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                                                                                S.C. „ POLIFORM ” S.R.L.  
300044 Timişoara, str. Bucuresti, nr. 19,Sc. A Ap.4  tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro 

  

MEMORIU DE PREZENTARE  
P.U.Z. "Reconfigurare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare şi servicii 
existentă", Giroc, Strada G. Musicescu – Macilor                          Proiect Nr. P79/2015 
 
 

1. Introducere 
 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 

Denumirea lucrării:  PLAN URBANISTIC ZONAL 
 

"PUZ – RECONFIGURARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII EXISTENTĂ" 

    
 CF. nr.413426, nr.408496, nr.408495, nr.408497, nr.408499, nr.408500, 
nr.408502, nr.408503, nr.408483, nr. 408484, nr.408460, nr.413459, nr.413457, 
nr.413458, nr.408504, nr.408501, nr.413460. 
 
 
Amplasament:   Giroc, zona strazilor Musicescu - Macilor  
Beneficiar: S.C. Clapa S.R.L. 
Elaborator:   S.C.”POLIFORM”S.R.L. 
(Proiectant)     
Colaborator urbanism: S.C. Arhitect Trîmbiţaş S.R.L. 
Data elaborării:   aprilie 2019 
Faza de proiectare:    PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 

 
1.2. OBIECTUL P.U.Z. 
 
1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM 

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Reconfigurare zonă rezidenţială 
cu funcţiuni complementare şi servicii existentă” Giroc, zona strazilor Musicescu - 
Macilor, a fost întocmită la comanda beneficiarului S.C. Clapa S.R.L. 
 

Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul reconfigurarii unei 
zone reglementate anterior printr-o documentatie în faza PUZ în scopul optimizării 
mobilării parcelelor urmând a fi destinate locuințelor colective cu funcțiuni complementare, 
precum și în scopul prevederii în zona studiată de parcele destinate serviciilor și zonelor 
verzi. 
 
1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU 
ZONA STUDIATĂ 
 Zona studiată – delimitată de strazile Ghioceilor la vest, strada Gavril Musicescu la 
nord, parcelele identificate cu CF 405196, 405195, 412954, 414506 si parcelele cu nr 
topo CC53/1/9/26, CC53/1/9/36, CC53/1/9/37 si CC53/19/45 la est si strada Macilor 
(De48/1) la sud, se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, in zona 
pentru locuinte cu regim mic de înălţime, institutii publice și servicii. 
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1.3. SURSE DOCUMENTARE 
 
1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. 
● Conform Planului Urbanistic General al comunei Giroc, terenul de faţă este situat în 
intravilan, in zona pentru locuinte cu regim mic de înălţime, institutii publice și servicii. 
● Terenul ce face obiectul proiectului a fost reglementat din punct de vedere urbanistic 
prin PUZ director “Strada Gospodarilor – strada Musicescu – Giroc – MODIFICAT” cu Aviz 
C.J.Timiș nr.15/19.06.2002, proiect întocmit de S.C. “VOLUM PROIECT” S.R.L.  
 

 Zonele învecinate parcelei studiate:  
 La nord terenul este delimitat de teritoriului administrativ al Municipiului 

Timisoara, strada Gavril Musicescu 
 La sud terenul este delimitat de strada Macilor 
 La est, terenul se invecineaza cu parcele de locuinte individuale si colective 

(max. P+3) 
 La vest terenul este delimitat de strada Ghioceilor 
 
Transversal terenul este strabatut de strazile Crinului si Lalelelor. 
Longitudinal terenul este traversat de prelungirea Bv Sudului (Timișoara-Giroc). 

 
1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. 

Certificatul de Urbanism nr 319 din 01.04.2019  a fost obţinut în baza H.C.L. Giroc 
nr.19 din 26.03.2004 (faza P.U.G.) 
 
1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC 
DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI 

In zona studiată au aparut investiții în special în sensul utilării edilitare si a mobilarii 
cu constructii a parcelelor. 

