICATUL DE URBANISM nr.791/31.08.2017– eliberat de Primaria Comunei Giroc, 

realizarea obiectivelor propuse necesita elaborarea Planului Urbanistic Zonal.  
 

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA  
 

3.1. PREVEDERI ALE  P.U.G aproba Giroc  
Solutia urbanistica in cadrul studiului propune, partial, modificarea functionala a prevederilor 

PLANULUI URBANISTIC GENERAL Giroc de zona de locuinte cu regim mic de inaltieme si servicii si se 
coreleaza cu P.U.Z.-urile avizate/aprobate sau in curs de elaborare din vecinatate, integrand zona cat mai 
coerent in viitoarea dezvoltare urbanistica a comunei. 

Propunerile prezentului PUZ s-au concentrat asupra : 
-CIRCULATIEI MAJORE DIN TERITORIU 
-ZONIFICAREA FUNCTIONALA –aprobata anterior 
-ECHIPAREA EDILITARA 
  
Zonificarea functionala are in vedere pozitia in teritoriu, functiunea propusa fiind: zona institutii 

publice, servicii si locuinte . 
Propunerile continute în Planul Urbanistic Zonal se vor incadra  in prevederile noului P.U.G. Giroc – 

aflat in lucru. 
 
3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

 Zona studiata este amplasata în cadrul unui teren curti-constructii situat în intravilanul Comunei 
Giroc. 
 Tinând cont de situarea in intravilanul Comunei Giroc, precum si de expansiunea zonelor de locuire 
in principal, ideea valorificarii cadrului natural trebuie privita prin prisma asigurarii unor suprafete verzi de 
minimum 15 %.   

Solutia aleasa pentru zona de institutii, servici si locuinte, a avut în vedere prevederile normativelor 
în vigoare cu privire la forma, dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, astfel încât si 
permita o buna însorire si accesibilitate. 
 

3.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 
Solutiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zona tin cont atât de parcelarile si P.U.Z.-urile 

deja aprobate în zona, precum si de concluziile documentatiilor întocmite si de avizele obtinute, dar si de 
trama majora propusa prin Planurile urbanistice aprobate anterior. 

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si 
realizarea strazilor în localitati (Ord. M.T. nr. 50/1998) si tin cont de trama majora propusa pentru legatura 
cu Bulevardul Sudului cat si de viitoare dezvoltare spre vest cu posibilitatea descarcarii in trama majora a 
Municipiului Timisoara. 

Apele meteorice de suprafata vor fi colectate in rigole. 
Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra 

sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. 
La realizarea parcelelor de colt, s-a tinut cont de raza de racordare între strazi. 
Pe fiecare parcela se va aigura accesul si se vor realiza parcaje potrivit normativelor in vigoare 

privid parcare, functie de functiune ce va fi realizata. 
Modernizarea circulatiei a tinut cont si de fluxul auto posibil amplificat in perioadele in care 

functiune deservita va atrage un public mai numeros in zona sau in regiune. 
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3.4. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA 
Avand in vedere natura terenului zonei studiate, se impun lucrari de sistematizare pe verticala 

pentru realizarea platformelor institutiilor, a caselor de locuit si a platformelor drumurilor, in vederea 
asigurarii pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice la reteaua de ape pluviale  stradale si 
mai departe la emisar. 

 
3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 
Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au 

condus la urmatoarele principii de lucru: 
- generarea (din punct de vedere functional ) a unei zone de institutii si servicii,  locuinte 

individuale si colective cu functiuni complementare  si dotari ale zonei, ce va determina 
densificarea localitatii Giroc.  

