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1.2. OBIECTUL LUCRĂRII:  

Elaborarea documentaţiei de faţă este determinată de intenţia de a transforma o zonă cu funcţiunea 

actuală agricolă, din nord-vestul comunei Giroc, zonă arabil extravilan (zona nereglemementata) 

conform P.U.G. Giroc, în zonă destinată funcţiunilor urbane de locuit, cu dotările aferente şi legăturile 

ce se impun cu vecinătăţile. 

  Documentaţia s-a elaborat la comanda beneficiarului, avînd ca subiect parcelarea şi 

amplasarea pe teren a unor construcţii de locuit individuale sau cuplate si a unor imobile cu mai multe 

nivele, în vederea realizării unui număr de 13 parcele pentru locuinţe individuale cu maxim 2 unitati 

locative/parcela cu funcţiuni complementare, 2 loturi destinate locuintelor colective cu servicii la 

parter cu maxim 8 apartamente/parcela şi  un lot  pentru dotări publice, după caz, căi de circulaţie, 

spaţii verzi şi dotări edilitare. 

  De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere şi tehnico – edilitare necesare 

creării şi modernizării unei infrastructuri adecvate. 

  Terenul studiat este proprietate privată, situat în nord-vestul teritoriului administrativ 

al localităţii Giroc şi la est fata de intravilanul localitatii Chisoda, mărginit de drumul DE 626/4 -  la 

nord, drumul DE 626/6 (Strada ORIZONT) -  la sud, de parcela nr. top A 626/1/10  la vest, de A 626/1/12 

la est. 

 Terenul luat în studiu se încadrează în clasa a IV-a de calitate (fertilitate), conform adresei 

OSPA Timişoara cu nr. 1108 din 02.08.2016. 

Beneficiarul a solicitat întocmirea documentaţiei necesare în vederea amplasării pe terenul astfel 

localizat de locuinţe individuale pe parcele proprii în regim de înălţime P+1E+M, locuinte colective cu 

funcţiuni complementare şi dotări si servicii în regim de înălţime P+2E+M, alei interioare de deservire 

şi manevră, parcaje, precum şi echiparea tehnico-edilitară aferentă, în conformitate cu Certificatul de 

Urbanism nr.272/04.04.2018 emis de către Primaria Comunei Giroc. 

Prin documentaţia prezentă se au în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale documentaţiilor 

elaborate anterior, zona respectivă fiind prevăzută ca zonă de extensie locuinţe şi dotări conform 

Planului Urbanistic General al Comunei Giroc şi Planurilor urbanistice zonale prezentate in Plansa 

A101- STUDIU DE CVARTAL. 

Suportul topografic al documentaţiei a fost ridicarea topografică la scara 1/500 executată de Ing. 

Adrian Oargă  în 2016 si receptionat OCPI cu nr. 525/2016 

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul şi cu compartimentul de 

urbanism-autorizare al Primăriei Comunei Giroc, si se regăsesc detaliate in Avizul de oportunitate nr.: 

20/18.04.2016. 
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1.3. SURSE DE DOCUMENTARE. 

Studiile de fundamentare şi proiectele elaborate anterior sunt: 

• ridicarea topografică 

• studiul OSPA 

• PUG Giroc 

• Planurile urbanistice zonale aprobate in zona. 

• lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ 

Studiile de fundamentare reprezintă analiza problematicii teritoriului aferent zonei studiate.  

S-au considerat necesare: 

• aducerea la zi a suportului topografic/cadastral 

• evaluarea impactului asupra mediului 

• organizarea circulaţiei 

• elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor de la deţinătorii de gospodării 
subterane din zonă pentru determinarea exactă a situaţiei existente. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  

2.1. EVOLUŢIA  ZONEI.  

DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI  

Terenul care este obiectul acestei documentaţii se află situat în partea de nord-vest al Comunei Giroc, 

si face parte din extravilan  conform P.U.G. Giroc.  

CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII  

În ultimii ani s-a făcut simţită o cerere crescândă pentru terenuri destinate funcţiunilor de locuire sau 

activităţilor economice, fără ca municipiul Timişoara să poată asigura o ofertă satisfăcătoare. 

Întragă această zonă face parte dintr-un teritoriu apaţinând extravilanului şi apoi intravilanului 

comunei Giroc care a fost supus presiunii imobiliare.  

Zona a fost în parte studiată fiind elaborate planuri urbanistice zonale pentru prevenirea expansiunii 

necontrolate a comunei.  
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Aprobarea lor a avut ca rezultat edificarea unor ansambluri/construcţii de locuinţe în vecinătatea 

amplasamentului şi, în consecinţă, extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică, apă, canal şi 

gaze.   