 

2. Stadiul actual al dezvoltării 
 

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 
2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI 
 Zona este caracterizata de investitii punctuale pe parcele reglementate prin 
documentatii PUZ. 
 Suprafetele de teren destinate retelei secundare de drumuri sunt rezervate, 
echiparea edilitara si realizarea drumurilor la prospectul final se afla in diferite stadii. 
 În acelaşi timp, în planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele destinate 
locuirii individuale sau colective cu regim redus de inaltime neconstruite. 
 
2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA 
LOCALITĂŢII 
 Proiecte cu functiuni predominant destinate locuirii si serviciilor au aparut in 
vecinatatea căilor de circulatie din zona – Strada Muzicescu – si disparat, investitii 
punctuale in restul tesutului. 

 

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 
2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII 

Terenul studiat este situat în partea de nord a comunei Giroc, la limita cu teritoriul 
administrativ al municipiului Timişoara, în intravilan. 
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Terenul cu o suprafață totală de 64.600 mp este delimitat de strazile Musicescu, 
Macilor, Ghioceilor si de parcela identificată cu nr. topo A53/1/9 la est. 

Terenul este format din 17 parcele astfel:  
 

 
 CF 408495, nr. topo. 7000/1, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 10.110 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL, teren pentru drum. 
 CF 408496, nr. topo. 7000/2, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 598mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408497, nr. topo. 7000/3, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 460 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408499, nr. topo. 7000/4, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 457 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408500, nr. topo. 7000/5, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 455 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408501, nr. topo. 7000/6, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 455 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408502, nr. topo. 7000/7, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 457 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408503, nr. topo. 7000/8, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 460 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408504, nr. topo. 7000/9, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 597 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408460, nr. topo. 7001/1, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 6.624 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL, teren pentru drum. 
 CF 408483, nr. topo. 7001/15, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 2.441 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 408484, nr. topo. 7000/16, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 

de 826 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 413426, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 4.225 mp, fără 

sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 413457, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 12.607 mp, fără 

sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 413458, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 4.225 mp, fără 

sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 413459, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 5.792 mp, fără 

sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 CF 413460, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 9.884 mp, fără 

sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 
 
 

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, 
ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII 
DE INTERES GENERAL 

 Prin prisma poziţiei zona ce face obiectul studiului este favorizată. 
 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa rețelei de străzi din zona, în 

special a străzii Musicescu, respectiv strazile Ghioceilor, Crinului, Lalelelor, 
Macilor, care deși nu sunt executate la prospectul final au rezervate 
suprafetele de teren necesare. Proiectele de propunere a continuării 
drumurilor principale( Bulevardul Sudului ) constituie factori ce vor facilita 
traficul în zonă;  

 La nivel edilitar zona este parțial echipată.  

 Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de edificare. 
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2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE 
ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, 
CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE 

Pentru realizarea studiului geotehnic (nr. L42/2015) s-au precizat lucrările de 
prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, 
EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE 
FUNDARE  NP 074/2007. 
 
2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII 
2.3.2.1. Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul 
Comunei Giroc, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat. 
2.3.2.2. Terenul are o suprafata relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial 
de alunecare. 

Zona cercetată este situată în intravilanul extins spre nord al comunei Giroc până la 
str. G. Musicescu, cu destinaţie agricolă până nu de mult, astfel încât modificări 
însemnate în stratificaţia naturală a terenului din cauze antropice pot apărea doar izolat. 

Pentru fazele următoare de proiectare se vor efectua cercetări geo-tehnice pe 
amplasamentele concrete ale obiectelor în cauză în funcţie de cerinţele specifice 
corespunzătoare tipului concret de construcţie şi de altitudinea locală a amplasamentelor. 

 

2.4. CIRCULAŢIA 
 
2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A 
CIRCULAŢIEI RUTIERE  

Obiectivul este amplasat în partea de nord a Comunei Giroc, la limita cu teritoriul 
administrativ al municipiului Timişoara.   