- asigurarea accesului facil în zona studiata     
- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu energie electrica, gaz metan,  apa si a 

canalizarii pentru viitoarea dezvoltare. 
Stabilirea acestor propuneri s-a facut în concordanta cu celelalte interventii din zona.  
Confortul ridicat de functionare impune: 
- realizarea si modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiata  
- realizarea drumurilor interioare cu asigurarea accesului la fiecare parcela 
-dezafectarea de posibile surse explozibile aflate la suprafata sau in teren 

  - echiparea edilitara completa 
Au rezultat un numar total de 29 loturi. 
Prin propunerile de urbanism parcelele studiate s-au zonificat dupa cum urmeaza : 

 lot destinat constructiei pentru institutii,servicii si dotari sportive: nr.1;  

 lot destinat constructiei pentru institutii si servicii publice : nr.3;  

 lot destinat constructiei pentru institutii, servicii, birouri si locuire: nr. 4 

 loturi destinate constructiei pentru locuinte colective: nr.5; 6  

 loturi destinate constructiei pentru locuinte semicolective: nr.7-28  

 loturi destinate circulatiilor : nr. 2, 29. 
 

TABEL 1. PARCELE PUZ 

Parcela 
nr. 

Suprafata 
(mp) 

Destinatie teren POT 
maxim(%) 

CUT 
maxim 

Regim maxim de 
inaltime 

1. 89591 Institutii, servicii si dotari 
sportive 

50 3.00 S/D+P+10E 

2. 635 Teren pentru drum - - - 

3. 23848 Institutii si servicii publice  50 3.00 S/D+P+6E 

4. 46829 Institutii,servicii, birouri si 
locuire 

50 3.00 S/D+P+6E 

5. 6273 Locuinte colective  30 1.2 P+2E 

6. 9687 Locuinte colective  30 1.2 P+2E 

7. 353 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

8. 358 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

9. 363 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

10. 368 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

11. 394 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

12. 370 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

13. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

14. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

15. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

16. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

17. 426 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

18. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 
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19. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

20. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

21. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

22. 409 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

23. 436 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

24. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

25. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

26. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

27. 350 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

28. 426 Locuinte semicolective  35 1.2 P+2E 

29. 16611 Teren pentru drum - - - 

 
TABEL  2.  BILANT  TERITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
TABEL 3.  Bilant teritorial pe UTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA FUNCTIONALA EXISTENT   
mp  

% PROPUS  
mp 

 

% 

Suprafata teren intravilan 
CF 412822 – 80853 mp 
CF 401165 – 90226 mp 
CF 412750 – 25000 mp 
CF 412821 – 5498 mp 

 
 

201 577 

 
 

100,00 

 
 

201577 

 
 

100,00 

Constructii administrative si edilitare      8 555 4,24 0 0 

Drumuri,alei,parcaje     7 910 3.92 17 253 8,56 
Teren necontruit 185 112 91,84 0 0 
Locuire colectiva 0 0 15 960 7,92 
Locuire semicolectiva 0 0   8 103 4,02 
Institutii si servicii publice   0 0 20 888 10,36 

Institutii,servicii si dotari sportive 0 0 72 320 35,88 

Institutii, servicii, birouri si locuire 0 0 36 817 18,26 

Spatii verzi 0 0 30 236 15,00 

ZONA FUNCTIONALA EXISTENT   
mp  

% PROPUS  
mp 

 

% 

Constructii administrative si edilitare     8 555 4,24 0 0 

Teren necontruit 185 112 91,84 0 0 

Drumuri,alei,parcaje      7 910 3.92 1 7253 8,56 

UTR SDs –Institutii,servicii si dotari 
sportive 

0 0 89 591 100 

Suprafata aferenta constructiilor pentru 
institutii,servicii si dotari sportive 

0 0 44 795 50 

Drumuri,alei, parcaje 0 0 17 919 20 

Spatii verzi 0 0 26 877 30,00 

UTR IS  –Institutii si servicii publice 0 0 23 848 100 

Suprafata aferenta constructiilor pentru 
institutii,servicii   

0 0 11 924 50,00 

Drumuri,alei, parcaje 0 0   4 769 20,00 

Spatii verzi 0 0    7 155 30,00 

UTR ISL  –Institutii, servicii si locuire 0 0 46 822 100 

Suprafata aferenta constructiilor pentru 
institutii,servicii  , birouri si locuire 

