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MEMORIU DE PREZENTARE 
1. INTRODUCERE 
 
1.1  Date de recunoaștere a terenului 
Denumirea proiectului:  
P.U.Z. – zonă de locuințe și funcțiuni complementare 
Conform A.O. nr. 15 din 14.03.2016 

 
Beneficiar:  
SICOE  DORIAN și SICOE SIMONA-CARMEN 

 
Amplasament:  
Giroc, Cf. nr: 411319, nr. top: 411319 

 
Proiectant general:  
Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură 
str. Stejarul nr.7, Parter, ap. SAD 1 
Timișoara 
CIF 34304764 

 
Număr proiect: 15/2015 

 
Faza de proiectare: Proiect Urbanistic Zonal 
 
1.2 Obiectul lucrării 
Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 681 din data de 17.09.2015 si Certificatul de 
Urbanism nr. 743 din data de 31.08.2016, emis de Primăria comunei Giroc. 
 Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind 
realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru dezvoltarea unui complex rezidențial cu 
locuințe și funcțiuni complementare, conform avizului de oportunitate nr. 15 / 14.03.2016. 
 Tema de proiectare are ca obiect parcelarea unei suprafețe de teren de 5.098,00 mp, în 
vederea organizării unui complex de locuințe individuale cu 2 unitati locative.  
 Caracteristica zonei impune o tramă stradală carteziană. Parcelele de locuire vor avea 
între 582,16 și 594,00 mp. 
 Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se stabilesc condițiile pentru: 
- utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă 
- reglementarea funcțiunii terenului; 
- modului de ocupare al terenului și condițiile de aliniere a construcțiilor; 
 
1.3 Surse documentare 

La întocmirea prezentului Plan Urbanistic Zonal au fost luate în considerare informațiile din 
studiile și planurile de urbanism aprobate în zona adiacentă amplasamentului, care stabilesc 
direcțiile de dezvoltare ale zonei, precum și studii cu caracter documentar.  
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          La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile următoarelor documente: 
- Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG; 
- Codul Civil; 
- Studiul de oportunitate aprobat conform Avizului de Oportunitate nr.15 / 14.03.2016; 
- Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 
176/16.08.2000 al MLPAT; 
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată; 
- Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului; 
- Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind formele de igienă; 
- H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism; 
- Ordinul 119/04.02.2014 privind aprobarea normelor de igienă și sănătate publică; 
- H.C.J. 87/2004; 
- H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012; 
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire; 
- Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului; 
- suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat; 
 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1 Evoluția zonei 
            Parcela studiată este amplasată în partea de nord a teritoriului administarativ a Comunei 
Giroc, într-o zonă în plină dezvoltare urbanistică, la limita cu teritoriul administrativ al Timișoarei, 
conform nr. top 411319. Zona este ocupată preponderent de case unifamiliale dar în vecinatatea 
parcelei studiate sunt și clădiri de locuințe colective cu regim de înălțime P+2E, P+3E.  

Delimitarea și încadrarea terenului studiat este conform planșelor anexate în partea 
desenată și coincide cu limita de proprietate. 

Proiectul propus vine în sprijinul valorificării zonei prin reglementarea de zone de locuire 
colectivă și individuală. 
 
2.2 Vecinătăți, limite 
Amplasamentul se învecinează la : 
                Nord – canalul HCN 550 și Bulevardul Soarelui la distanta de 0,00m 
                Est – terenuri cu locuințe unifamiliale, cea mai apropiata locuinta este la 20,44m; 
                Sud – Strada Neptun la distanta de 0,00m 
                Vest – terenuri cu locuințe unifamiliale și locuințe colective, cea mai apropiată locuință 
familială este la 1,64m. 
Cea mai apropiată clădire de locuințe se află in partea dreaptă a terenului, clădire cu locuințe 
colective P+2E, P+3E și vis a vis, la limita cu Bulevardul Soarelui parcele cu locuințe individuale.  
 
2.3 Situația juridică a terenurilor 
Date de identificare din extrasul de carte funciară  
CF nr : 411319, nr top 411319 
Suprafața : 5.098,00 mp 
 
2.4 Elemente ale cadrului natural 

  În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de 
poluare în zonă limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră din zonă. 
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Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de 
construcții și cele rezervate spațiilor verzi. 

 
2.5 Circulația 

Parcela studiată are ca limite pe latura nordică și cea sudică câte un drum asfaltat cu două 
benzi, Bulevardul Soarelui, respectiv Strada Neptun. Accesul pe parcela studiată se face de pe 
ambele drumuri. Totodată, prin parcelările PUZurilor învecinate s-au mai creat 3 străzi de acces, 
anume, str. Sunetului, str. Speranței și o stradă fără nume. 
 