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi accesul la 
parcele efectuat pe strazi cu carosabil îngust. Traficul este îngreunat suplimentar de 
existența în zonă a unor străzi neamenajate sau parțial amenajate, carosabilul fiind în 
momenul de fata realizat din piatră spartă. 
 
2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, 
INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI 
ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR 
EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE 
TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME. 

Obiectivul este amplasat în partea de nord a Comunei Giroc, la limita cu teritoriul 
administrativ al municipiului Timişoara.   

Zona nu este deservita de transport in comun. 
Fluiditatea traficului la nivelui zonei este afectata în special de lipsa de continuitate 

a strazilor amenajate din zonă. 
Situatia ar putea fi remediată în momentul în care străzile vor fi realizate la 

prospectul final.  
 

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 
 
2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA 
STUDIATĂ 

În prezent zona studiată este liberă de construcții. 
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In exteriorul zonei studiate există clădiri destinate locuirii de tip individual și colectiv. 
Serviciile sunt reprezentate disipat, prin spatii cu alta destinatie, situate in cladirile 

de locuit. 
 
2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT 

În prezent terenul studiat este liber de construcții. 
La vest, pe strada Ghioceilor există clădiri destinate locuirii colective și individuale. 
Terenurile situate la nord și est de zona studiată sunt parțial construite. 
Terenurile situate la sud de zona studiată sunt libere de construcții. 

 
2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE 
  Serviciile sunt reprezentate in cadrul zonei disipat, prin spatii cu alta destinatie, 
situate in cladirile de locuit.  
 In exteriorul zonei studiate acestea sunt concentrate de-a lungul cailor majore de 
circulatie din zona (Calea Martirilor, Strada Musicescu) 
 Nu se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind distribuite 
relativ uniform în zonă, corelat cu o ocupare redusă a ocupării terenurilor construibile. 
 
2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI 
 Terenul studiat nu are spatii verzi amenajate. 
 Zona studiată nu are spatii verzi amenajate cu exceptia spaţiilor verzi de 
aliniament. 
 Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui 
procent de 5% spaţii verzi din totalul suprafeţei. 
 

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 
2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU 
INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII 

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit partial de retele de canalizare, 
alimentare cu apa, alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii. 
 

 Conform avizului de amplasament favorabil Enel Distributie Banat cu Nr. 
214342178 / 24.04.2018, zona studiată poate să fie racordată la rețeaua existentă. În 
zonă există următoarele rețele: LEA JT – str. Macilor, str. Lalelelor, str Crinului, str. Gavril 
Musicescu, str. Ghioceilor si pe traseul blv. Sudului, LES JT pe str. Crinului si str. 
Lalelelor, LEA MT (20 Kv) traversează zona studiată pe direcția Nord- Sud, LES MT pe 
str. Crinului, toate rețelele fiind în stadiu de exploatare. 
 
 Conform avizului de principiu conditionat SC TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATION SRL nr. 1584 / 16.07.2017, Telekom are amplasate intalații de 
comunicații electronice subterane pe strada Gavril Musicescu. 
  
 Conform avizului de principiu DELGAZ GRID nr.2727/20.06.2017 specifică 
existența sistemului de distribuție a gazelor naturale pe străzile Gavril Musicescu și 
Macilor. 
 
Alimentare cu apa/canal 
 

Existanta rețelelor apa și canal pe str. Gavril Musicescu și str. Ghioceilor facilitează 
racordarea și extinderea rețelei pe toate străziile din zona studiată.  
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2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 
Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe 

colective şi servicii. 
Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultarii populaţiei în 

cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Primaria Comunei 
Giroc. 

 

Propuneri de dezvoltare urbanistică 
 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
Certificatul de Urbanism nr. 319 din 01.04.2019  a fost obţinut în baza H.C.L. Giroc 

nr.19 din 26.03.2004 (faza P.U.G.) 
 

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.  
Conform Planului Urbanistic General al comunei  Giroc, terenul de faţă este situat 

în intravilan, în zona pentru locuinte cu regim mic de înălţime, institutii publice și servicii, 
adiacente unei artere majore de circulație. 