2.2. POTENŢIAL DE DEZVOLTARE. 

Studiul are în vedere integrarea dezvoltării zonei în cea de ansamblu, a întregii comune, corelarea 

măsurilor locale cu cele supraordonate (reţea de infrastructură, spaţii verzi, tipologii construite etc) şi 

cu documentaţiile de urbanism existente: PUG, PUZ, studii preliminare. 

Pentru a atinge obiective pe termen lung P.U.Z. stabileşte strategia şi reglementările necesare 

rezolvării problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate. 

Potenţialul de dezvoltare al zonei se bazează pe următorii factori: 

o poziţie geografică 
o calitatea mediului: lipsa factorilor majori de poluare.  

2.3. INCADRAREA ÎN LOCALITATE. 

Teritoriul luat în studiu, în suprafață de 17 281 mp, este situat în extravila, în zona de nord -vest a 

localității Giroc. Terenul se află cuprins în teritoriul administrativ al comunei, fiind delimitat: 

- la nord:  414587 ( suprafata de teren destinata realizarii drumului) si zona CFR; 

- la sud: DE 626/6 – Strada Orizont; 

- la sud A626/1/10; 

- la nord A626/1/12. 

 Terenul are aproximativ forma regulata cu deschidere catre DE 626/4 si DE 626/6 – Strada Orizont. 

  Suprafaţa totală a terenului este de 17 281 mp. Zona este lipsită de factori de poluare. 

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL. 

Terenul luat în studiu are categoria de folosinţă teren arabil, încadrat în clasa aIV-a de fertilitate, 

conform adresei OSPA Timişoara cu nr 1108 din 02.08.2016, fiind liber de construcţii. Terenul este 

relativ plan şi orizontal, având stabilitatea generală asigurată. 

 Structura geologică superficială (pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic), 

este specifică Luncii Râului Timiş, în care formaţiunile argiloase se întrepătrund cu cele nisipoase, 

ambele de vârstă relativ recentă, cuaternară. 
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 Adâncimea minimă de fundare este de 1,00 m faţă de nivelul terenului natural. 

Calculul terenului de fundare se poate efectua, considerând o presiune convenţională de bază de: 

  P conv. = 210 kPa. – argilă prăfoasă 

  P conv. = 180 kPa. – nisip prăfos 

 Adâncimea de îngheţ este conf. STAS 6054/77 h = 0,70 – 0,80 m. 

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepă. El se caracterizează  prin temperaturi medii anuale 

ridicate (10,6 °C), intervalul anual fără îngheţ este mai extins (peste 200 de zile), iar numărul mediu 

anual de zile cu îngheţ mai mic (95 de zile). 

Clima este temperat – moderată. 

Nivelul apei subterane: 

NH max. = 1,50 m faţă de nivelul terenului natural 

NH med. = 3,40 faţă de nivelul terenului natural 

2.5. CIRCULAŢIA. 

Din punct de vedere al accesului la zona studiată acesta se poate face din DE 626/6-Strada Orizont. 

Nu există o intersecţie amenajată pentru acces. 

Nu există alte tipuri de amenajări destinate circulaţiilor. 

Transportul în comun este prezent în Giroc dar nu are staţie în apropiere. 

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I  

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele aspecte ale circulaţiei rutiere dar şi cele privind 

legătura normală a zonei cu restul localităţii:  

• traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii 
suplimentare pentru asigurarea continuităţii tramei stradale, respectiv asigurarea unor profile 
transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea 
zonei rezidenţiale în zonă;  

• zona nu are prevăzută la o distanţă corespunzătoare o staţie de transport în comun;  

• circulaţia pietonieră şi ciclistă nu se găseşte pe nici una dintre căile de acces în zonă; 

• zona nu are prevăzute parcaje. 
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• Zona de siguranța cu interdicție de construire – 20 m fata de liniile CF, si zona de protecție 100 m 
fata de liniile CF  in care se pot realiza lucrari de constructii cu acordul SNCFR 

Drumul de exploatare DE 626/6-Strada Orizont care străbate zona de la est la vest are momentan 

dimensiunea de 4 m si este de pamant. 

În zona studiată nu sunt dispuse instalaţii sau cabluri IFTE, SCB sau TC.   

2.6. OCUPAREA TERENURILOR. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ 

În amplasamentul studiat terenul are preponderent folosinţă agricolă.  

La nordul perimetrului studiat este amplasata calea ferata CFR 99. 

La vestul si sudul amplasamentului studiat au fost elaborate si aprobate planuri urbanistice zonale, 

care trasează o sistematizare stradala si funcționala a zonei: 

• SUD- PUZ aprobat cu aviz CJT 176/2008 

• VEST- PUZ aprobat cu aviz CJT 22/2014 

• EST- PUZ aprobat cu aviz CJT 68/2018 

GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT   

La vest şi sud de zona propusă studiului au fost construite sau se află în șantier case unifamiliale, 

imobile de locuinte colective sau cladiri destinate birourilor.  