0 0 23 411 50,00 

Drumuri,alei, parcaje 0 0    9 364 20,00 

Spatii verzi 0 0 14 047 30,00 

UTR ISL  –Institutii, servicii si locuire 0 0 24 063 100 

SzLsc – Suprafata teren aferent 
constructiilor pentru locuinte 
semicolective 

0 0 2 836 11,79 

SzLc – Suprafata teren aferent 
constructiilor pentru locuinte colective 

0 0 4 788 19,90 

Drumuri,alei, parcaje 0 0 11 626 48,31 

Spatii verzi 0 0 4 813 20,00 

Suprafata teren intravilan 201577 100,00 201 577 100,00 
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 Constructiile cuprinse in aceasta zona vor fi prevazute cu accese carosabile, parcaje, spatii verzi 
conform destinatiei si capacitatii acestora avand in vedere H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului – 
general de urbanism-anexele 1-6, precum si Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic 
Zonal intocmit.  

Obiectivele se vor realiza in incinta amenajata. 
Staţionarea autovehiculelor se va realiza, de regulă, în garaje colective subterane.  
Numărul  de parcari amplasate în incinta se va stabili în corelare cu funcțiunile propuse, respectând 

legislația specifica, dar nu mai putin de 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament pentru zona de 
locuire, respectiv conform normativelor in vigoare privind parcajele pentru zona de institutii si servicii, in 
functie de  functiunea propusa . 

 Atat materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea lor vor fi cele 
specifice zonei si functiunii. 

Din punct de vedere al alinierii, constructiile propuse vor respecta prevederile Regulamentului 
Local de Urbanism, ale Codului Civil si morfologia urbanistica a zonei. 

Data fiind destinatia actuala a terenului, orientarea fata de punctele cardinale, densitatea 
constructiilor din zona, s-a propus definirea unei zone cu reglementari urbanistice pentru realizarea de 
constructii  de institutii publice, servicii si locuinte si se propun urmatorii indici de ocupare şi utilizare a 
terenului: 

 
UTR L - ZONA LOCUINTE 
Cu urmatoarele subzone : 
 
Sz Lc - SUBZONA locuinte colective    
-Regim de construire : izolat ; cuplat 
-Functiuni predominante : cladiri de locuit in sistem colectiv 
-Regimul  de inaltime al cladirilor va fi max. P+2E cu inaltimea maxima de 10m. 
-Procent de ocupare a terenului (POT) maxim de 30 %. 
-Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de maxim 1.2 
-Zona verde amenajata pe parcela în procent de minim 20% 
-Retragere minima fata de alimiament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele 

posterioare conform plansei U.3/494: Plan reglementari urbanistice-zonificare  
 
Sz Lsc - SUBZONA locuinte semicolective    
-Regim de construire : izolat ; cuplat 
-functiuni predominante : cladiri pentru maximum doua apartamente 
-Regimul  de inaltime al cladirilor va fi max P+2E  cu Hmax. La cornisa = 10 m. 
-Procent de ocupare a terenului (POT) maxim de 35 %. 
-Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de maxim 1,2 
-Zona verde amenajata pe parcela în procent de minim 20% 
-Retragere minima fata de alimiament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele 

posterioare conform plansei U.3/494: Plan reglementari urbanistice-zonificare  
 
Utilizari admise:  
-locuire individuala/semicolectiva /colectiva 
Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt urmatoarele :  
-servicii complementare cu funcţiunea de locuire, cu caracter public și privat ; 
-dotari de interes public necesare : accese pietonale ; accese carosabile , parcaje , garaje ; spatii 

verzi amenajate , retele tehnico – edilitare si constructiile aferente . 
Utilizari admise cu conditii:  
Garaje publice sub si supraterane în cladiri dedicate cu conditia sa nu ocupe frontul spre spatiul 

public (sa fie amplasate în interiorul parcelei sau sa fie tip dala urbana). 
-servicii complementare cu locuirea, cu caracter public și privat, cu acordul vecinilor direct afectati; 
 
Utilizari interzise:  
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-activitati / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic 
sau incomode prin traficul generat.  