 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 Zona studiată a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de urbanizare, 
fenomen normal dată fiind poziția în zona de creștere a  municipiului Timișoara. 
 În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de 
asigurarea prin strategii urbanistice, a unui balans optim între suprafeţele construite şi 
dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul 
îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi 
amenajate. 
 Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui procent de 5% spaţii verzi 
publice din totalul suprafeţei, asigurarea unui trafic fluid, și echiparea edilitară a zonei 
studiate după normele în vigoare pentru protejarea mediului natural. 
 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 
Accesul se va realiza de pe strazile reglementate în zonă, generate prin 

implementarea reglementărilor din PUZ aprobat. 
Proiectul prevede prelungirea Blv. Sudului conform documentațiilor urbanistice 

aprobate în zonă și continuarea tramei stradale secundare pentru fluidizarea traficului în 
zonă. 

Parcările necesare funcțiunilor propuse vor fi amenajate în interiorul parcelei. 

 
3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ 
TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE 
Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se propun următoarele: 

- reconfigurarea zonei – locuințe colective cu funcțiuni complementare și servicii. 

- asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de 
locuinte colective și servicii; alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, 
conform propunerilor şi avizelor, etc. 

Documentaţia are drept obiect reconfigurarea parcelării existente pe terenul în 
suprafaţă de 64.600 mp.  

1. Pe parcela studiată se propune: reglementarea ca zonă destinată locuirii colective 
și serviciilor cu un regim de înaltime variabil - (S)+P+2E+Er(M), (S)+P+4E+Er(M), 
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respectiv (S)+P+6E+Er(M) în zona adiacentă extinderii Bulevardului Sudului – 
indicii propuși fiind în concordanță cu Hotărârea Consiliului Județean Timiș 
nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici 
pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș și cu 
Anexa la HCJT nr.115/27.11.2008 

2. În concordanță cu Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.15 / 19.06.2002, se 
propune un spațiu destinat bisericii. 

3. Pe zona studiată se propune prevederea de spaţii verzi amenajate (cu echipare 
edilitară), reprezentând 5% din suprafaţa totală a terenului studiat. 

4. Locurile de parcare din incintă, necesare funcţiunilor propuse, se vor calcula 
conform normativelor în vigoare. 
 
Astfel, propunem următoarele Subzone: 
 

• Locuinţe colective şi funcțiuni complementare 
în regim de înălţime maxim (S)+P+2E+Er(M) 

P.O.T.  = max.35% 
C.U.T.= max. 1,4 
Hmax.=16.0 m 
Hmaxcornișă.=12.5 m 
 

• Locuinţe colective şi servicii 
în regim de înălţime maxim (S)+P+4E+Er(M) 

P.O.T. servicii (parter) = max.50% 
P.O.T. locuire colectivă (etaje)= max.35% 
C.U.T.= max. 2,2 
Hmax.=22.5 m 
Hmaxcornișă.=19.0 m 
 

• Locuinţe colective şi servicii 
în regim de înălţime maxim (S)+P+6E+Er(M) 

P.O.T. servicii (parter) = max.50% 
P.O.T. locuire colectivă (etaje) = max.35% 
C.U.T.= max. 2,9 
Hmax.=30.0 m 
Hmaxcornișă.=26.0 m 
 

• Dotare de cult 
în regim de înălţime maxim S/D+P+3E+Er(M) 

P.O.T.  = max.35% 
C.U.T.= max. 1,8 
Hmax.=35.0 m 
Hmaxcornișă.=26.0 m 

BILANŢ TERITORIAL: 
 
Zonificare 
 

SUPRAFAŢĂ 
TEREN 

SITUAŢIA 
EXISTENTĂ 

SITUAŢIA 
PROPUSĂ 
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Teren arabil intravilan, 
conform CF`uri 47.866 mp 74,09% - - 

Teren arabil intravilan pentru 
drum, conform CF`uri 16.734 mp 25,91% - - 

Subzonă locuințe colective și 
funcțiuni complementare 
max. (S)+P+2E+Er(M) 