Terenul amplasamentului studiat este liber de construcţii. 

ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI  

Având în vedere funcţiunea actuală a terenului – arabil în extravilan. 

EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ZONELE ÎNVECINATE  

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale majore în zonă. 

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I  

Principalele disfuncţionalităţi ale zonei studiate rezultă din cele de mai sus şi pot fi rezumate astfel: 

teren extravilan. 
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2.7. ECHIPARE EDILITARĂ 

La ora actuala nu exista o echipare edilitara la nivel de cvartal existând doar intervenții punctuale, in 

urma autorizațiilor de construire emise recent de la data aprobării planurilor PUZ-urilor din zona. 

2.8. PROBLEME DE MEDIU 

La ora actuala nu exista probleme de mediu. 

2.9. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI  

Conform cerințelor pieței exista solicitări pentru cumpărarea de loturi destinate locuințelor cat si a 

apartamentelor in zona  ce urmează sa se dezvolte . O alta solicitare este cea de întregire a peisajului 

urban prin umplerea golurilor funcționale si terenurilor needificate pentru diminuarea creșterii 

plantelor intr-un mod haotic si depozitarea de reziduuri. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ  

3 . 1 .  CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE.  

Avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt prezentate sintetizat in planșele 

grafice de urbanism cat si cele de edilitare. 

3.2. PREVEDERI ALE PUG 

Nu exista. 

Prin documentația prezentă se au în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale documentațiilor 

elaborate anterior, si Avizul de Oportunitate emis de Primăria Comunei Giroc, funcțiune care va aduce clare 

avantaje zonei pregătind-o pentru investiții ulterioare. 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Zona amplasamentului studiat este în totalitate cuprinsă în circuitul agricol, având folosinţa de arabil. 

Pe parcela destinată construcţiei de locuinţe colective, prin regulamentul de urbanism se instituie 

obligativitatea ca spaţiul plantat să nu fie mai mic de 5 % din suprafaţa lotului. 

Regimul de înălţime al construcţiilor de locuinţe este de P+1E+M pentru locuinţele individuale şi de 

P+2E+M pentru locuintele colective cu funcţiunile complementare la parter şi P+2E+M pentru dotări si 

servicii. 
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Construibilitatea pe situl luat în studiu este de 100%. Terenul este plan şi nu necesită lucrări 

semnificative de sistematizare pe verticală. 

P.U.Z.-ul vizează revitalizarea şi reamenajarea terenurilor agricole necultivate, dezvoltarea unei zone 

rezidenţiale, oferind cadrului natural un spaţiu verde amenajat prin lucrări de dezvoltare 

neostentativă, neagresivă, reversibilă şi prin excluderea, pe cât posibil, a poluării. 

O componentă importantă este cantitatea de precipitaţii care intră în sol. Prin construirea zonei 

studiate aceasta este captată de obicei; astfel s-a încercat ca principiul rezolvării apelor pluviale să fie 

acela al reintroducerii apei provenite din precipitaţii în sol.  

Se interzice forarea de noi puţuri fără avizul Administraţiei Bazinale de Apă - Banat. 

Zona studiată nu prezintă elemente speciale sau potenţial balnear care să fie valorificate.  

Propunerile urbanistice asigură o organizare optimă a teritoriului în limita legislaţiei şi a 

reglementărilor în vigoare prin asanarea completă a sitului şi o re-structurare a spaţiilor verzi într-o 

manieră prin care acestea să fie intercalate armonios funcţiunii propuse. 

Asupra terenului studiat se va păstra o zona de siguranța cu interdicție de construire de 20 de m fata 

de axul caii ferate electrificate, si 100 de m zona de siguranța in care se vor putea autoriza lucrări de 

construcții doar cu acordul SNCFR. In zona de siguranța de 20 de m  cu interdicție de construire se va 

putea amenaja spațiul verde cu plantații de protecție, sau trasee stradale fără a afecta in vre-un fel 

terenul aflat in proprietatea SNCFR. 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI  

Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare amenajării acceselor rutiere la obiectiv, precum şi 

reţeaua de străzi interioare pentru deservirea întregii zone în vederea asigurării traficului auto şi 

pietonal al teritoriului studiat, asigurarea zonei cu transport în comun. 

SITUAŢIA EXISTENTĂ  

Terenul este extravilanconform CF si extravilan, este liber de construcții. Din punct de vedere nivelitic 

terenul se prezintă destul de uniform, fără denivelări importante. Accesul rutier se va face din drumul 

de exploatare DE626/6- Strada Orizont si DE626/4 existente în zonă care vor deveni strazi colectoare 

pentru zona studiată. 