-depozitare de materiale refolosibile si de substante chimice periculoase de tip Seveso .  
-comert si depozitare en gros.  
-alte functiuni decat cele mentionate la utilizari admise  
- orice activitate care poate genera zgomot, trafic greu, degajari de noxe 
 
UTR ISL – ZONA Institutii, servicii, birouri si locuire    
- Regim de construire :izolat 
-functiuni predominante :institutii, servici si birouri, locuinte in sistem colectiv 
-Regimul  de inaltime al cladirilor va fi max. S/D+P+6E(niveluri) Hmax=28m. 
-Procent de ocupare a terenului (POT) max. 50 %. 
-Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)   max. 3.0 
-Zona verde amenajata pe parcela în procent de minimum 30% 
-Retragere minima fata de alimiament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele 

posterioare conform plansei U.3/494: Plan reglementari urbanistice-zonificare  
 
Utilizari admise:  
- activitati ale administraţiei publice, institutii financiar-bancare, de administrarea afacerilor, 

birouri, comerciale (tertiare), culturale, de învătamânt, de sanatate, pentru turism, clădiri sociale  .  
-dotari de interes public necesare : accese pietonale ; accese carosabile , parcaje , garaje ; spatii 

verzi amenajate , retele tehnico – edilitare si constructiile aferente . 
-locuire colectiva la etajele superioare 
 
Utilizari admise cu conditii:  
-garaje publice sub si supraterane în cladiri dedicate cu conditia sa sa fie amplasate în interiorul 

parcelei  
 

Utilizari interzise:  
-activitati / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic 

sau incomode prin traficul generat.  
-depozitare de materiale refolosibile si de substante chimice periculoase de tip Seveso .  
-alte functiuni decat cele mentionate la utilizari admise  
- orice activitate care poate genera zgomot, trafic greu, degajari de noxe 
 
UTR IS - ZONA de Institutii si servicii publice    
-Regim de construire :izolat 
-Regimul  de inaltime al cladirilor va fi  max.S/D+P+6E (niveluri)H max= 28 m. 
-Procent de ocupare a terenului (POT) max. de 50 %. 
-Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) max. 3.0 
-Zona verde amenajata pe parcela în procent de minimum 30% 
-Retragere minima fata de alimiament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele 

posterioare conform plansei U.3/494: Plan reglementari urbanistice-zonificare  
 
Utilizari admise:  
- institutii pentru activitati ale administraţiei publice, financiar-bancare de administrarea 

afacerilor,comerciale (tertiare), culturale, de învătamânt, de sanatate, cazare 
-dotari de interes public necesare : accese pietonale ; accese carosabile , parcaje , garaje ; spatii 

verzi amenajate , retele tehnico – edilitare si constructiile aferente . 
Utilizari admise cu conditii:  
-garaje publice sub si supraterane în cladiri dedicate cu conditia sa sa fie amplasate în interiorul 

parcelei  
 
Utilizari interzise:  
-activitati / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic 

sau incomode prin traficul generat.  
-depozitare de materiale refolosibile si de substante chimice periculoase de tip Seveso .  
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-alte functiuni decat cele mentionate la utilizari admise  
- orice activitate care poate genera zgomot, trafic greu, degajari de noxe 
 
 
UTR IDs - ZONA de institutii, servicii si dotari sportive 
-Regimul  de inaltime al cladirilor va fi max.S/D+P+10E (niveluri) H max.=42 m. 
-Procent de ocupare a terenului (POT) max. de 50 %. 
-Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de maxim 3.00 
-Zona verde amenajata pe parcela în procent de minim 30% 
-retragere minima fata de alimiament, retrageri minime fata de limitele laterale si fata de limitele 

posterioare conform plansei U.3/494: Plan reglementari urbanistice-zonificare  
 
Utilizari admise:  
- constructii pentru activitati sportive ( sali de sport , bazine de inot , spatii pentru sport si 

agrement, multifunctionale ) activitati ale administraţiei publice, institutii financiar-bancare, de 
administrarea afacerilor, birouri, comerciale (tertiare), culturale, cazare  

 - functiuni complementare activitatilor de agrement si sport-dotari de interes public necesare : 
accese pietonale ; accese carosabile , parcaje , garaje ; spatii verzi amenajate , retele tehnico – edilitare si 
constructiile aferente . 

