
MEMORIU    TEHNIC 

 

1.0. INTRODUCERE  

 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE ALE DOCUMENTAȚIEI  

 

DENUMIRE PROIECT :    PLAN URBANISTIC ZONAL –  

ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 

 

SUPRAFAȚĂ :                 10 600 mp 

AMPLASAMENT : comuna Giroc, jud. Timiș 

nr. cad. A75/3/6 / nr. C.F.403740 - Giroc  

PROPRIETAR: SC Tim-Ice Company SRL 

BENEFICIAR:                  S.C. TIM-ICE Company S.R.L. 

FAZA :                           P.U.Z. 

PROIECTANT :               S.C. CITY PLAN STUDIO S.R.L.  

         Calea Dorobanților, sp. com. cam. 1, 5 , 9, sc. A, et. P, 

      Timişoara 

 

1.1. OBIECTUL P.U.Z.-ului   

 Obiectul documentației de față îl constituie parcela de teren extravilan cu nr.cad 

A75/3/6, număr C.F. 403470– cu suprafața însumată – conform cărții funciare de 10 600 

mp. 

Terenul este proprietate privată a S.C. Tim-Ice Company S.R.L., iar amplasamentul 

investiției este în teritoriul administrativ extravilan al comunei Giroc, pe parcela cu nr.cad. 

A75/3/6 –Giroc, folosința actuală a terenului fiind agricol în extravilan. 

 Beneficiarul S.C. Tim-Ice Company S.R.L. solicită întocmirea Planului Urbanistic 

Zonal în vederea dezvoltării unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare. 

Funcțiunile propuse sunt: locuințe colective, zonă servicii și spațiu verde. 

Regimul maxim de înălțime propus este D+P+4E+M(Er). Suprafața însumată a 

parcelelor cadastrale este de 10 600 mp înscris în C.F.-ul 403740– Giroc, folosința actuală 

a terenului fiind arabil în extravilan.  

 

 

 

 

 



1.2.  SURSE DE DOCUMENTARE 

Documentația este întocmită în conformitate cu: 

 

ORDINUL nr. 119/2014 actualizat nr.994/2018 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea 

normelor de igienă și sănatate publică privind mediul de viață al populației. 

ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea şi 

aprobarea regulamentelor locale de urbanism”.  

Indicativ :GM-007-2000 

ORDINUL MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de 

elaborare şi conținutul - cadru al Planului Urbanistic General”.Indicativ:GP038/99 

ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de 

elaborare şi conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal” Indicativ : GM-010-2000 

LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

CODUL CIVIL – reglementări privind amplasamentul construcțiilor, republicat. 

O.M.L.P. 839/2009 care aprobă normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991. 

LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi Ordonanța Guvernului 

nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 (aprobată prin Legea nr. 

464/2004), republicată. 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, Hotărârea Guvernului nr. 855/2001 privind modificarea HG 525/1996 şi Anexa 

la HG 855/2001 cu Norma metodologică privind finanțarea elaborării şi/sau actualizării 

Planurilor Urbanistice Generale ale localităților şi a regulamentelor locale de urbanism. 

LEGEA FONDULUI FUNCIAR nr.18 / 1991, republicată. 

HOTĂRÂREA nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 

de mediu pentru planuri şi programe. 

HOTĂRÂREA nr. 115/2008 privind reglementări şi indicatori urbanistici. 

LEGEA nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

LEGEA nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare. 

LEGEA nr.82/1998 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

LEGEA nr.107/1996 a apelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

LEGEA nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

LEGEA nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



 Această documentație stabileşte condițiile strict necesare dezvoltării urbanistice a 

zonei, aceste prevederi realizându-se etapizat în funcție de investitor / beneficiar, dar 

înscrise coordonat în prevederile de P.U.Z.; 

 Suportul topografic întocmit este în sistem STEREO 70, datele oferite de acesta 

intrând în totalitate sub responsabilitatea inginerului de cadastru care l-a întocmit. 

 

2.0. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. EVOLUȚIA ZONEI  

Prin stabilirea potențialului de dezvoltare al comunei Giroc, cu astfel de dotări cum 

este cazul prezentului studiu, schimbarea destinației terenului este în acord cu 

dezvoltarea de ansamblu a zonei, deoarece la nivelul comunei GIROC s-a stabilit 

potențialul de dezvoltare, extravilanul propus cuprinzând terenuri destinate organizării 

zonei de locuințe, servicii și spațiu verde. 

 

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE  

 Amplasamentul studiat este situat în teritoriul extravilan al comunei GIROC, pe 

parcelele cu număr topografic A75/3/6 – Giroc, aflate în proprietate privată a 

beneficiarului S.C. Tim-Ice Company S.R.L.  

Parcela este situată la sud de intravilanul localității Timișoara, fiind amplasată în 

zona nord-estică a teritoriului administrativ al comunei Giroc, la nord-est de intravilanul 

localității Giroc, în extravilan. 

Ţinând cont de proximitatea imediată cu teritoriul intravilanului şi implicit cu 

reţelele de echipare edilitară, potenţialul de dezvoltare al zonei va fi sporit.  

Zona va fi ocupată aproape în totalitate, existenţa unor investitori concreţi urmând 

să permită susţinerea financiară atât a soluţiilor de echipare centralizată a zonei, precum 

şi varianta aprobată de rezolvare a acceselor, prin crearea unor noi străzi pe traseul 

drumurilor de exploatare în prelungirea unor străzi deja existente. 

Avand în vedere ORDINUL nr. 119/2014 (actualizat 2018), art. 11, al Ministerului 

Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și sănatate publică privind mediul de viață 

al populației, parcela respecta zonele de protecție învecinate : 

• 500m spre vest – Clădiri de locuințe  

• 650 spre nord– Clădiri de locuințe, iar la 1000 m limita intravilan municipiul 

Timișoara 

• 1400 m spre est – limita intravilan localitatea Rudicica 

• 650 m la sud – Cale ferată 

 

Astfel, având în vedere ORDINUL nr. 119/2014 (actualizat 2018), art. 11, al 

Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și sănatate publică privind 



mediul de viață al populației, pe o rază de 1.5 km de la parcela studiată nu se regăsesc 

alți factori ce prezintă restricții și protecții.  