2.6 Ocuparea terenurilor 

Parcela înscrisă în C.F. nr. 411319 nr. top 411319, se află în proprietatea privată a 
domnului Sicoe Dorian și a soției sale Sicoe Simona-Carmen, inițiatorii acestui proiect. 
Suprafața terenului este de 5.098,00 mp, teren arabil intravilan conform CU.   

În prezent, terenul este liber de construcții, nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici 
în vecinătăţi.       

 
2.7 Echiparea tehnico edilitară 
Situația existentă 
 În prezent pe parcela studiată nu există utilități de apă și canal, gaz, electricitate. În zonă  
există  reţele publice  de alimentare cu apă rece și de canalizare, de gaze naturale și energie 
electrică pe toate străzile care intersectează parcela studiată. Rețelele de apă și canal sunt   
administrate de “Giroceana”SA Giroc. 

 
2.8 Probleme de mediu 

Terenul care se parcelează este plat, liber de construcţii şi neamenajat. În zona adiacentă 
sunt în general terenuri proprietate privată. Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, 
permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.  
Relația cadru natural-cadru construit: 

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factori de 
poluare în zonă limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră din zonă. 

Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de 
construcții și cele rezervate spațiilor verzi. 

 
2.9 Opțiuni ale populației 
Terenul studiat este proprietate privată. 
 Legea nr.52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică facilitează 
acesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de 
amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate 
corespunzător în aceste documentații. 
 Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de 
elaborare și dezbatere publică. 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea datelor 
operate în ultimii ani în zonă.  
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 În urma soliciării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unui complex de 
locuințe individuale și colective cu funcțiuni complementare, în corelare cu reglementările 
existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela. Reglementări și zonificări propuse prin 
documentația în urma căruia a fost emis avizul de oportunitate nr 15/ 14.03.2016. 
 Realizarea complexului ce face subiectul prezentului P.U.Z., va fi un pas important în 
folosirea optimă a spaţiului și dezvoltarea zonei. 
 
3.2 Modernizarea circulației 

Deservirea rutieră a terenului studiat va fi asigurată din Bulevardul Soarelui, și prin 
intermediul străzilor interioare de legătură propuse: strada Speranței, strada Sunetului, strada 
Neptun. Racordările dintre străzi s-au prevăzut cu raze R = 5,00 m. Accesele rutiere la viitoarele 
parcele se vor realiza, cu lățimea de 5,50 m pentru locuințele individuale, respectiv zonele de 
servicii. 

Bulevardul Soarelui 
Profilul transversal tip PTT 1 (profil B) de 16.00 m (variabil), constă din următoarele: 
- parte carosabilă 7,00 m; 3,50m pe sens 
- zonă verde de 2 x 2,00m;   
- zonă verde de 1x 3,00m; 
- trotuare pietonale 2 x 1,00m; 
-  zonă canal variabil; 
 
Străzile interioare au fost propuse cu un prospect de 12,00 m  
Strada Speranței, strada Sunetului 
Profilul transversal tip PTT 2 (profil A) de 12.00 m, constă din următoarele: 
- parte carosabilă 6,00 m; 3,00m pe sens 
- zonă verde de 2 x 1,00 m;  
- trotuare pietonale 2 x 2,00 m; 
 
Strada Neptun 
Profilul transversal tip PTT 3 (profil A) de 16.00 m, constă din următoarele: 
- parte carosabilă 7,00 m; 3,50m pe sens; 
- zonă verde de 2 x 3,00 m;  
- trotuare pietonale 2 x 1,50 m 
 

Dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia rutieră pe domeniul public 
s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie 
conform SR 1848-1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe arterele 
principale. 

Apele pluviale provenite de pe contructiile propuse se colecteaza prin intermediul unor 
jgheaburi si burlane si sunt directionate la un bazin de retentie de unde se uda zona verde pe 
fiecare parcela.  
         Apele meteorice provenite de pe drumuri se vor colecta prin intermediul rigolelor existente. 

 
3.3 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 
 Reglementarea funcțională permite amplasarea de clădiri mai înalte la drumul Bulevardul 
Soarelui, în parcelele din vecinatatea acesteia existând clădiri de locuințe colective și dotări 
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aferente acestora cu un regim de înălțime  P+2E, P+3E. 
Funcțiunile de comerț cu caracter public, complementare locuirii, vor avea acces de pe Bv. 