 
Utilizari admise cu conditii:  
-garaje publice sub si supraterane în cladiri dedicate cu conditia sa sa fie amplasate în interiorul 

parcelei  
 
Utilizari interzise:  
-activitati / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic 

sau incomode prin traficul generat.  
-depozitare de materiale refolosibile si de substante chimice periculoase de tip Seveso .  
-lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe 
  parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor pluviale;  
-alte functiuni decat cele mentionate la utilizari admise  
- orice activitate care poate genera degajari de noxe 
 
Parcarea autovehiculelor se va face obligatoriu in fiecare lot conform reglementarilor aferente 

privind parcajele, pentru fiecare functiune in parte. 
  
Propunerile de urbanism s-au facut avand in vedere necesitatea eliminarii disfunctionalitatilor 

evidentiate, particularitatile terenului, posibilitatea de asigurare a utilitatiilor in zona, urmarind integrarea 
in prevederile de dezvoltare generala a intregii zone, respectiv a teritoriului localitatii Giroc. 

 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
Lucrări edilitare 
În comuna Giroc exista reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajera, administrate de 

 S.C. GIROCEANA S.R.L.  
  
1.  Alimentare cu apă 
Suprafata totală a zonei studiate este de 201.577 mp; zona propusă spre studiu va avea din punct 

de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de institutii publice, servicii si locuinte, aflată în intravilanul 
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 pe Calea Timisoarei, aflata la limita estica a zonei studiate in PUZ (PE-HD, Dn.300 mm).  

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ va fi amplasata astfel incat sa deserveasca fiecare 
subzona de constructii separat. Astfel, se propune amplasarea urmatoarelor retele de alimentare cu apa 
potabila: 

- retea/bransamente de alimentare cu apa pentru subzona amenajari si dotari sportive. 
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- Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente de apa pentru subzona 
servicii/muzeu/hotel; 

- Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente pentru subzona birouri/locuire, servicii; 
- Retea inelara de alimentare cu apa si bransamente pentru subzona locuire colectiva/locuinte 

ANL.   
Reteaua de alimentare cu apa propusa se va realiza din teava de polietilena PE-HD 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 hidranti de incendiu supraterani. 

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 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.  

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm. 
Pentru stingerea unui eventual incediu, la subzonele 1, 2 si 3 (subzona amenajari si dotari sportive 

si cladirile de birouri/servicii/locuire/muzeu) se va alimenta o gospodarie de apa formata dintr-un rezervor 
de incendiu (sub forma de lac amenajat) si o statie de pompare, amplasate in zona verde,alimentate in 
sistem centralizat, din reteaua Comunei Giroc. Cele trei subzone mentionate mai sus vor avea fiecare o 
retea separata de incendiu, amplasata perimetral constructiilor propuse. Apa de incendiu va fi stocata in 
bazinul de incediu, de unde va fi distribuita prin intermediul statiei de pompare, in reteaua de incendiu 
propusa. Aceasta retea va fi echipata cu hidranti de incendiu. 

Debitele totale de apa necesare sunt : 
Q S ZI MED      = 531,60 mc/zi = 6,15 l/s  
Q S ZI MAX      = 691,08 mc/zi = 7,99 l/s  
Q S ORAR MAX =   57,59 mc/h = 15,99 l/s 

 Dimensionarea retelei de distributie s-a făcut la debitul  
QV= 0,70 x Qs orar max + Q IE = 0,70 x 15,99 + 3,15 = 14,34 l/s = 51,63 mc/h 

 
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 pe Calea Timisoarei, aflata la limita estica a zonei 
studiate in PUZ (PVC, D=400 mm). 