Zona de studiu se află în imediata vecinătate a limitei intravilanului actual, parcela 

fiind delimitată: 

• la  nord – Strada Măghiranului-De 75/2; PUZ de locuințe P+1+M cu zonă de 

servicii P+2+M/Er; 

• la est – parcelă teren arabil nr. top A75/3/7; 

• la sud – De 75/4; PUZ de locuințe max P+2+M 

• la vest – PUZ de locuințe S+P+3E+M cu zonă servicii S+5E+M 

 

2.3 ELEMENTE DE TRASARE 

Zona de implementare a construcțiilor este la 6m față de aliniament, la 10m față de 

spatele parcelelor și 2m față de una din limitele laterale ale parcelei. 

Având în vedere ORDINUL nr. 119/2014 (actualizat 2018), art. 2-5, al Ministerului 

Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și sănatate publică privind mediul de 

viață al populației, amplasarea clădirilor destinate locuinţelor sunt în zonele de locuit, 

pe terenuri sigure şi salubre și asigură: 

a) protecţia populaţiei faţă de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de 

teren, inundaţii, avalanşe; 

b) reducerea degajării sau infiltrării de substanţe toxice, inflamabile sau explozive, 

apărute ca urmare a poluării mediului; 

c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în 

vigoare; 

d) sistem de canalizare care asigură preluarea, colectarea, evacuarea şi transportul 

apelor uzate, a apelor meteorice, precum şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate 

înainte de evacuare; 

e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere situate la minim 10 m față de 

ferestrele încăperilor de locuit;  

f) sănătatea populaţiei faţă de poluarea antropică cu compuşi chimici, radiaţii şi/sau 

contaminanţi biologici. 

La zonificarea funcţională a localităţilor s-a avut în vedere: separarea funcţiunilor, 

raportul interdependent al diferitelor zone funcţionale, evitarea incompatibilităţilor 

funcţionale în zonele destinate locuirii şi funcţiunilor complementare ale acestora. 

Zonele de protecţie sanitară s-au stabilit, conform prevederilor prezentelor norme 

şi altor prevederi legale aplicabile, precum şi pe baza avizelor corespunzătoare 

dotărilor tehnico - edilitare ale zonelor de locuit eliberate de instituţiile abilitate. 

Nu există zone cu riscuri naturale sau antropice. 

La stabilirea amplasamentului noilor clădiri s-a ținut cont de obiectivele existente în 

zonă, și nu există obiective precum ferme, adăposturi pentru animale, depozite de 

deşeuri sau alte surse potenţiale de discomfort pe o rază de 1500m, cu respectarea 

simultană atât a distanţelor legale faţă de limita proprietăţilor şi zonele de protecţie 



sanitară, cât şi a principiului celui mai vechi amplasament, cu respectarea prevederilor 

art. 3 alin. (1) şi art. 4 din Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole.  

La amplasarea clădirilor destinate locuinţelor s-a asigurat însorirea acestora pe o 

durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi 

din locuinţele învecinate (conform planșelor de studiu de însorire).  

Au fost amenajate platforme betonate destinate pentru depozitarea recipientelor 

de colectare selectivă de deşeuri municipale, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu 

asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de 

scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de 

producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în 

permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut 

covoare. 

S-au prevazut spaţii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban 

specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea 

utilizatorilor; 

În interiorul parcelelor s-au amenajat spaţii pentru gararea şi parcarea 

autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de 

ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor de 

mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum 

şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto. 

 

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 a. Considerații generale. 

Comuna Giroc aparține Judetului Timiș, situat în partea de Vest a Românie. În 

cadrul Județului, comuna se învecinează: 

-spre Sud – Râul Timiș și comuna Șag 

-spre, Nord – Municipiul Timișoara 

-spre Vest – satul Utvin 

-spre Est – comuna Moșnița Nouă, satul Urseni 

Comuna este alcatuită din două sate: Giroc și Chișoda, având ca reședință comuna 

Giroc. În același timp face parte din localitățile periurbane ale municipiului Timișoara, de 

care o despart doar 3 km pe soșea asfaltată. 

Condițiile naturale din această zonă, la jumatatea distanței dintre Bega și Timiș, 

precum și existența în imediata apropiere a unui mare centru economic, au favorizat 

așezarea pe aceste locuri a unei numeroase populații. 

Satul de reședința este asezată la 5 km de drumul european-judetean DJ 595, la 

2,5 km distanța de Municipiul Timișoara. 

Zona studiată în cadrul P.U.Z. este situată în vecinătatea părții estice a localității, în 

extravilan. 

 



b. Relieful. Hidrografie 

 Terenul luat în studiu are categoria de folosință arabil, fiind liber de orice 

construcție. Terenul este relativ plan şi orizontal, având stabilitatea generală asigurată. 

Morfologic, zona este situată în Câmpia Banatului, parte integrantă din marea unitate 

geomorfologică Câmpia Tisei, centrul unui mare complex aluvionar, a cărui axă 

longitudinală o constituie râurile Timiş şi Bega. 

Reţeaua hidrografică a comunei Giroc este reprezentată în principal din râul 

Timiş, cu plaje de peste 40 ha.  

Din punct de vedere hidrogeologic, s-a observat că în stratul de nisipuri ce apare 

imediat sub crusta argilo prăfoasă, este cantonat stratul de apă freatică. Are în general 

nivele ridicate (1,50 m … 5,00 m). 

 c. Date geotehnice.  Adâncimea maximă de îngheț. 

Amplasamentul investigat este poziționat în localitatea Giroc din județul Timiș.  

Din punct de vedere geomorfologic, zona este situată în Câmpia Timișului, parte 

integrantă din marea unitate geomorfologică Câmpia Tisei, centrul unui mare complex 

aluvionar, al cărui axă longitudinală o constituie râurile Timiș și Bega.  