Soarelui și de pe strada Speranței, iar partea rezidențială va putea fi accesată din incinta 
complexului de pe o rețea de drumuri propuse. În interiorul parcelei, se propun locuințe 
individuale cu densitate mică, cu caracter urban, cu un regim de înălțime de maxim P+2E+M. 

În conformitate cu planșa de reglementări urbanistice, parcelarea va acomoda 
următoarele funcțiuni majore: 
- zonă locuințe individuale cu regim redus de înălțime, P+1E, POT max 35%, CUT max 1,05;  
- zone verzi și plantații de protecție ; 
- căi de comunicație rutieră și amenajări aferente; 
 
Bilanț teritorial 
 

Parcelă studiată (mp) 5.098,00mp 100,00% 
Suprafață parcele locuire individuală în 

regim P+1E cu 2 unități locative(mp)       3.547,87mp 69,60% 

Suprafață zone verzi propuse (mp) care 
vor fi intabulate în CF ca spații verzi   323,82mp  6,35% 

Drumuri cedate (mp)  1.226,31mp 24,05% 
 
 

Indici caracteristici 
A. Zonă locuințe individuale P+1E cu 2 unități locative 
-POT maxim  35% 
-CUT maxim  1,05 
-H maxim cornisă 6,00m 
-zonă verde neconstruibilă pe parcelă minim 5% 
 
Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare schimburi 
de teren:  1.226,31 mp (24,05%) se cedează pentru drumuri, iar 323,82 mp (6,35%) se 
cedează ca zonă verde compactă. Cei 1.550,13 mp (30,41%) destinaţi realizării de spații verzi, 
drumurilor şi reţelr edilitare vor trece din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea 
publică a Comunei Giroc. 
 
3.4 Echiparea tehnico edilitară 
Situația propusă 

a. Alimentare cu apă 
Alimentarea cu apă a obiectivelor  propuse a se construi pe parcela studiată se va face 

prin execuția de branșamente de apă rece  pentru fiecare construcție in parte. Branșamentele  se 
vor lega in rețelele de apă  existente pe drumurile care intersectează parcela studiată. 

Conductele de apă propuse pentru bransamente  vor fi din PE-HD, PN6, De  min. 63x5.7 
mm. 

Traseul branșamentelor de apă propuse se va urmări pe planul de reglementări, anexat la 
prezenta documentaţie. 

 Pe  reţeaua publică de apă  sunt montați hidranţi supraterani de incendiu. 
Hidranții de incendiu  servesc la alimentarea cu apă a mașinilor de pompieri în caz de 

incendiu și la spălarea și intreținerea periodică a rețelei de apă.   
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 La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările 
propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate 
detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru 
reţelele edilitare din zonă.  

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform 
breviarului de calcul sunt:  

Qzi med = 22.09 m3/zi = 0,25 l/s; 
Qzi max= 25.40 m3/zi = 0,28 l/s; 
Qorar max= 2.96 m3/h . 

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă existent a localităţii 
Giroc.  

b. Canalizare 
1. Colectarea apelor uzate menajere. 

Colectarea  apelor menajere de la imobilele propuse a se construi pe parcela studiată se 
va face prin executia de  racorduri de canal pentru fiecare constructie in parte. Racordurile se vor 
lega in rețelele de  canal existente pe drumurile care intersectează parcela studiată. 

Conductele de canalizare propuse pentru racordurile de canal  vor fi din PVC-KG, SN4, De 
minim  160 mm. 

Traseul racordurilor de canal propuse se va urmări pe planul de reglementări, anexat la 
prezenta documentaţie. 

Pentru o bună funcţionare a reţelei publice de canalizare s-au prevăzut  cămine de 
vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91. 
Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioară de canal in rețeaua publică de 
canalizare  
 La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările 
propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere și pluviale care va 
cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire 
subterană pentru reţelele edilitare din zonă  

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): 
Qzi med = 22.09 m3/zi = 0,25 l/s; 
Qzi max= 25.40 m3/zi = 0,28 l/s; 
Qorar max= 2.96 m3/h . 
  

2. Colectarea apelor  pluviale 
Apele pluviale provenite de pe  constructiile propuse  se  colecteaza  prin intermediul unor   

jgehaburi si burlane si sunt diractionate la  un bazin  de retentie.   
Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un sistem de drenaj pentru infiltrarea apelor meteorice 

în sol. Apele  pluviale vor fi dirijate către sistemul de drenaj, prin intermediul asigurării pantei 
terenului.  
         Apele pluviale de pe strazile propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizari pluviale 
propuse si trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, dupa care acestea vor fi stocate 
pe timpul ploii in bazinul de retentie propus pentru zona studiata. 