Disfuncţionalităţile de circulaţie au fost prezentate la capitolul 2.5., rezolvările propuse urmărind, în 

măsura posibilului eliminarea, în cea mai mare parte sau totală a acestora. 
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PROPUNERI  

PLANSA A103 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE 

Prin documentaţiile de urbanism aprobate pentru parcelele învecinate se trasează direcţiile principale 

de acces şi prospectele stradale. Acestea se preiau ca reţele de acces şi circulaţie pentru 

amplasamentul studiat, după cum urmează: 

o 12 m pentru artera rutieră din vest  – având ca bază prelungirea tramei stradale propuse conform 
documentatiilor de urbanism aprobate la sud de amplasament 

o 25 m pentru artera rutiera pe directia est-vest amplasata aproximativ la mijlocul terenului – având 
ca baza prelungirea tramei stradale propuse conform documentațiilor de urbanism aprobate la 
vest de amplasament 

o 12 m pentru străzile interioare si pentru DE626/6-Strada Orizont  – continuatoare a celei propuse 
conform documentațiilor de urbanism aprobate la vest de amplasamen 

o transportul în comun - comuna Giroc dispune de transport în comun însă fără staţii în apropierea 
amplasamentului. Se propune ca, odată cu amenajarea sensului giratoriu din zona studiată, să se 
amplaseze o staţii de transport în comun poziţionate în apropierea intersecţiei de acces, câte una 
pe fiecare sens, care să deservească întreaga zonă rezidenţială. Stabilirea poziţiei acestor staţii se  
va face de comun acord cu toate instituţiile abilitate (CNADNR, Poliţia Rutiera, Regia de Transport 
în comun implicată). 

Prospectele stradale sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor 

în localități (Ordinul MT nr. 50/1998). 

Configuraţia arterelor rutiere (profilul transversal şi longitudinal) va include zone semicarosabile, cu 

prioritate pentru pietoni, amenajări specifice zonelor de locuit, plantaţii de aliniament etc. Drumurile 

vor avea gabaritele corespunzătoare nivelului de trafic estimat în zonă. 

Pe terenurile rezultate prin parcelare se vor asigura parcări, raportate la funcţiunile propuse, în 

conformitate cu N132-93 „Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţile 

urbane”.  Reglementarea numărului de locuri de parcare necesare obiectivelor propuse în zonă se va 

face pe baza anexa nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism şi a Normativului P 132-93, cu un spor 

de 10% datorat creşterii indicelui de motorizare. 

Pentru fiecare locuinţă se va asigura posibilitatea de parcare/garare pentru minimum un autoturism 

pe parcela proprie in cazul loturilor destinate locuintelor individuale sau cuplate cu maxim doua 

apartamente. In cazul loturilor destinate locuințelor colective cu funcțiuni complementare la parter se 

vor respecta normativele in vigoare si se va asigura un minim de 1,2 locuri de parcare/apartament.   

Accesul la dotări, serviciile către populaţie şi trecerile de pietoni vor fi adaptate şi pentru persoanele 

cu handicap (pante, coborâri înclinate de pe trotuare, semafoare sonore, etc).  
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Va fi făcut posibil accesul ocazionat de diferite intervenţii ce pot să apară (tehnice şi utilitare). Apele 

meteorice de pe partea carosabilă (lărgiri) se vor dirija spre zonele adiacente existente de-a lungul 

drumului. 

Toate lucrările de drum se vor realiza cu acelaşi sistem rutier alcătuit din fundaţie de balast, balast 

stabilizat peste care se vor aşterne straturile din mixtură asfaltică. Grosimea stratului rutier se va 

determina printr-un calcul de dimensionare şi se va face verificarea la variaţii de temperatură. 

Traseul destinat pistelor pentru biciclete se confundă cu pista carosabilă, principiu preluat de la PUZ-

urile învecinate, aprobate. 

Baza legală pentru efectuarea lucrărilor de construcţii în zona de drumuri cuprinde: 

• ordinul MT nr. 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea 

lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane 

• ordinul MT nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităţile urbane; 

• norme tehnice şi standarde româneşti în vigoare privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor. 

SPAŢII VERZI  

Suprafețele de teren se află integral în proprietate privată, cu excepția drumurilor existente care 

aparțin domeniului public local.  

Pofilele transversale propuse pentru drumuri și accese la amplasamentul studiat prevăd plantații de 

aliniament (zone verzi) care contribuie la mărirea procentului ocupat de zona verde obligatorie. 

Asigurarea rețelei de spatii publice (străzi și pietonale, spații verzi, parcaje publice, echipare edilitară) 

presupune trecerea în domeniul public a unei cote procentuale fiecărei proprietăți. Acest transfer se 

va face fără acordarea unor despăgubiri către deținători, în contul plus-valorii create prin urbanizarea 

terenurilor. 