Din punct de vedere geologic, în teritoriul comunei sunt prezente formațiuni ale 

holocenului superior, constituite din pietrișuri, nisipuri și argile și formațiuni ale 

pleistocenului superior (cuaternar), constituite din depozitele loesoide, pietrișuri, nisipuri și 

îndeosebi argile sau prafuri. 

Pe întreaga suprafață a teritoriului comunei Giroc, predomină în suprafață 

pământurile argiloase, având în general grosimi mici 1,00 … 3,00 m sub care apar nisipuri 

fine și mijlocii. 

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS  

6054 – 77. 

Valoarea maximă a indicelui de îngheț este I30
max = 478, valoarea medie pentru 

cele mai aspre trei ierni este I3/30
max = 429, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o 

perioadă de 30 ani este I5/30
max = 319, conform STAS 1709/1 – 90. 

 d. Seismicitate 

 Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, accelerația terenului pentru 

proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurență IMR = 100 ani este  

ag = 0,20 g, iar perioada de colț este Tc = 0,70 sec. 

Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat  într-o arie cu falii 

orientate est-vest, marcată  de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum și de 

apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Călacea spre nord și Buziaș-Ivanda 

în sud. 



Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea și 

până în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se 

grupează în două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata 

apropiere a orașului Timișoara. În apropiere de Timișoara se intersectează liniile 

seismice Periam-Variaș-Vinga în nord-vest și Radna-Parța-Șag în sud-est. Un focar 

secundar se află chiar sub vatra orașului Timișoara. 

Timișoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure 

observate, puține au depășit magnitudinea 6 pe scara Richter. Din informațiile istorice 

rezultă că înainte de 1901 au fost înregistrate 217 cutremure (cel mai puternic din 

Timișoara fiind cel din 1879); în perioada 1901-1950 au fost semnalate 129 cutremure, iar în 

perioada 1951-1999 au fost înregistrate 97 cutremure, provocând pagube minore clădirilor 

vechi. Cele mai importante mișcări seismice înregistrate au fost cele din 1991 (12 iulie M = 

5,7; 18 iulie M = 5,6;  2 decembrie M = 5,5). Se pare că cel mai puternic cutremur din 

zona Banat a fost cel din 10 octombrie 1879 de la Moldova Nouă, cu o intensitate de VIII 

grade pe scara MSK şi numeroase replici. 

Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin  adâncimea mică a focarului (5-15 

km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de tip 

impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri de 

seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) şi mai 

puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice). 

 

 e. Date climatologice. Regimul eolian. 

Factorii climatici din zona localității Giroc determină existenţa unui climat temperat, 

moderat-continental cu influenţe mediteraneene şi oceanice.  

Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri: 

▪ Media lunară minimă: –1oC ...–2oC  –  Ianuarie; 

▪ Media lunară maximă: +21oC ... 22oC –  Iulie-August; 

▪ Temperatura minimă absolută: –29,0oC la data de 13.02.1935; 

▪ Temperatura maximă absolută: +40,0oC la data de 16.08.1952; 

▪ Temperatura medie anuală:  +10,8oC ; 

Cantitatea medie a precipitațiilor ce cad în zona comunei are valori între 600 şi 650 

mm. Numărul zilelor cu precipitații într-un an este de 120. Cantităţi mai mari cad în lunile 

mai-iunie și mai mici în februarie. Zăpada prezintă grosimi medii de 20 ... 50 cm, prima 

zăpadă începând cu luna noiembrie, ultima zăpadă în martie. 

Din punctul de vedere al căilor de comunicație din zonă, STAS 1709/1 – 90 situează 

amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate  Im = -20 … 

0. 



Masele de aer dominante, în timpul primăverii și verii, sunt cele temperate, de 

provenienţă oceanică, care aduc precipitații semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul 

iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi și zăpezi însemnate, mai 

rar valuri de frig. 

Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de 

aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic și 

influența ciclonilor și maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică și Marea Mediterană, 

care iarna generează dezgheț complet, iar vara impun perioade de căldură înăbușitoare. 

Urmare a poziției sale în câmp deschis, dar situat la distanțe nu prea mari de 

masivele carpatice și de principalele culoare de vale care le separă în această parte de 

țară (culoarul Timiș-Cerna, valea Mureșului etc.), localitatea Giroc suportă, din direcția 

nord-vest și vest, o mișcare a maselor de aer puțin diferită de circulația generală a aerului 

deasupra părții de vest a României. Canalizările locale ale circulației aerului și echilibrele 

instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenţei vânturilor pe 

principalele direcții. 

Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al 

activității anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitații 

bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvență mare o 

au și vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcții înregistrează frecvențe reduse.  

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter 

ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). 

 f. Arii protejate. 

Suprafața studiată NU se află sub incidența ariilor protejate. 

 

2.5. CIRCULAȚIA 

Parcela care face obiectul studiului, în situația actuală, are accesul asigurat prin 

intermediul drumului comunal DE75/2 – Strada Măghiranului și prin intermediul drumului 

comunal DE75/4 conectat la vest de strada Neptun , care face legătura cu drumul 

judetean DJ595. Aceste drumuri nu sunt asfaltate și modernizate. 

2.5.1. Siguranța circulației 

În scopul realizării unei siguranţe ridicate în exploatarea străzilor, și a drumurilor 

propuse în cadrul documentaţiei s-au avut în vedere următoarele:  

- geometrizarea în plan, prin asigurarea unor elemente în conformitate cu 

prevederile normativului STAS 863/85;  

- scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabilă, care este asigurată prin 

panta de 2,5 % în profil transversal, iar în lungul drumului prin declivitățile longitudinale  

ale drumurilor/ străzilor;  



- partea carosabilă este separată de trotuare / piste de ciclisti prin borduri și 

spațiu verde; 

-  semnalizarea verticala este corelată cu cea orizontală; 

- drumul colector paralel cu centura este separat de centura cu parapet de 

siguranță și placuțe antiorbire; 

 

2.5.2. Elemente geometrice în plan 

În plan elementele geometrice  caracteristice sunt aliniamentele, având în 

vedere ca zona studiată este propusa spre urbanizare, totalitatea drumurilor s-au 

amenajat ca străzi  drepte,  formând intersecții la 90º.  