Apele conventional curate vor fi evacuate in canalul ANIF de desecare HCn 550 prin 
intermediul unei conducte de preaplin si a unei guri de varsare. 

 
c. Alimentarea cu energie electrică. 
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Imobilele care urmează a fi construite se vor alimenta cu energie electrică in baza unor  avize 
definitive de racordare emise de furnizorul de energie electrică, racordate la rețelele electrice 
aflate pe drumurile care intersectează parcela studiată. 

 
d.  Alimentarea cu gaze naturale. 
Imobilele care urmeaza a fi construite se vor alimenta cu gaze naturale in baza unor avize 

definitive de racordare emise de furnizorul de gaze naturale , racordate la rețelele de gaze 
naturale aflate pe drumurile care intersectează parcela studiată. 

 
e. Retele de telecomunicatii 
Imobilele care urmeaza a fi construite vor avea servicii de telecomunicatii de la retelele 

existente pe drumurile care intersecteaza parcela studiata. 
 
3.5 Protecția mediului 
Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la: 

Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități 
viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în 
privinta alocării resurselor. 

Documentația se referă la delimitarea unui contur în care se va putea dezvolta un complex 
rezidențial cu locuințe individuale și colective mici cu funcțiuni complementare, respectiv 
regulamentul în care acesta se va putea amplasa. Pe amplasamentul studiat nu se întrevede 
dezvoltarea activităţilor cu impact asupra mediului. 

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale 
legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, 
întreţinerea reţelelor, etc.) 

Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele 
în care se integrează sau derivă din ele; 

În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de specificatiile Avizului Prealabil de 
Oportunitate nr. 15 / 14.03.2016, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum și ale 
Certificatului de Urbanism nr.681 din 17.09.2015 si a Certificatul de Urbanism nr. 743 din data de 
31.08.2016. 

În concluzie, prezentul plan concordă funcțional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și 
programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a comunei Giroc, 
oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana. 
Relația cadru natural/cadru construit 

Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub 
toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a 
problematicii mediului. 

Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care 
utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.  

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina 
menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și 
creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit. 

În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicații referitoare la impactul asupra 
mediului: 
-recomandarea inserării de spatii verzi la nivelul solului 
-conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spații verzi conform cu legislația în vigoare. 
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Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de executie 
 Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile  
de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport  de materiale. 
Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei. 
Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului chiar în 
situaţia când se construiesc concomitent mai multe imobile învecinate.  

Pentru lucrările de dezafectare și construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se 
vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu: 
 
Apa 
-se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele (dacă este cazul), înainte de 
dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea  infiltratiilor în sol de substanțe lichide și 
contaminarea pânzei freatice 
-deseurile se vor preda, conform avizului eliberat, către agenti economici autorizati, contractati în 
acest scop 
 
Aerul 
-se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice 
nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale 
-se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” 
-deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora 
-nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor 
 
Solul 
-se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări 
-la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare 
-containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi 
amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o 
suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de 
precipitații. 
 
Managementul deșeurilor 

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și 
demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru 
gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. 

Celelalte măsuri au fost descrise mai sus. 
 
Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase 
 Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe 
parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: 
-17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe 
periculoase 
-17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe 
periculoase 
-17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă 
-17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 
-17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase 
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-17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase 
-17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut 
de substanțe periculoase 
 În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: 
-containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă 
scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului. 
-este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din 
containere în caz de precipitații 
-este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate 
 
Protecția calității apelor 
 Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 
107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, 
respectiv HG nr. 188 din februarie 2002. 
 
Protecția calității aerului 
 Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul 
construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe 
mașini mobile rerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier 
de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule 
poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei. 
 
Protecția solului 
 Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracțiuni de 
sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost 
excavate. 
 Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și 
subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul 
tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate. 
 
3.6 Obiective de utilitate publică 
 Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. 
 Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare și 
energie electrică), care vor deveni publice după realizare. 

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare 
schimburi de teren:  1226,31 mp (24,05%) se cedează pentru drumuri, iar 323,82 mp (6,35%) 
se cedează ca zonă verde compactă. Cei 1.550,13 mp (30,40%) destinaţi realizării de spații 
verzi, drumurilor şi reţelelor edilitare vor trece din proprietatea privată a beneficiarului, în 
proprietatea publică a Comunei Giroc. Spațiile verzi vor fi intabulate în C.F ca ,,spații verzi’’. 

 
4.Concluzii 

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind 
metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 
al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în viguare. 

La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele 
obiective principale: 
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-încadrarea în Planul Urbanistic General  
-asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă  
-zonificarea functională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei  
-rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu. 