Reteaua stradala de canalizare se va executa din tuburi din PVC–KG si se va amplasa pe strazile nou 
propuse din zona parcelelor, cu extindere pana la reteaua existentă pe Calea Timisoarei. 
 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 si se 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      = 531,60 mc/zi = 6,15 l/s  
Q U ZI MAX      = 691,08 mc/zi = 7,99 l/s  
Q U ORAR MAX =   57,59 mc/h = 15,99 l/s 

 
3. Canalizare pluvială  
Apele de ploaie cazute pe suprafata drumurilor/parcarilor si a suprafetelor betonate sunt colectate 

de o retea de canalizare pluviala, pre-epurate in 4 separatoare de namol si hidrocarburi si descarcate in 4 
bazine de retentie, aferente fiecarei subzone in parte. De la fiecare bazin de retentie, apa de ploaie este 
evacuata prin pompare in canalul de desecare al ANIF-ului - Hcn 550, perpendicular pe Calea Timisoarei. 
Descarcarea apelor pluviale pre-epurate se face prin intermediul unei conducte de refulare (L~720 m).  

Apele pluviale colectate din subsolul cladirilor (de pe parcarile subterane), ajung in bazinele de 
retentie prin intermediul unor statii de pompare apa pluviala, amplasate in subsolul cladirilor. 

Apele pluviale cazute pe suprafata celorlalte parcele (zona verde si partial acoperisuri) sunt 
colectate cu ajutorul jgheaburilor si a burlanelor si se infiltreaza liber sistematizat in teren. 
 Q PL = 363,83 l/s 

  Vanual = 52.392 mc/an 
  Volumul bazinelor de retentie: V = 182 mc (~60 mc/bazin) 
  Fiecare bazin de retentie va avea cca 40 mp (4x10 m). 
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4. Alimentarea cu energie electrica  
  
Situaţia existenta 
In zona studiata exista retele electrice  aeriene si subterane ce creaza culoare/zone de protectie. 

Astfel, in vestul zonei studiate se afla o linie electrica aeriana de inalta tensiune 110kV. In nordul zonei 
studiate se afla o linie electrica subterana de medie tensiune, ce vine din statia Musicescu 110/20kV. In 
partea de sud si sud-est a zonei studiate se afla o linie aeriana de medie tensiune 20kV, partial ingropata. 
 

Situaţia propusă 
In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru racordarea 

consumatorilor ce vor aparea in zona studiata. 
Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelei cu destinatie de functiuni si 

dotari sportive este Pi=1500 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 900 kW. 
Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelei cu destinatie de spatii 

servicii/muzeu, hotel, parcare multietajata este Pi=1000 kW, iar puterea simultana maxim absorbita 
estimata este Psim.max.abs.=500 kW. 

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelei cu destinatie de spatii 
mixte, locuire, servicii si birouri este Pi=1250 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este 
Psim.max.abs.=550 kW. 

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie de spatii 
locuire colective si semicolective este Pi=1000 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este 
Psim.max.abs.=450 kW. 

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=34x0,100 kW = 3,4 kW, iar 
puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 34x0,100 kW = 3,4 kW. 

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=34x0,100 kW = 3,4 kW, iar 
puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 34x0,100 kW = 3,4 kW. 

Puterea instalata estimata totala este Pi=4750 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata 
este Psim.max.abs.= 2400kW. 

Pentru parcela cu destinatie de functiuni si dotari sportive se propune amplasarea pe parcela de 
spatiu verde dinspre drumul judetean a unui post de transformare, 20/0,4 kV, cu Sn=2x630 kVA. Postul de 
transformare se va alimenta dintr-o linie electrica subterana de medie tensiune, in sistemul intrare-iesire. 

Pentru parcela cu destinatie de spatii servicii/muzeu, hotel, parcare multietajata se propune 
amplasarea pe parcela de spatiu verde dinspre drumul judetean a unui post de transformare, 20/0,4 kV, cu 
Sn=800 kVA. Postul de transformare se va alimenta dintr-o linie electrica subterana de medie tensiune, in 
sistemul intrare-iesire. 

Pentru parcela cu destinatie de spatii mixte, locuire, servicii si birouri se propune amplasarea pe 
parcela de spatiu verde dinspre drumul judetean a unui post de transformare, 20/0,4 kV, cu Sn=800 kVA. 
Postul de transformare se va alimenta dintr-o linie electrica subterana de medie tensiune, in sistemul 
intrare-iesire. 

Pentru parcela cu destinatie de spatii locuire colective si semicolective se propune amplasarea pe 
parcela de spatiu verde dinspre drumul judetean a unui post de transformare, 20/0,4 kV, cu Sn=630 kVA. 
Postul de transformare se va alimenta dintr-o linie electrica subterana de medie tensiune, in sistemul 
intrare-iesire. 