 

2.5.3. Profilul longitudinal 

În profil longitudinal, declivitățile vor fi mici, relifelul fiind unul de câmpie. Având 

în vedere relieful se recomandă să se evite zonele în palier, panta longitudinală fiind 

necesară pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale. 

Totodată proiectarea liniei roșii va ține seama de cotele obligate în intersecții și în 

dreptul acceselor. 

 

2.5.4. Profilul transversal 

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate în conformitate cu 

normativele și standardele în vigoare. Au fost adoptate doua secțiuni transversale 

caracteristice, marcate pe planul general: 

 

Secțiunea 1 – 1: 

- Partea carosabilă...................................................................................6,00 m (2 x 3,00 m) 

- Parcare pe partea stângă și dreaptă................................................L=6,00 m; l=2,00 m 

- Spațiu verde partea stanga si dreapta ...........................................2,00 m 

- Trotuar partea stângă și dreaptă.......................................................2 x 1,00 m 

- Pantă transversală parte carosabilă și parcare..............................2,50 % 

- Pantă transversală trotuar....................................................................2,00 % 

- Parte carosabilă delimitată de bordură.........................................20 x 25 cm 

 

Secțiunea 2 – 2: 

- Partea carosabilă.....................................................................................6,00 m (2 x 3,00 m) 

- Pistă de cicliști partea stângă..............................................................1,00m 

- Pistă de cicliști partea dreaptă............................................................1,20m 

- Spațiu verde partea stanga si dreapta ............................................2,50 m 

- Trotuar partea stangă ...........................................................................1,00 m  

- Trotuar partea dreaptă .........................................................................1,80 m  

- Pantă transversală parte carosabilă și parcare...............................2,50 % 

- Pantă transversală trotuar si pista ciclisti ........................................2,00 % 

- Parte carosabilă delimitată de bordură..........................................20 x 25 cm 

 



2.6. OCUPAREA TERENURILOR 

 a. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA 

STUDIATĂ 

Amplasamentul se află pe parcela nr. topo A75/3/6 nr. C.F.403470– Giroc, cu o 

suprafață de 10 600 mp. 

 Folosința actuală a parcelei studiate – teren agricol în extravilan. Zona nu prezintă 

riscuri naturale. 

Principalele disfuncționalități semnalate sunt următoarele: 

- accesul la amplasament se face momentan pe drumurile de exploatare 

existente, nemodernizate. 

 

b. RELAŢIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI 

Conform prevederilor P.U.Z.–ul propus, se prevede o zonă rezidentială cu 

funcțiuni complementare precum: zonă de servicii și de spații verzi. 

 

c. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT 

Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă comuna de 10 600 mp, în extravilan.  

 

d. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT 

În zona aferentă terenului studiat nu există construcții. 

 

e. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE 

Ținând cont că vechiul intravilan al comunei Giroc se află în apropierea terenului 

studiat, noul teren cu zonă rezidențială și cu funcțiuni complementare va putea deservi 

locuirea din vechea vatră a satului. 

 

f.  ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI 

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există 

zone de spațiu verde amenajat. 

 

g.  PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI 

 - Lipsa străzilor asfaltate din apropierea parcelei reprezintă un impediment în 

accesarea parcelei.  

- Lipsa utilităților în arealul zonei de studiu. 

 

2.7. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ  

 Suprafața studiată, fiind zonă agricolă, nu este dotată cu echipare tehnico - 

edilitară: rețele de apă, canalizare, gaz, telefonie, caTV. 



2.8. PROBLEME DE MEDIU 

Relația cadru natural-cadrul construit: Zona studiată, în momentul de față, este 

cuprinsă în circuitul agricol. Condițiile de autorizare a amplasării obiectivelor propuse şi a 

executării construcțiilor în această zonă vor avea în vedere păstrarea calității mediului 

natural și a echilibrului ecologic, având în vedere caracterul zonei. 

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul. 

Epurarea și preepurarea apelor uzate: Apele uzate menajere de la parcelele 

propuse vor fi colectate și evacuate la rețeaua de canalizare a localității Giroc prin 

intermediul unei extinderi a rețelei de canalizare cu De 250 mm L=840 ml. Legătura la 

conducta de canalizare existentă se va realiza din strada Neptun prin intermediul 

căminului propus C08. 

Depozitarea controlată a deșeurilor: Ca urmare a implementării planului vor rezulta 

deșeuri menajere de la angajați precum și deșeuri rezultate din construcții în faza de 

realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectând normele legale în vigoare. Se va ține 

evidența gestiunii deșeurilor, conform HG nr. 852/2002. Preluarea deșeurilor va fi făcută 

de unități specializate autorizate.  

Recuperarea terenurilor degradate, plantări de spații verzi, etc: nu e cazul de teren 

degradat și nici de consolidări. Spațiul verde va fi realizat conform reglementărilor 

urbanistece, detaliate la indicatori urbanistici. 

Organizarea sistemelor de spații verzi: cuprinde lotul 01 și reprezintă un procentaj 

de 5,63% din suprafața construibilă a terenului, cu o suprafață de 597 mp. 

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. 

Refacerea peisagistică și reabilitare urbană: parcela va fi amenajată conform 

reglementărilor urbanistice în vigoare. 

Evidentierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. 

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul rețelelor edilitare, comunicațiilor:  

Principalele disfuncționalități sesizate sunt : 

- Lipsa străzilor asfaltate din apropierea parcelei reprezintă un impediment în 

accesarea parcelei.  

- Lipsa utilităților în arealul zonei de studiu. 

Prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zonă. Acestea vor fi remediate 

prin soluțiile propuse în cadrul acestui plan. 

 

  2.9. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

Prezenta documentație s-a întocmit la cererea beneficiarului, S.C. Tim-Ice 

Company S.R.L., care deține terenul ce face obiectul investiției în baza extrasului C.F. cu 

nr. top. A75/3/6– Giroc. 



Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. 626 din 27/07/2020 cu 

preluarea avizelor din Certificatul de Urbanism nr. 790 din 01/08/2018 actualizat la data 

de 01.08.2019 pana la data de 31.07.2020 eliberat de Primăria Comunei GIROC pentru 

terenul extravilan cu suprafața însumată de 10 600 mp. 

 

3.0. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ  

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, 

reglementările de urbanism – permisiuni şi restricţii - necesar a fi aplicate în utilizarea 

terenurilor şi conformarea construcţiilor. 

Elaborarea documentaţiei de tip P.U.Z. este obligatorie în vederea introducerii 

terenurilor în intravilan, a parcelării suprafeţelor de teren pentru a realiza loturi necesare 

construirii de locuinţe colective, dar şi spaţii afectate circulaţiei carosabile şi pietonale. 

Prin studiu s-a urmărit încadrarea investiției în zonă având în vedere elementele 

existente, cele impuse, cât şi legislația în vigoare. 

Zonificarea funcțională are în vedere poziția în teritoriu și prevederile P.U.G. 

Comuna Giroc și se va ține cont de HCJ115/2008, funcțiunea propusă fiind cea destinată 

locuirii cu funcțiuni complementare. 

 

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. comuna GIROC 

Propunerile Planului Urbanistic Zonal s-au concentrat asupra unei bune zonificări 

funcționale tinând cont de disfuncționalitățile existente, nefiind în neconcordanță cu 

prevederile documentațiilor de urbanism aprobate în zonă, ale P.U.G. Comuna Giroc și a 

legislației în vigoare. 

 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

 Zona amplasamentului studiat este cuprinsă în totalitate în circuitul agricol având 

folosința de arabil în extravilan. Terenul este relativ plan şi orizontal. Soluția propusă are 

în vedere prevederile normativelor în vigoare. 

 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 

Parcela care face obiectul studiului, în situația actuală, are accesul dinspre 

Municipiul Timișoara prin intermediul DE75/2 -Strada Măghiranului. 

Menționăm faptul că drumurile DE75/2 și DE75/4 se vor folosi ca accese principale 

în zona propusă pentru investiție, acestea aparținând domeniului public și aflându-se în 

administrarea Primăriei. Aceste două drumuri nu sunt asfaltate și modernizate.  

  



3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI  

BILANȚ TERITORIAL, INDICATORI URBANISTICI 

 În cadrul studiului se respectă solicitările temei program. Se propun următoarele: 

- mobilarea parcelei cu nr. topo A75/3/6 – Giroc, cu suprafața de 10 600 mp, cu scopul 

dezvoltării unei zone de locuinţe colective și cu funcțiuni complementare. 

Confortul ridicat de funcționare impune: 

- realizarea şi modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiată; 

- realizarea drumurilor interioare cu asigurarea accesului la fiecare lot; 

- accese pietonale; 

- rețele de apă potabilă; rețele de canalizare; 

- rețele electrice, de gaz, caTV; 

- asigurarea apei pentru incendii, hidranți; 

- platforme bine definite pentru pubelele de gunoi pentru fiecare imobil; 

- platformă parcare în afara carosabilului pentru fiecare imobil. 

Având în vedere natura terenului zonei studiate, se impun lucrări de sistematizare 

pe verticală pentru realizarea platformelor clădirilor şi a platformelor drumurilor, în 

vederea asigurării pantelor necesare scurgerii şi colectării apelor pluviale la rigolele 

stradale şi mai departe la emisar. 

Actuala documentaţie PUZ vizează introducerea în intravilan a zonei studiate din 

extravilan, în vederea realizării de locuinţe colective și cu funcțiuni complementare. 

 

LOT  A75/3/2 – GIROC 

REZIDENȚIAL 

LOT  02 1196 mp 

LOT  03 1149 mp 

LOT  04 1148 mp 

LOT  05 1149 mp 

LOT  06 1148 mp 

CIRCULAȚII-Rutiere, piste biciclete, 

parcare, aliniament, trotuare  

 

LOT 08 

 

 

3192mp 

SPAȚII VERZI       

                         970 mp LOT  01 597 mp 

SERVICII  

      1 259 mp LOT  07  1021 mp 

Suprafață C.F.          = 10 600 mp 

Suprafață măsurată = 10 600 mp 

 



BILANȚ TERITORIAL EXISTENT PROPUS % 

SUPRAFAȚĂ STUDIATĂ 10600 10600 100,00 

CIRCULAȚII  

RUTIERE 

===== 

1561 14,73 

TROTUARE, 

ZONE VERZI, 

PARCĂRI, 

PISTE 

BICICLETE 

1631 15,39 

LOCUIRE ===== 5790 54,62 

SRVICII PUBLICE, DOTĂRI ===== 1021 9,63 

SPAȚII VERZI ===== 597 5,63 

 

ZONA de locuire colectivă cu funcțiuni complementare la parter cuprinde loturile 02, 03, 

04, 05, 06 ce funcționează ca o subzonă a aceleași funcțiuni. 

Funcţiunea predominantă propusă este cea locuire. 

         Pentru lotul 02 se prevede un procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) de 

35% pentru zonă de locuințe colective, C.U.T. max=2, regimul maxim de înălțime propus 

fiind de S/D+P+4+M/Er, cu înălțimea maximă la cornișă +16 m și înalțimea maximă la 

coamă de +21 m. 

Amplasarea construcțiilor de pe lotul 02 față de aliniamentul străzilor (limita dintre 

domeniul public şi cel privat) se va face astfel: se va asigura un regim de aliniere de 6,00 

m fața de frontul principal (de acces) si 6,00 m față de frontul secundar. Distanța clădirilor 

față de celelalte limite a parcelei va fi de H/2 din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 

2,00 m pentru constructiile amplasate izolat. Constructiile se pot amplasa si cuplat pe 

limita de proprietate la est. Pentru lotul 02 este prevazut un numar maxim de 11 

apartamente, locurile de parcare aferente fiind asigurate la nivelul subsol/demisol 17.  