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile 
referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a 
construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General 
al comunei Giroc. 

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării 
P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a 
situației din zonă. 

Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau 
utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al BIA LUCHIN NENAD şi nu vor fi folosite în alt 
scop decât cel pentru care au fost elaborate. 

Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, 
precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare. 

 
 
 
Întocmit: arh. Nenad Luchin, Timişoara  03. 2016 
 
 
Verificat: Mircea Crăculeac, specialist RUR 
 
 
Timişoara  03. 2016 
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REGULAMENT LOCAL DE  URBANISM 
aferent 

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru – Zonă de locuințe și funcțiuni 
complementare, conf. Aviz de Oportunitate 12/04.06.2015 
I. DISPOZITII GENERALE 
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism  

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă 
la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente 
care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de 
ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajărilor aferente acestora. 
Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „P.U.Z – Zonă de 
locuințe și funcțiuni complementare” conform Avizului de Oportunitate nr. 15/ 14.03.2016, 
cuprinde Prescripţii şi Reglementări ce se referă la activitatea de construire şi amenajare a 
terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z. 

Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme 
obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor. 
Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafată totală de 
5.098,00 mp, având Cf. nr. 411319, nr top. 411319 situat în partea de nord a teritoriului 
administrativ a comunei Giroc, în intravilan arabil conform CU. 

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu 
caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și 
amenajarea teritoriului. 

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea 
intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea 
interesului public. 

Prin prezentul Plan urbaniztic zonal se stabilesc condițiile pentru: 
- utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă 
- reglementarea funcțiunii terenului 
- reglementarea modului de ocupare al terenului și condițiile de aliniere a construcțiilor 

Au rezultat astfel un număr total de 8 de parcele, dintre care 1 parcelă zonă verde, 6 parcele 
pentru locuințe individuale si partile de circulatie considerate o parcelă. 
 
2. Baza legală a elaborării 
        La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic 
Zonal- Zonă de locuințe și funcțiuni complementare, conf. Aviz de Oportunitate 
15/14.03.2016 stau: 
- Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG 
- Codul Civil 
- Studiul de oportunitate aprobat conform Avizului de Oportunitate nr.15/ 14.03.2016 
- Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 
176/16.08.2000 al MLPAT. 
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată. 
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- Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului 
- Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind formele de igienă 
- H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism 
- Ordinul 119/04.02.2014 privind aprobarea normelor de igienă și sănătate publică 
- H.C.J. 87/2004  
- H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012 
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire 
- Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului 
- suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat 
Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului. 
 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde 
norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei reglementate: C.F. 
nr. 411319 nr. top. 411319. 
 Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal și a fost 
reglementată prin aviz prealabil de oportunitate nr.15 / 14.03.2016. 
 Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse 
și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit 
condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica. 
 
3. Domeniul de aplicare 
 Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent 
PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. 
 Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al comunei Giroc și va avea 
o valabilitate de 10 ani. 
 
II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
1.Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și 
construit 

Suprafața care face obiectul prezentului PUZ  nu deține fond construit și nici patrimoniu 
natural. 
 
2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public 

Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii 
nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții. 

 
2.1.Protecția față de poluare și alte riscuri 

Pentru construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua măsuri 
pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea 
desfășurată. 
 
2.2.Asigurarea echipării edilitare 

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, prin 
contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de 
către investitorii interesați. 

 
Alimentarea cu apă 

În prezent, pe amplasamentul studiat nu există rețea de alimentare cu apă și canalizare. 
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Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unei extinderi de 
rețea de apă cu branșare la conducta de apă existentă în comună. 
Canalizarea 

Canalizarea menajeră propusă se va racorda prin intermediul unei extinderi de rețea de 
canalizare propuse, cu racordare la rețeaua de canalizare existentă din comuna Giroc. 
Canalizarea pluvială 

Apele pluviale de pe străzi se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale propuse 
și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul 
ploii în bazinul de retenție propus pentru zona studiată. 

Apele convențional curate vor fi evacuate în canalul de desecare prin intermediul unei 
conducte de preaplin și a unei guri de vărsare. 
Alimentarea cu energie electrică 

În zonă vor apărea noi consumatori de energie electrică, preponderent de uz casnic. Se 
va asigura racordarea obiectivelor la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă. 
Aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT 
SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen 
de lucrări. 
 Avizul de amplasament favorabil nr. 189900127/17.07.2017 nu impune condiții. 
Telecomunicații 

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de 
telecomunicații, internet și cablare, printr-un racord la rețelele existente. Dotarea zonei se va 
realiza de S.C. TELEKOM S.A, în baza proiectului elaborat de acesta. Racordul se va asigura 
într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele 
noului obiectiv. 
La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare (PE 
132-2003; PE 107-1995; P 118-1999). 
Alimentarea cu gaze naturale 

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare măsurare existentă în 
zonă. De la aceste stații se alimentează consumatorii prin intermediul unei rețele de gaze 
naturale de presiune redusă. 
 