3.5. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, 

INDICI URBANISTICI 

Zonificarea funcționala se va face astfel: 

L-ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

Lm- subzona locuințe individuale cu maxim 2 unitati locative/parcela - P+1E+M/POT 35%/CUT 1,05 

Lc- subzona de locuinte colective cu servicii la parter  - P+2E+M POT : 20% - CUT 1,2 
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Ls- subzona de  dotări si servicii - P+2E+M - POT: 40% - CUT max.: 1,6 

C  -ZONA CIRCULATII 

P  -ZONE VERZI/PARCURI/PERDELE DE PROTECTIE 

 
BILANŢ TERITORIAL 

 
SUPRAFEŢE TEREN 

 
EXISTENT 

 
PROPUS 

 
m2 

 
% 
 

 
m2 

 
% 

SUPRAFATA TEREN CONF. 
DOCUMENTATIE OCPI 

17 281,00 100 15 293,00 88,00 

SUPRAPUNERE PESTE TEREN 
AFLAT IN PROPRIETATEA 
STATULUI ROMAN IN FOLOSINTA 
C.F.R. 

1 988,00  1 988,00 12,00 

SUPRAFATA TEREN REZULTATA 
IN URMA RECTIFICARII 
CADASTRALE A LIMITEI DE 
PROPRIETATE 

  15 293,00 100,00 

 
LOCUINŢE INDIVIDUALE-Lm- 14 
loturi 
 

 
0 

 
0 

 
 6949,00 

25,71 

 
LOCUINŢE COLECTIVE CU  
SERVICII LA PARTER  - Lc -2 loturi 

 
0 

 
0 

 
2 298,00 

15,02 

DOTĂRI SI SERVICII PUBLICE –Ls 
– 1 lot 

0 0 1 292,00 8,45 

 
SPAŢII VERZI – 2 loturi 

 
0 

 
0 

 
824,00 

 
5,39 
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CIRCULAŢII ( ce urmeaza a fi 
cedate Primariei Giroc) 

 
0 
 

 
0 

 
 3 930,00 

 
27,00 

 
TOTAL TEREN SISTEMATIZAT 
 

 
0 

 
0 

 
15 293,00 

 
100 

 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII  EDILITARE 

3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ 

Conform aviz nr.385/27.04.2016 al SC GIROCEANA SRL in momentul de fata nu exista retea de apa 

potabila in zona. Conform planului de strategie al Consiliului Local Giroc zona respectiva urmeaza a fi 

dotata din punct de vedere al infrastructurii, prin extinderea retelei de apa potabila; aceasta fiind 

executata din surse provenite din fonduri structurale.     

Necesarul de apă a fost determinat conform SR 1343-1:2006 în funcţie de gradul de dotare a 

spațiilor pentru locuințe cu instalaţii sanitare interioare, considerându-se că spaţiile vor dispune de 

instalaţii sanitare interioare de apă şi canalizare cu prepararea locală a apei calde şi un debit specific 

pentru nevoi gospodăreşti de 120 l/om.zi. 

Debitele caracteristice ale cerinţei de apă (conform breviarului de calcul) sunt: 

Q zi med = 21.00 mc/zi  (0.24 l/s) 

Q zi max = 27.30 mc/zi   0.31 l/s) 

Q or max = 3.18 mc/h   (0.88 l/s) 

Alimentarea cu apã potabilã se poate rezolva în sistem centralizat din reţeaua existentă a localitatii 

Chisoda, după extinderea acesteia printr-o reţea de distribuţie din polietilenă PEHD 125 mm, până în 

zona studiată de plan, conform planului de strategie al Consiliului Local Giroc. Reţeaua se va echipa cu 

hidranţi de incendiu supraterani la distanţe de 100 m unul de altul şi cu cămine de vane pentru 

sectorizarea reţelei Ø = 1,25 m. Branşamentul fiecărei parcele la reţeaua de alimentare cu apă se va 

realiza cu prize de branşament PE-HD şi robinet de concesie. Pe fiecare branşament se va monta un 

apometru de contorizare a consumului de apă. Apometrele se vor monta în cămine de vizitare în 

interiorul proprietăţii la cel mult 1,0 m de limita de proprietate. 
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3.6.2. CANALIZARE 

 Conform aviz nr. 385/27.04.2016 al SC GIROCEANA SRL in momentul de fata nu exista retea de 

canalizare in zona. Conform planului de strategie al Consiliului Local Giroc zona respectiva urmeaza a 

fi dotata din punct de vedere al infrastructurii, prin extinderea retelei de canalizare; aceasta fiind 

executata din surse provenite din fonduri structurale. 

  Canalizarea apelor uzate 

 Debitul de ape uzate menajere evacuat s-a determinat conform SR 1846-1:2006 (vezi breviar 

de calcul). În aceste condiţii debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate sunt: 

   Q uz zi med = 21.00 mc/zi  (0.24 l/s) 

Q uz zi max = 27.30 mc/zi   (0.31 l/s) 

Q uz or max = 3.18 mc/h   (0.88 l/s) 

 Apele uzate colectate prin intermediul unui colector din PVC multistrat Ø 315 mm vor fi 

evacuate în sistem centralizat către reţeaua de canalizare a localităţii Giroc, conform planului de 

strategie al Consiliului Local Giroc, după realizarea extinderii până la obiectivul studiat. 