Pentru lotul 03 se prevede un procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) de 

35% pentru zonă de locuințe colective, C.U.T. max=2, regimul maxim de înălțime propus 

fiind de S/D+P+3+M/Er, cu înălțimea maximă la cornișă +13 m și înalțimea maximă la 

coamă de +18 m. 

Amplasarea construcțiilor de pe lotul 03 față de aliniamentul străzilor (limita dintre 

domeniul public şi cel privat) se va face astfel: se va asigura un regim de aliniere de 6,00 

m față de frontul principal (de acces) si 6,00 m fața de frontul secundar. Distanța clădirilor 

față de limita posterioară a parcelei va fi de 10,00 m, iar fata de cea laterala va fi de H/2 

din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 2,00 m pentru constructiile amplasate izolat. 



Constructiile se pot amplasa si cuplat pe limita de proprietate la est. Pentru lotul 03 este 

prevazut un numar maxim de 11 apartamente, locurile de parcare aferente fiind asigurate 

la nivelul terenului 7, iar la subsol/demisol 10.  

Pentru loturile 04, 05, 06 se prevede un procent maxim de ocupare a terenului 

(POT) de 35% pentru zonă de locuințe colective, CUT max=2, regimul maxim de înălțime 

propus fiind de S+P+3, cu înălțimea maximă la cornișă +12 m și înalțimea maximă la 

coamă de +17 m. 

Amplasarea construcțiilor de pe loturile 04, 05, 06 față de aliniamentul străzilor 

(limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face astfel: se va asigura un regim de 

aliniere de 6,00 m față de frontul principal (de acces) si 6,00 m fața de frontul secundar. 

Distanța clădirilor față de limita posterioară a parcelei va fi de 10,00 m, iar fata de cea 

laterala va fi de H/2 din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 2,00m pentru constructiile 

amplasate izolat. Constructiile se pot amplasa si cuplat pe limita de proprietate la est/ 

Pentru loturile 04, 05, 06 este prevazut un numar maxim de 11 apartamente/ lot, locurile 

de parcare aferente fiind asigurate la nivelul terenului 7, iar la subsol 10/ lot . 

Zonele destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de 

minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. Distanţa 

dintre două clădiri situate pe aceeași parcelă trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală 

cu înălţimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc. 

Locurile de parcare necesare conform normelor în vigoare vor fi prevăzute pe 

parcela si la nivel subteran dupa cum a fost prezentat mai sus. 

Toate obiectivele propuse necesită alimentarea cu utilități: distribuție apă, 

canalizare, distribuție energie electrică, telefonie, fibră optică, cablu TV, distribuție gaze 

naturale, în vederea desfăşurării sau întreținerii activității. 

 Propunerile de urbanism s-au făcut având în vedere disfuncționalitățile evidențiate, 

particularitățile terenului, posibilitatea de asigurare a utilitățiilor în zonă, urmărind 

integrarea în prevederile de dezvoltare generală a întregii zone, respectiv a teritoriului 

comunei GIROC. 

 Clădirile vor putea fi realizate în regim izolat cu condiţia de a avea obligatoriu un 

acces auto pe parcelă. 

 

ZONĂ de servicii și dotari cu posibilitate de amplasare a unei zone de locuit la etajele 

superioare, cuprinde lotul 06 care este desemnat prin schema de organizare ca subzonă 

a funcțiunii de locuire având o suprafață de 1021 mp. 

Funcțiunea propusă este cea de dotari publice si servicii care nu afecteaza 

locuirea. Este permisă amplasarea functiunii de locuit doar la etajele superioare ale 

clădirilor. 



Se prevede un procent maxim de ocupare al terenului (POT) de 35% și un CUT 

maxim de 2. 

 Regimul maxim de înaltime este S+P+3E, iar înălțimea maximă la cornișă a 

construcțiilor din această subzonă este stabilită la +12 m și înalțimea maximă la coamă de 

+17 m. Pentru zona de dotari publice si servicii se vor asigura 1 loc de parcare la 50mp 

desfasurati si un spor 1 loc de parcare la 5 angajati sau un loc de parcare pe apartament la 

nivelul subsolului fara locuri de parcare pe sol. 

 Distanța fixă de amplasare a oricarei construcții față de căile de circulație 

(aliniament) incluse în trama stradală interna vor fi la limita aliamentului sau retrase faţă 

de acesta, după cum urmează:  

- Cu o retragere de 6 m față de frontul stradal principal (de acces); 

- Cu o retragere de 6 m față de frontul stradal secundar. 

- Cu o retragere de H/2 din inaltimea cladirii dar nu mai putin 2 m față limita 

laterală pentru constructiile amplasate izolat. Constructiile se pot amplasa si cuplat pe 

limita de proprietate la est.  

 

ZONA spații verzi cuprinde lotul 01 și reprezintă un procentaj de 5,63% din suprafața 

construibilă a terenului, cu o suprafață de 597 mp. 

Distanțele de la obiectivele propuse până la cele mai apropiate zone locuite sunt 

următoarele: 700 m spre nord (Municipiul Timișoara) 1360 m spre est (localitatea 

Rudicica), 1400 m spre sud (localitatea Giroc) și 870 m spre vest (localitatea Giroc).   

Distanțele de la obiectivele propuse până la cea mai apropiată unitate cu specific 

industrial este de 1330 m spre nord.  

Distanțele de la obiectivele propuse până la cea mai apropiată unitate cu specific 

agricol este de 1 050 m spre nord. 

Distanța până la cea mai aproapiată locuință este de 320 m spre vest. 

 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE  

3.6.1 ALIMENTAREA CU APĂ-CANALIZARE 

 Prin tema dată, se solicită realizarea unui plan urbanistic zonal pentru o zonă 

destinată locuirii familiale individuale sau cu două apartamente și cu funcțiuni 

complementare, teren identificat prin C.F.403470 nr.top. A75/3/6 – Giroc beneficiar SC 

TIM ICE COMPANY SRL cu suprafața însumată – conform cărții funciare de 10600 mp – 

Beneficiariul solicită prin prezenta documentaţie realizarea condiţiilor necesare pentru 

racordarea obiectivelor propuse la reţelele edilitare existente. 