- - 11.332 mp 17,55% 

Subzonă locuințe colective și 
servicii max. (S)+P+4E+Er(M) - - 16.091 mp 25,91% 

Subzonă locuințe colective și 
servicii max. (S)+P+6E+Er(M) - - 15.074 mp 23,34% 

Dotare de cult 
S/D+P+3E+Er(M) - - 1.544 mp 2,39% 

Spații verzi amenajate 
 

- - 3.230 mp 5,00% 

Căi de comunicație rutieră și 
amenajări aferente - - 17.325 mp 26,81% 

TOTAL 64.600 mp 100% 64.600 mp 100,00% 

 
 

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 
 

Alimentare cu apa 
Alimentarea cu apă a incintei PUZ-ului se asigură din reţeaua de apă existentă pe           

str. Ghioceilor De 110 mm, prin extinderea  reţelei  de apă în incinta PUZ-ului, din ţeavă 
PEHD De 110 mm cu lungimea aprox. L = 625 m. 
 Se propun hidranţi supraterani de incendiu Dn 80 mm, care se vor monta pe 
reţeaua de alimentare cu apă propusă din incinta PUZ-ului, 
 
Canalizare menajeră 
 Pentru a prelua apele uzate menajere se propune extinderea reţelei de canalizare 
menajeră în interiorul PUZ-ului, din ţeavă PVC, De 200 mm cu lungimea L = 510 m. 
Aceeată reţea de canalizare menajeră propusă se va racorda la canalizarea menajera 
existentă Dn 200 mm de pe str. Ghioceilor.  
 
Canalizarea pluvială  

Apele pluviale vor fi colectate prin guri de scurgere, apoi ajung în reţeaua de 
canalizare pluvială din ţeavă PVC, De 250, cu lungimea aprox. L =  260 m si De 315 mm 
cu lungimea aprox. L =  500 m şi sunt evacuate printr-un separator de hidrocarburi în 
bazinul  de retenţie BR.  Din bazinul de retenţie apele pluviale sunt pompate în canalul 
HCn 43 prin gura de vărsare. 
 
 

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI 
3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE  
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 Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se 
necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 
 
3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE   

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv 
exploatare, nu există. 

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din 
perioada de execuţie a lucrărilor de execuție ulterioare aprobării PUZ. 

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. 
Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din 
compactare etc. 
 
3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR   

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o 
platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va 
depozita pe deponeul autorizat. 
 
3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, 
PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. 
 În prezent, terenul nu este degradat. 

Se va asigura o suprafaţă de 5% din teren pentru spaţii verzi amenajate.  
 
3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ 
 Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna 
pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a 
aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.  
 
3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE 
COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE 
 Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere  se vor elimina disfuncţio-
nalităţile existente privind traficul în zonă. 

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă. 
 
 
 

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 Listarea obiectivelor de utilitate publică 

- rezervarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale 
drumurilor din perimetrul studiat  
- obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele şi spaţiile verzi 
din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină 
domeniu public (în concordanță cu prevederile Planului de Acțiuni ce va fi semnat 
între Primarul comunei Giroc și Beneficiar). 
 

 Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + 
construcţii) din zonă, conform legii 213/1998 
S.C. Clapa S.R.L. -  CF  Giroc (teren intravilan) 
-  CF nr.413426, nr.408496, nr.408495, nr.408497, nr.408499, nr.408500, 

nr.408502, nr.408503, nr.408483, nr. 408484, nr.408460, nr.413459, nr.413457, 
nr.413458, nr.408504, nr.408501, nr.413460. 

 
- Suprafaţă totală teren = 64.600 mp 
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- nu există sarcini 
 

 Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării 
obiectivelor propuse 
Conform planşei P79 A/09 “Circulaţia terenurilor“ urmeaza a fi prevăzute:  
- asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în 
perimetrul terenului studiat 
 

 
 
 
 
 
Şef proiect/Specialist RUR                                       Intocmit   

      arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ         arhitect Tiron Andrei 
 
 
 
 