Canalizarea apelor pluviale 

Debitul de ape pluviale s-a calculat în baza SR 1846-2:2006, dat de relaţia Qm = (S1 x Ø1 + S2 x Ø2) x k, 

de unde Qpluvial = 36.30 m3/an. Apele pluviale se vor scurge pe panta terenului printr-un sistem de 

rigole, vor fi trecute în prealabil printr-un separator de hidrocarburi, colectate spre un bazin de 

retenţie (V = 49 m3. O parte din apele pluviale colectate vor fi utilizate la intretinerea spatiilor verzi si 

igienizarea suprafetelor betonate, iar preaplinul va fi descarcat in rigolele deschise existente ale 

localității Giroc. 

3 . 6 . 3 .  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Ţinând cont de specificul construcţiilor ce vor apărea pe amplasamentul studiat se poate aprecia 

bilanţul energetic astfel: 

S teren = 17 281 m2 din 67,00 % sunt destinaţi construcţiilor şi terenului aferent, restul fiind necesar 

pentru spaţii verzi, parcaje şi drumuri 

                                                                    Pi = 289 kW 

                                                                    Ps = 163 kW 
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Alimentarea cu energie electrică se asigură prin racordarea la reţeaua existentă în zonă. Zona va fi 

dotată şi cu iluminat stradal şi iluminat de incintă. 

 Lucrări necesare: 

- Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a zonei elaborat de SC ELDD PROIECT 

S.R.L..; 

- Realizarea alimentării cu energie electrică a zonei; 

- Realizarea iluminatului stradal. 

Lucrările vor fi executate de firme atestate pentru acest gen de lucrări pe baza studiilor de soluţie şi a 

proiectelor realizate de SC Enel ELECTRICA SA. Respectarea în proiectare şi execuţie a prevederilor 

tuturor normativelor în vigoare (I7 – 2002; PE 107 – 1995; P 118 – 1999) 

3.6.4. TELECOMUNICAŢII  

Zonele vor fi dotate cu reţele de telecomunicaţii pentru posibilitatea de racordare individuală a 

construcţiilor. Aceste reţele se vor dezvolta de către operatorii de telecomunicaţii şi reţele de cablu, 

pe baza proiectelor elaborate la comanda beneficiarului. 

Lucrări necesare: studiul de soluţie pentru dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii şi realizarea reţelei 

propriu-zise în zonele studiate. 

3.6.5. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ 

Alimentarea cu agent termic se va face pentru fiecare locuința in parte cu ajutorul centralelor termice 

proprii.  

3.6.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea rețelei de distribuție gaze 

naturale din zonă cea mai apropiată. Soluția de alimentare cu gaze naturale va fi stabilită de către 

Distrigaz Nord care va elibera şi cota de gaz aferentă obiectivului. 

3.6.7. GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe propria parcelă, în mod controlat, în 

containere speciale, urmând a fi evacuate periodic, prin colectare de către Retim, în baza unui 

contract, şi apoi transportate la deponeul Municipiului Timişoara. 
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3.7. PROTECŢIA  MEDIULUI. 

Implementarea proiectului în teritoriu poate produce efecte care nu sunt evidente. Pentru 

determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, se studiază criteriile conform Anexei 

1 la HG 1076/8 iulie 2004 şi anume: 

3.7.1. CARACTERISTICILE PLANURILOR ŞI PROGRAMELOR CU PRIVIRE ÎN SPECIAL LA : 

a) gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare 

fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa 

alocării resurselor. 

Parcela cu nr. cadastral A626/1/11 în suprafaţă totală de 17 281 mp va avea o funcţiune nouă - 

rezidenţială cu funcţiuni complementare şi dotări cu servicii publice - în urma elaborării lucrării de 

faţă. Sunt propuse locuinţe mici cu regim de înălţime P+1E+M cu caracter urban iar funcţiunile 

complementare  in regim maxim P+2E+M admise sunt: 

o servicii  
o locuire colectiva 
o spaţii verzi, plantate, de aliniament şi de protecţie în zona aferentă studiului  
o accese carosabile, pietonale, parcaje şi garaje la parcelele nou create; 
o reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente. 

Cât priveşte alocarea resurselor se poate spune ca echiparea întregii zone în sistem centralizat 

presupune un mare efort financiar; unitatea şi varietatea  funcţiunilor zonei sunt un motiv pentru 

administraţia locală pentru a susţine dezvoltarea ei. În aceeaşi măsură şi investitorul este interesat să 

participe  cu fonduri proprii la echipării tehnico-edilitare a zonei, în vederea unei optime funcţionări. 

b) gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în 

care se integrează sau care derivă din ele. 

o nu sunt afectate negativ alte programe. Măsurile şi amenajările necesare pentru realizarea 
urbanistică propusă se încadrează în linia de dezvoltare caracteristică părţii de nord-est a comunei 
Giroc. 