1. ECHIPARE EDILITARĂ 

 

 

 



 1.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 În prezent nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare în 

zona obiectivului studiat prin prezentul PUZ.  

 PUZ-ul studiat este direct legat de drumul comunal DE75/2-Str. Măghiranului și 

aparține teritoriului administrativ al comunei Giroc al carei operator apă-canal este S.C. 

Giroceana S.R.L. Dată fiind învecinarea cu conducta de alimentare cu apă și ce cea de 

canalizare aferentă comunei Giroc, beneficiar AQUATIM, se propune extinderea acestor 

rețele pe amplasamentul PUZ-ul studiat. 

 

 1.2. SITUAŢIA PROPUSĂ 

a. Aplimentare cu apa 

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unei extinderi la reţeaua 

de apă a localităţii Giroc atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul 

obiectivului cât şi pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor. Legătura cu 

conducta de apă existentă se va realiza din Strada Neptun. 

 Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt: 

Qzimed = 54,33 m3/zi = 0,62 l/s; 

Qzi max= 1,30 x Qzi med = 70,68 m3/zi = 0,81 l/s 

Qorar max= 2,8 x Qzi max =  197,78 m3/zi = 8,24 m3/h = 2,28 l/s  

 

 Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va 

realiza prin intermediul unei extinderi la reţeaua de apă a localităţii Timișoara cu o 

conductă din PE-HD având De 110 mm L=840 ml.  

 Reţeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-

HD, PN6, De 110x6,3 mm în lungime de cca. L = 300 m. Pe această reţea de alimentare cu 

apă potabilă a parcelelor propuse în P.U.Z.–ul studiat s-au prevăzut 4 hidranti supraterani 

de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situaţie ED -01). 

 Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 

6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm. 

 Avizul  de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de 

investiţii. 

 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. 

a.1 Necesarul de apă 

În prezentul  P.U.Z. se propune alimentarea cu apă a: 



• 6 parcele de locuinţe 

• 55 persoane/parcelă 

• normă de consum: 120 l/om.zi – pentru zone cu gospodării având instalaţii 

interioare de apă şi canalizare cu preparare locală a apei calde – conform SR 1343-1/06, 

tabel 1. 

• 1 parcelă pentru servicii (parter) + Clădire de locuit (la Etaje) 

• 20 persoane/parcel (servicii) 

• 40 persoane / parcela (cladire de locuit) 

• normă de consum: 30 l/s om.zi – pentru servicii, conform SR 1343-1/06, tabel2. 

• normă de consum: 120 l/om.zi – pentru zone cu gospodării având instalaţii 

interioare de apă şi canalizare cu preparare locală a apei calde – conform SR 1343-1/06, 

tabel 1. 

 

NC=   = 45 

 

Qzi med = NC * 1.05 * 1.15 = 54,33 m3/zi = 0,62 l/s 

Qzi max= 1,30 x Qzi med = 70,68 m3/zi = 0,81 l/s 

Qorar max= 2,8 x Qzi max =  197,78 m3/zi = 8,24 m3/h = 2,28 l/s  

 

 

a.2 Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu 

Qri = 
ri

inc

xT

V

24
    - conform STAS 1343-1/06 

 

Vinc = 3.6 x n x Qie x Tie = 3.6 x 1 x 5 x 3 = 54 m3 

 

Tri = 24 h , Qri = 
243600

54

x
 = 0,62 l/s 

 

 Având în vedere faptul că alimentarea cu apă se va face dintr-o rețea de 

distribuție iar hidranții de incendiu fiind alimentați din același sistem de distrubuție, pe 

amplasamentul studiat nu este necesar un rezervor pentru stocarea apei de incendiu. 

 

 

 

 

 



a.3 Reţeaua de distribuţie 

 Alimentarea cu apă a parcelelor propuse în prezentul P.U.Z. se va realiza prin 

intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, cu De 110x6,3 mm, având o lungime de cca.  

L = 307 m. Pe rețeaua de distribuție se prevăd 4 hidranți supraterani de incendiu cu 

Dn80mm.  

Conducta de apă propusă în P.U.Z. se va racorda la rețeaua de apă a localității 

Giroc prin intermediul unei extinderi de apă propusă din PE-HD, De 110 mm L=840ML. 

 

b. Ape pluviale 

 Se vor colecta în rigolele deschise propuse la marginea străzilor și trecute printr-

un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție 

(BR). Preaplinul se va deversa în canalul de desecare Hcn72 aflat în partea de est a 

amplsamentului studiat - prin intermediul unei conducte de refulare conectată la o stație 

de pompare propusă (SP) din imediata apropiere a bazinului de retenție. Racordarea la 

canalul de desecare se face printr-o gură de vărsare (GV) propusă. 

 Decantorul-separatorul de hidrocarburi (DSH) este dimensionat la un debit de 6l/s 

și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole. 

 Bazinul de retenţie (BR), asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 

18,00m3 . Dimensiunile bazinului propus sunt: 

  - L = 3.00 m, B = 3.00 m, H = 2.00 m 

 Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de 

investiții. 

 La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru 

lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde 

toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire 

subterană pentru rețelele edilitare din zonă. 

 

c. Canalizare 

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele: 

Quz.zimed = Qzimed = 54,33 m3/zi = 0,62 l/s; 

Quz.zimax = Qzimax =  70,68 m3/zi = 0,81 l/s; 

Quz.orarmax = Qorarmax = 197,78 m3/zi = 8,24 m3/h = 2,28 l/s. 

 Debitul de apă uzată menajeră se determină conform  STAS 1846-1:2006.  

  

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate și evacuate la 

rețeaua de canalizare a localității Giroc prin intermediul unei extinderi a rețelei de 



canalizare cu De 250 mm L=840 ml. Legătura la conducta de canalizare existentă se va 

realiza din strada Neptun prin intermediul căminului propus C08. 