2.3.Asigurarea compatibilitătii functiunilor 
 Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării compatibilitării 
dintre destinatia construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z. 
 
III.ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ 
Unități și subunități funcționale 
         În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de 
subunități funcționale: 
Li- locuire – individuală cu regim de înăltime P+1E cu 2 unități locative; 
C- căi de comunicție: tramă stradală formată din străzi principale, străzi secundare cu zonele 
aferente : trotuare, zone verzi, parcări; 
V – spații plantate: zone verzi; 
 
IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 
Li- Locuire individuală cu 2 unități locative 
1.Generalități: 
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- locuințe cu regim de înălțime maxim P+1E; 
- funcțiunea dominantă a unității este locuire cu caracter permanent în regim individual 

(max. 2 apartamente); 
 

2.Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul unităților și subunităților: 
Utilizări permise: 
- locuințe cu maxim 2 apartamente, cu regim de înălțime maxim P+1E, amplasate izolat; 
Utilizări permise cu condiții: nu este cazul; 
Utilizări temporare de construire: nu este cazul; 
Interdicții definitive( permanente) de construire: 
- în zona culoarului de protecție a rețelelor electrice, în zona de protecție a posturilor de 
transformare; 
- pe culoarele rezervate amplasării de căi de comunicație interioare( străzi principale si 
secundare) stabilite în PUZ. 
 
3.Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor: 
Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și 
construit: 
Terenuri agricole din extravilan: nu este cazul; 
Terenuri agricole din intravilan: autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din 
intravilan este permisă, toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților cu 
respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament; 
 
Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public: 
Expunerea la riscuri naturale: locuirea este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de 
prevenire a riscurilor naturale( efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc) 
Expunerea la riscuri tehnologice: locuirea este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice(  
culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice, a posturilor de transformare etc) 
Asigurarea echipării edilitare: locuirea este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua 
parțial sau total, lucrări de echipare edilitară(branșament de apă, racord la canalizare, 
branșament gaz etc) 
Procentul de ocupare al terenului: P.O.T = 35%, C.U.T = 1,05; 
Lucrări de utilitate publică: locuire este permisă pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de 
desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de 
comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare etc) 
 
Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii 
Orientarea față de punctele cardinale: locuirea este permisă cu respectarea orientării corecte față 
de punctele cardinale(însorire, iluminat natural, confort psihologic) 
Amplasarea față de drumuri publice: locuirea este permisă cu amplasarea corectă, retras față de 
căile de circulație propuse ( străzi majore, principale, secundare) cu respectarea  profilelor 
proiectate. 
Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: nu este cazul; 
Amplasarea față de aeroporturi: nu este cazul; 
Amplasarea față de aliniament: 

a) în zona arterelor colectoare majore clădirile vor fi amplasate retrase cu 6,00m față de 
aliniamentul stradal; 
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b) în zona străzilor principale clădirile vor fi amplasate retrase cu 6,00 față de aliniamentul 
stradal; 

Amplasarea în interiorul parcelei:  
- parcelele nr. 2, 3, 6, 7 vor prevăzute cu calcan pe latura de est și vor avea o retragere egală cu 
jumătate din înălțimea la cornișă în partea de vest dar nu mai puțin de 3,00m; 
- parcelele nr. 4 și 5 vor fi prevăzute cu calcan pe latura de vest și vor avea o retragere egală cu 
jumătate din înălțimea la cornișă în partea de est la nu mai putin de 3,00m ; 
- amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de 
igienă cuprinse în O.M.S nr. 119/2014; 
- asigurarea însoririi încăperilor de locuit pe o durată de minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă; 
Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții: 
- retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de 10,00m; 
- construcțiile anexe se vor amplasa pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3,0m; 
 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: 
Accese carosabile: 
- asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și 
transport este obligatorie; 
- parcela este construită numai dacă este asigurat un acces carosabil de minim 3,0 m lățime 
dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din 
proprietățile învecinate; 
- autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la 
drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare 
contra incendiilor și protecției civile; 
Accesele pietonale: 
- pentru fiecare parcelă trebuie asigurat cel puțin un acces pietonal; 