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

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

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

Situaţia existentă 
În momentul actual există iluminat public pe trotuarele drumului judetean Timisoara-Giroc. 
Situaţia propusă 
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Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa  reziste la 
lovituri de trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 100W. Stalpii vor fi prevazuti cu tablou 
electric inglobat in corpul stalpului si vor fi legati la priza de pamant. Alimentarea stalpilor de iluminat se va 
realiza in cablu pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde. 

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

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

 
Canalizație telecomunicații 

 
Situaţia existentă 
În momentul actual, pe terenul studiat nu există reţea de telecomunicații, ci doar adiacent pe Calea 

Timisoarei. 
Situaţia propusă 
In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită multitudinii de 

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

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

propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de racordare și branșament pentru rețelele de 
telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de 
gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. 
 

5. Alimentarea cu gaze naturale 
Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de distributie gaze 

naturale din zona pe Calea Timisoarei. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre SC 
DELGAZ GRID SA care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului. In partea de sud a obiectivului exista 
magistrala de transport si de alimentare cu gaze naturale. Gazele naturale vor alimenta centalele termice 
care vor asigura incalzirea spatiilor construite si vor constitui principala sursa de energie pentru incalzire.  
Constructiile publice vor fi astfel realizate astfel incat sa foloseasca si energie regenerabila  pentru a fi 
catalogate ca si „constructii cu consum energetic aproape de zero”, conform legislatiei europene.  

Toate costructiile de locuit realizate incepand cu 1 ian. 2020 vor fi autorizate numai daca au 
prevazuta alimentare de energie si de la o resursa regenerabila. 

6. Gospodarie comunala 
Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, în 

containere speciale, urmând a fi efectuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza 
unui contract. 

3.7. PROTECTIA MEDIULUI 
Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea 

echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va 
permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit. 

 Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga  la o reconsiderare a mediului natural sub toate 
aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii 
mediului. Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minimum 15% spatii verzi amenajate  
pe intreg terenul studiat in PUZ. Perimetral zonelor de implantare a constructiilor pentru institutii, servicii 
publice si dotari sportive s-a prevazut un spatiu verde tampon pe o latime de max.30 m (cu pastrarea pe 
cat este posibil a vegetatiei existente). Spatiile verzi plantate, avind un puternic rol de reducere a 
impactului sonor intre zona cu alte functiuni decat locuirea si locuintele existente in vecinatatea terenului 
studiat au si caracter de protectie catre arterele de circulatie existente si nou propuse in PUZ.  
Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara  si asigurarea utilitatilor aferente acestora, 
respectiv  alimentarea cu apa si canalizarea. 
 



                         

 - 17 -                                                                            NR.PROIECT 494/2017 

  

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

1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in  special la: 
 1.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce 
priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare , fie in privinta alocarii resurselor : 
 Solutiile de urbanism propuse creaza un cadru pentru activitati ulterioare. Fiind un P.U.Z. pentru institutii 
publice, servicii si locuinte se vor crea conditii de crestere a calitatii locuirii cu  efect benefic asupra 
comunitatii. Totodata exista premisele pentru aparitia de noi locuri de munca din sfera serviciilor. 
 1.b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se 
integreaza  sau care deriva din ele:  Se va incadra in prevederile noului  P.U.G. Giroc prevazandu-se pentru 
o arie mai extinsa dezvoltarea unei zone mixte, de institutii ,servicii, birouri , locuire, agrement si sport. 
 Zona va fi supusa reurbanizarii, integranadu-se in strategia de dezvoltare a zonei  metropolitane a 
aglomerari urbane Timisoara in perspectiva anului 2050. 
 1.c.  Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales 
din perspective promovarii dezvoltarii durabile : 
In situatia existenta terenul are categoria de folosinta: teren curti constructii in intravilan. 
  In vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile, in P.U.Z. s-a avut in vedere optimizarea 
densitatii de locuire corelata cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a 
aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradale.S-a optat pentru adoptarea unor solutii de 
lotizare cu parcele mai mici pentru locuire individuala (350 mp) care permit un procent mai mic de ocupare 
a terenului in favoarea spatiului liber plantat si parcele mari pentru zona de institutii si servicii.  
 S-a asigurat procentul optim de spatiu verde in corelare cu functiunea propusa pe fiecare lot in 
parte si pe ansamblu. Caracterul ocazional al activitatilor sportive pe zona cu functiuni de institutii, servicii 
si dotari sportive determina un impact redus asupra mediului, in ansamblu. 
 1.d.  Probleme de mediu relevante pentru plan sau program : 
Se estimeaza ca lucrarile de construire a zonei propuse prin prezenta documentatie vor afecta mediul pe 
timp limitat, pe durata edificarii  . 
 Functionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. 
 1.e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu : 
  Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia ce se propune este conforma cu 
normele europene actuale. 