Dând o destinaţie concretă amplasamentului, imaginea globală a zonei devine concretă astfel că 

administraţia publică locală are în fata un orizont de timp, economic şi tehnic clar, ceea ce face ca 

alocarea resurselor să fie mult mai eficientă. 

c)  relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva 

dezvoltării durabile. 

o planul de faţă încheie şi definitivează urbanizarea întregii zone, propunând o schemă directoare de 
artere majore elaborată în funcţie de elementele teritoriale existente; 
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o din punctul de vedere al dezvoltării durabile, pornind de la definiţia acesteia ca întâmpinare a 
nevoilor actuale fără a împiedica generaţiile viitoare de a-şi satisface propriile nevoi se poate spune 
că planul analizat ia agriculturii un teren cu destinaţia arabil, neexploatat la data întocmirii studiului 
şi oferă indirect populaţiei Timişoarei si nu numai accesul la servicii propuse, terenul nefiind unul 
valoros din punct de vedere al mediului.  
 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program. 

o nu se evacuează poluanţi care să afecteze apa subterană;  
o nu există şi nu vor exista surse de radiaţii; 
o nu se emană substanţe toxice sau periculoase;  

o nu există în zonă riscuri naturale; 
o sistemul de alimentare cu apă este realizat prin branşare la reţele publice/centralizate de 

alimentare cu apă; apele uzate menajere sunt colectate de canalizarea menajeră 
publică/centralizată; canalizarea pluvială este rezolvată prin colectare gravitaţională şi stocată în 
bazinul de retenţie amplasat pe zona verde, în legătură directă cu canalul de desecare Hcn 66, ce 
va primi preaplinul bazinului, după o preepurare. Apa pluvială va putea fi folosită pentru spălarea 
carosabilului sau udarea spaţiilor verzi; 

o deşeurile menajere vor fi depozitate în locuri speciale amenajate dotate cu pubele ecologice şi vor 
fi colectate în baza unui contract cu o firmă specializată şi cu avizul Primăriei; deşeurile astfel 
colectate vor fi reciclate sau comercializate unor firme specializate; se interzice depozitarea 
deşeurilor pe rampe neautorizate. Zona dotărilor va avea platformă separată pentru depozitarea 
deşeurilor;  

o din punct de vedere al mediului natural, prin intervenţia propusă nu sunt distruse plantaţii sau 
ecosisteme valoroase pentru mediu; se propune o zona verde compactă in procent de 8% din 
suprafata intregului teren exceptand zonele verzi di interiorul parcelelor sau cele de aliniament;  

o în domeniul căilor de comunicaţie disfuncţionalităţile sunt eliminate prin propunerile PUZ, urmând 
ca administraţia publică locală să determine realizarea lor efectivă. Disfuncţionalităţile din cadrul 
reţelelor edilitare majore, adică lipsa acestora de pe amplasament, au fost eliminate propunându-
se soluţiile din faza definitivă - racordarea la reţelele publice de apă, canalizare menajeră, gaze 
naturale, telefonie, televiziune şi internet; 

o nu sunt afectate aşezările umane prin dezvoltarea propusă; 
o încălzirea pe bază de gaze naturale prin centrale termice şi suflante asigură un randament 

maxim de utilizare a combustibilului. 

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de 

mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea 

apelor) 

• se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 precum şi actele normative în 

vigoare. Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcţie 

şi evacuarea în funcţie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de 

salubritate se va face pe bază de contract, ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 16/2001 

privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, aprobată prin Legea nr. 456/2001, cu 
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modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor pentru 

aprobarea O.U.G. nr. 78/2000. 

3.7.2.  Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: 

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor 

În ceea ce priveşte efectele implementării planului acestea se descriu în următoarele direcţii posibile:  

o biodiversitatea nu este afectată datorită faptului că terenul de faţă este în circuitul agricol;  
o asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative zona nefiind populată;  
o sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului;  
o fauna si flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; 
o solul îşi va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau amenajări pe toată 

durata de existentă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi 
amenajărilor;  

o apa este un factor ce nu va avea de suferit odată cu branşarea la sistemul centralizat;  
o aerul nu va avea de suferit de pe urma implementării planului prin crearea zonelor verzi propuse 

microclimatul local va fi influenţat pozitiv;  
o factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; 
o valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt veniturile rezultate din 

agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica potenţialul terenului situat în apropierea zonei 
urbane Timişoara - nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic; 

b) natura cumulativă a efectelor: efectele implementării planului nu au o natură cumulativă 

semnificativă; 

c) natura transfrontalieră a efectelor: implementarea proiectului nu are nici un efect de natură 

transfrontalieră; 

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): în cadrul 

elaborării documentației s-a ținut cont de măsurile de avut în vederea protejării sănătăţii populaţiei 

afectate pe parcursul implementării ei şi pentru protecţia mediului; în execuţie se vor respecta 

normele de protecţia muncii şi legislaţia în vigoare aferentă; riscul pentru sănătatea umană sau pentru 

mediu poate fi considerat nesemnificativ. Nu există riscul altor tipuri de accidente (substanţe 

inflamabile, gaze, noxe, etc). 