 
Reguli cu privire la echiparea edilitară: 
Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară: locuirea este permisă cu asigurarea 
racordării la rețelele publice de echipare edilitară, odataă cu realizarea lor: alimentarecu apă, 
canalizare, rețele electrice, rețele de gaz; 
Realizarea de rețele edilitare: locuirea este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare. O 
dată cu realizarea lor : branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, 
branșament electric, branșment de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari; 
Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare: locuirea este permisă cu respectarea dreptului de 
proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz; 

 
Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor: 
Parcelarea: 
- pentru clădiri izolate, parcela va avea front la strada de minim 12,00 și o adâncime mai mare 
sau cel puțin egală cu lățimea parcelei;  
Înălțimea construcțiilor: înălțimea maximă a clădirilor la cornișă va fi pentru P+1E va fi de 6,00m; 
Aspectul exterior al construcțiilor: clădirile de locuit vor fi proiectate cu respectarea principiilor de 
estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei; 
- clădirile de locuit pot fi prevăzute cu acoperiș (șarpantă) din țiglă sau tablă cu panta maxim de 
45° sau cu terasă; 
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- garajele și anexele vizibile din circulațile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu 
clădirea principală; 
  
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuire: 
Parcaje: se va asigura minim 1 loc de parcare pe fiecare parcelă; 
Spații verzi și plantate : spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi 
plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 200mp; 
Împrejmuiri: pentru clădirile de locuit sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu 
înălțimea spre stradă de maxim 1,80m( lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare 
etc); 
 
C- Căi de comunicație 
1.Generalități: 

- căi de comunicație existente și propuse; 
- parcările propuse; 
- funcțiunea dominantă a unității este de căi de comunicație rutiere existente(drumuri de 

exploatare) și propuse( străi principale, secundare); 
- funcțiunile complemenatre admise ale unități sunt: spații plantate, echipare edilitară, 

parcări; 
 

2.Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul unităților și subunităților: 
Utilizări permise: 
- rețea stradală nouă, modernizare și lărgire drumuri existente, parcaje, trotuare, spații plantate, 
echpare edilitară; 
Utilizări permise cu condiții: nu este cazul; 
Utilizări temporare de construire: nu este cazul; 
Interdicții definitive( permanente) de construire: 
- pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F 
3.Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor: 
Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și 
construit: 
Terenuri agricole din extravilan: nu este cazul; 
Terenuri agricole din intravilan: căile de comunicație se pot amplasa pe terenuri agricole din 
intravilan; 
 
Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public: 
Expunerea la riscuri naturale: căile de comunicație se pot amplasa pe terenuri pe care au fost 
luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale(efectele excesului de umiditate, drenarea apelor 
pluviale); 
Expunerea la riscuri tehnologice: căile de comunicație se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri 
tehnologice; 
Asigurarea echipării edilitare: căile de comunicație se vor amplasa cu condiția stabilirii obilgației 
de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor rețelelor de echipare edilitară 
necesare care vor deservi toate obiectivelor din zonă; 
Procentul de ocupare al terenului: nu este cazul; 
Lucrări de utilitate publică: căile de comunicație se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate 
cu canale de desecare și pe alte terenuri; 
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Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii 
Orientarea față de punctele cardinale: nu este cazul; 
Amplasarea față de drumuri publice: nu este cazul; 
Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: nu este cazul; 
Amplasarea față de aeroporturi: nu este cazul; 
Amplasarea față de aliniament: se vor respecta profilurile transversale din PUZ; 
Amplasarea în interiorul parcelei: accesele la obiective se vor amplasa conform PUZ, astfle înât 
sa se asigure acesul mijloacelor de intervenție în interiorul parcelei; 
 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: 
Accese carosabile: 
- căile de comunicație se vor amplasa astfel încât să asigure accese carosabile la drumurile 
publice, directe sau cu servitute de trecere pentru toate obiectivele; 
Accesele pietonale: 
- căile de comunicație se vor amplasa astfel încât să se asigure accese pietonale pentru toate 
obiectivele; 

 
Reguli cu privire la echiparea edilitară: 
Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară: se va asigura evacuarea centralizată a 
apelor pluviale de pe căile de comunicație; 
Realizarea de rețele edilitare: căile de comunicație se vor amplasa cu condiția asigurării 
posibilităților conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea acestora; 
Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare: rețelele de apă, canalizare, drumuri publuce și alte 
utilități aflate în serviciul public sunt propritatea publică a comunei; 

 
Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor: 
Parcelarea:nu este cazul; 
Înălțimea construcțiilor: nu este cazul; 
Aspectul exterior al construcțiilor: căile de comunicație vor fi proiectate la parametri conformi cu 
caracterul urban al zonei; 
  