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:  
 2.a.  Probabilitatea, durata, fregventa si reversibilitatea efectelor : 
Propunerile din documentatia de urbanism prezenta produc efecte cu caracter ireversibil prin schimbarea 
destinatiei terenului  in zona pentru institutii publice, servicii si locuire. 
 Interventile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odata cu efectuarea lucrarilor de 
constructii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetatie se vor remedia prin luarea unor masuri 
de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbusti si arbori, amenajarea de zone verzi mai 
ample, modelate dupa reguli peisagistice cu denivelari, plantatii diverse, oglinzi de apa. 
 Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 20% din suprafata 
terenului ca spatii verzi si de a planta minim un arbore la fiecare 150 mp de spatiu liber pe fiecare parcela 
edificabila pe zona de locuire si 30% pe zona de institutii si servicii, birouri si dotari sportive. 
 2.b.  Natura cumulativa a efectelor : Nu este cazul. 
 2.c.  Natura transfrontaliera a efectelor : Nu se produc efecte transfrontaliere. 
 2.d.  Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu 
Nu exista riscuri pentru sanatatea umana sau pentru mediu. 
 2.e.Marimea si spatialitatea efectelor :  nu este cazul. 
 2.f.  Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat : nu este cazul. 
 2.f.i.  Caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural:  nu sunt zone naturale speciale sau 
patrimoniu cultural care sa fie afectat. Zona studiata nu este zona protejata iar constructiile aflate pe teren 
un sunt inscrise in Lista Monumentelor Istorice.   
 2.f.i.i. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului  :nu este cazul.  
Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului. 
 2.f.i.i.i.Folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.  
 2.g.   Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan 
national, comunitar sau international : Nu este cazul. 

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA  
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A fost analizat regimul juridic al terenurilor in zona studiata precum si modul de circulatie al 
terenurilor in functie de destinatia propusa.   

Tipurile de proprietate identificate sunt : 
-terenuri apartinand domeniului public de interes judetean. 
-o constructie apartinand domeniului privat al judetului Timis 

Functie de necesitatile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul de 
circulatie a terenurilor intre detinatori.  

Terenurile raman in domeniul public dupa aprobarea PUZ.  
Pe zonele afectate de realizarea acestor obiective se va institui interdictie temporara de construire 

pana la aprobarea PUZ. 
4.CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

 Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al 
documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului . 
 La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele 
obiective principale: 

a) corelarea cu PUZ –urile aprobate in zona .   
b) asigurarea amplasamentelor si a amenajarilor neceare pentru obiectivele prevazute prin tema; 
c) valorificarea terenurilor  aflate in proprietate publica, in interes regional cat si local; 
d) densificarea localitatii prin cresterea zonei cu noile capacitati de locuire, institutii si spatii pentru 

servicii, precum si dotari propuse. 
Terenul intravilan ce urmeaza a i se schimba destinatia prin P.U.Z., din zona de locuinte cu regim redus 

de inaltime, instutii publice si servicii, este supus INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea 
interdictiei facandu-se numai cu respectarea Legii  350/1991 republicata si actualizata.  
          

 Întocmit, 
Specialist RUR     
arhitect CARMEN NICORICI-CALANCE 