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): din 

punct de vedere al mărimii şi spaţialităţii efectelor se poate spune că influenţa implementării planului 

este practic nesemnificativă; 

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 

o caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul; 
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arealul posibil afectat este minim iar valoarea sa este dată doar de potenţialul agricol. 

Folosirea intensivă a terenului în acest caz nu degradează terenul ci îl face doar inutilizabil pe 
perioada de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor. 
o depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu vor fi depăşite 

limitele admise; 
o folosirea terenului în mod intensiv: gradul de ocupare al terenului beneficiarului - POT: 40%; 

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, 

comunitar sau internaţional: nu există pe sau în apropierea amplasamentului zone sau peisaje care să 

aibă statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Întreaga analiza 

duce la concluzia ca implementarea planului nu are un impact negativ asupra mediului ci, dimpotrivă, 

îi sporeşte anumite calităţi şi, ca urmare, nu este nevoie de o monitorizare a implementării sale în 

timp; 

o odată cu accentuarea urbanizării zonei se propune extinderea reţelelor publice urbane de 
alimentare cu apă, electricitate, telefonie, cablu TV, gaz, canalizare. 

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ  

În etapa pentru care se elaboreză Planul Urbanistic Zonal, principalele  obiective de utlitate publică 

sunt: 

• Sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă; 

• Reţea centralizată de canalizare; 

• Extinderea reţelei electrice de distribuţie de medie tensiune; 

• Spaţii verzi, plantaţii de aliniament în lungul străzilor ce se vor realiza conform propunerii de 
mobilare  

• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren şi construcţii) 

• Terenul ce face obiectul prezentei documentaţii este proprietatea privată DEGAN COSMIN,  

conform extrasului CF cu nr. cadastral A626/1/11, având o suprafaţă de 17 281 mp cu folosinţa 

arabil în extravilanul  comunei Giroc conform P.U.G. 

DETERMINAREA CIRCULAŢIEI TERENURILOR ÎNTRE DEŢINĂTORI  

 Pe planşa nr.A104 „CIRCULATIA TERENURILOR” din proiect sunt marcate prin haşuri circulaţia 

terenurilor între deţinători şi anume: 

• terenul destinat modernizării căilor de comunicaţie (străzi) ce urmează a fi trecute în 

proprietatea publică de interes local; 
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4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE  

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu cadrul conţinut al documentaţiilor 

de urbanism şi amenajarea teritoriului.La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi 

restricţii impuse au stat următoarele obiective principale: 

Încadrarea în Planul de Amenajare al Teritoriului Comunei Giroc, în Planul Urbanistic General al 

Comunei Giroc; 

Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă. 

Terenul ce actualmente se afla in extravilan Giroc, având categoria de folosință agricolă, este supus 

interdicției temporare de construire, ridicarea interdicției făcându-se numai cu respectarea legislației 

și normelor în vigoare privind scoaterea din circuitul agricol.  

Cererea de scoatere din circuitul agricol se va face de către investitorul interesat, pe baza unei 

documentații tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la situația juridică 

a terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al statului, sau privat al persoanelor fizice. 

Toate intervențiile în zonă se vor face numai pe baza PUZ-ului aprobat, încadrându-se în prevederile 

acestuia. Cu această ocazie se vor întocmi toate studiile de teren necesare (geo, OSPA, scoatere din 

circuitul agricol, LC, etc.). Soluția propusă este prevăzută a se realiza etapizat, funcție de ritmul 

populării zonei, precum şi de bugetul comunității proprietarilor de teren vizând posibilitatea de 

finanțare a dotărilor cu echipare tehnico – edilitară, caracteristică unei zone de locuit. 

Regulamentul Local de Urbanism al PUZ este parte integrantă a proiectului şi are un caracter de 

reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de 

amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe întreaga zonă studiată. Prezentul regulament 

completează prevederile din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996. 

 Modificarea Regulamentului Local de Urbanism al PUZ aprobat se va face numai în condiţiile 

în care modificările nu contravin prevederilor PUZ; aprobarea unor modificări ale PUZ şi implicit ale 

Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare 

pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială, fiind necesară elaborarea unei noi documentaţii, conform 

prevederilor legale. 

Întocmit, 

Arh. RUR Cristina Janina H. BOGDAN 