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuire: 
Parcaje: se pot amplasa parcaje adiacente căilor de comunicție sau incluse în profilul transversal 
al acestora; 
Spații verzi și plantate : căile de comunicație vor beneficia de necesarul de spații verzi și plantate, 
în funcție de destinație și capacitate, precum și de plantații de aliniament; 
Împrejmuiri: nu este cazul; 
 
Sp- Spații plantate 
1.Generalități: 

- spații plantate; 
- funcțiunea dominantă a unității este de spații plantate( perdea de protecție, plantații de 

aliniament, loc de joacă pentru copii); 
- funcțiunile complemenatre admise ale unități sunt: căi de comunicație, gospodărire 

comunală, echipare edilitară; 
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2.Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul unităților și subunităților: 
Utilizări permise: 
- spații verzi, perdea de protecție, plantații de aliniament, oglinzi de apă, rețele de echipare 
edilitară;  
Utilizări permise cu condiții: nu este cazul; 
Utilizări temporare de construire: nu este cazul; 
Interdicții definitive( permanente) de construire: pe canalele de desecare aflate în proprietatea 
A.N.I.F 

 
3.Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor: 
Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și 
construit: 
Terenuri agricole din extravilan: spațiile plantate se pot amplasa pe terenurile agricole din 
extravilan de clasa a-III-a și a-IV-a de calitate; 
Terenuri agricole din intravilan: spațiile plantate se pot amplasa pe terenuri agricole din intravilan 
de clasa a-III-a și clasa a-IV-a de calitate; 
 
Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public: 
Expunerea la riscuri naturale: nu este cazul; 
Expunerea la riscuri tehnologice: nu este cazul; 
Asigurarea echipării edilitare: spațiile plantate se vor amplasa cu condiția stabilirii obligației de a 
se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor rețelelor de echipare edilitară, care vor 
deservi toate obiectivele din zonă;  
Procentul de ocupare al terenului: nu este cazul; 
Lucrări de utilitate publică: spațiile plantate se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu 
canale de desecare și pe alte terenuri, cu condiția păstrării unui culoar de rezervă pentru 
amplasarea lucrărilor de utilitate publică; 
 
Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii 
Orientarea față de punctele cardinale: nu este cazul; 
Amplasarea față de drumuri publice: nu este cazul; 
Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: nu este cazul; 
Amplasarea față de aeroporturi: nu este cazul; 
Amplasarea față de aliniament: nu este cazul; 
Amplasarea în interiorul parcelei: nu este cazul; 
 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: 
Accese carosabile: 
- spațiile plantate se vor amplasa astfel încât să beneficieze de accese carosabile din drumurile 
publice, directe sau cu servitute de trecere; 
Accesele pietonale: 
- spațiile plantate trebuie să beneficieze de accese pietonale; 

 
Reguli cu privire la echiparea edilitară: 
Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară: plantațiile de aliniamnet și perdelele de 
protecție se vor executa pe cât posibil după terminarea lucrărilor tehnico-edilitare; 
Realizarea de rețele edilitare: nu este cazul; 
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Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare: nu este cazul; 
 

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor: 
Parcelarea:nu este cazul; 
Înălțimea construcțiilor: nu este cazul; 
Aspectul exterior al construcțiilor: nu este cazul; 
  
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuire: 
Parcaje: nu este cazul; 
Spații verzi și plantate : spații verzi și plantate se vor amplasa în conformitate cu PUZ, asigurând 
suprafața necesară de zonă verde, în funcție de destinația și capacitatea fiecărei funcțiunii 
deservite; 
Împrejmuiri: sunt recomandate împrejmuiri de tip transparent sau opac de înălțime joasă, 
maximum 1,0m ( lemn, gard viu, piatră); 
 
V.UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ 
În cadrul Planului Urbanistic Zonal unitățile de referință s-au delimitat după criterii de omogenitate 
morfologică și funcțională, ținând cont de limite cadastrale și principalele căi de comunicație, s-au 
identificat: 
UTR 1- Zonă de locuire individuală cu regim de înălțime P+1E (Li) cu 2 unități locative; 
 
VI.CONCLUZII - măsuri în continuare 

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată 
în prezenta documentație. 

Certificatul de Urbanism ce se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din 
Regulamentul Local de Urbanism.  

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind 
metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 
al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în viguare. 

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile 
referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a 
construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General 
al comunei Giroc. 

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării 
P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a 
situației din zonă. 

Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau 
utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al BIA LUCHIN NENAD şi nu vor fi folosite în alt 
scop decât cel pentru care au fost elaborate. 

Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, 
precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare. 
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