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o 

rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L=304m. 

Pe această rețea s-au prevăzut 8 cămine de vizitare. 

 Traseul rețelelor de canalizare și pozițile căminelor de vizitare se vor urmări pe 

planul de situație (ED-01 si ED-02). Panta canalului este în funcție de adâncimea de ieșire 

din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire. 

 Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru 

canalizare SN 4, Dext = 250 mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o 

rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani). 

  Reţeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm 

grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm. 

 Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt 

realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate. 

  Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi 

prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, 

conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a 

direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor. 

 Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii 

acestora, pentru curățarea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau 

calitativ al apelor. 

 Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448–

82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de 

fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la 

exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire. 

 Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un bazin de colectare a apelor de ploaie de cca. 

4 mc. Apa stocată, convențional curată, va fi folosită la udarea spațiilor verzi și 

igienizarea suprafețelor betonate.   

 

b.1  Debitele de apă menajere evacuate la canalizare – conform STAS 1846-1:2006: 

 

  Quz.zimed = Qzimed = 54,33 m3/zi = 0,62 l/s; 

Quz.zimax = Qzimax =  70,68 m3/zi = 0,81 l/s; 

Quz.orarmax = Qorarmax = 197,78 m3/zi = 8,24 m3/h = 2,28 l/s. 



 Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate şi evacuate la 

canalizarea localităţii Giroc prin intermediul unei extinderi de canalizare menajeră 

propusă din tuburi PVC, De 250 mm L=840ml. 

  Pentru parcelele propuse se va realiza o canalizare menajeră din tuburi PVC, SN4, 

De 250x6,1 mm, având o lungime de cca. L = 304 m. Pe rețeaua de canalizare menajeră 

se prevăd 15 cămine de vizitare. 

      

 b.2  Canalizare pluvială 

  Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un bazin de colectare a apelor pluviale de cca. 3 

mc. 

  Apele pluviale de pe străzi se vor colecta în rigolele deschise propuse la marginea 

străzilor și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi. (DSH) 

  Acestea vor fi stocate pe timpul ploii într-un bazin de retenție propus, (BR), 

conform planului de reglementari hidroedilitare, plansa nr. ED - 01.  

  Preaplinul bazinului de retenție va deversa în canalul HCn 79 prin intermediul unei 

conducte de refulare de la stația de pompare (SP) propusă. Racordarea la canalul de 

desecare se face printr-o gură de vărsare (GV) propusă. Distanta de refulare va fi de 

cca.220 ml. 

  Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa IV: 

 QP = m x S x φ x i   m = 0,80  la t < 40 minute 

      m = 0,90  la t > 40 minute. 

φ – coeficientul  mediu = 0,85 – pentru drumuri din asfalt  

m = 0,80 - t <40 minute. 

S = 1499 m2  sau 0,149 ha – pentru drumurile din zonă 

Timpul de ploaie va fi :    

   tp1 = 12 + 283/60 = 16,71 min 

Se va alege tp=50 min. 

Conform STAS 9470-73 zona 13  f 1/1  i = 55 l/sec.ha 

 QP = m x S x φ x i = 0,8 x 0,149 x 0,85 x 55 = 5,57 l/sec. 

Decantorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 6 l/s şi va 

colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole. 

Bazinul de retenție prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui 

volum de 18 m3. Datorită lipsei unui canal de desecare in imediata apropiere a PUZ-ului 

studiat, se alege varianta ca bazinul de retenție sa poată stoca un volum de 2,5 ori mai 

mare decăt cel calculat pentru suprafața studiată. Astfel rezulta un volum de 15.75 m3. 

V = Q x tp = 6 x 10/-3 x 50 x 60 = 18,00 m3  

  Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: L = 3.00 m, B = 3.00m, H = 2.00 m. 



  Debitul Qp = 6 l/s (pentru drum) a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f1/1, 

pentru o durată a ploii de 50 min. 

  Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 1499 mp, se 

calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/m2 an, conf. 

datelor din pagina Web a Primăriei Timișoara). 

  Debitul anual de pe suprafața considerată este de: 

Q = 592 l/m2 an x 1499 m2 = 592 x 10-3 x 1499 = 887,408 m3/an   

 

3.6.2 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Situația existentă 

În prezent nu există rețele electrice de joasă tensiune destinate alimentării cu 

energie electrică a funcțiunilor propuse în limita obiectivului studiat prin prezentul P.U.Z. 

 

 Situația propusă 

Se propune alimentarea construcțiilor din rețeaua de joasă tensiune a localității. Se 

vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane.  

Eventuala amplificare a posturilor existente și a liniilor electrice aeriene prin care se 

va alimenta rețeaua propusă va fi stabilită la o fază de proiectare ulterioară. 

De la reteaua de JT propusa se vor alimenta firidele de bransament, pentru fiecare 

parcela în parte, printr-un cablu subteran montat la min. 0,7 m adâncime, dimensionat 

corespunzator pentru puterea propusă. Firidele de branșament vor conține partea de 

protecție și masură pentru fiecare parcelă în parte. 

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelei de joasă 

tensiune sau cabluri subterane și cu corpuri tip stradal cu lămpi cu LED-uri avand puterea 

120W. 

Toate lucrările se vor realiza de către firme atestate de catre ENEL pentru acest 

gen de lucrări conform proiectelor elaborate de aceasta.     

Soluția de alimentare cu energie electrică va fi stabilită, pentru fiecare etapă, în studiile 

de soluţie pe care le va elabora compania de electricitate pentru alimentarea noilor 

consumatori.  

 

Lucrările necesare : 

1.  extinderea retelei electrice de joasa tensiune existenta a localitatii in vecinatatea 

amplasamentului; 

2. realizarea bransamentelor electrice subterane pentru racordarea individuala a 

imobilelor, cu montarea blocurilor de protectie si masura aferente. 

3. realizarea rețelelor de iluminat stradal 



Caracteristici energetice: 

Bilanțul energetic al noilor consumatori electrici va fi: 

  - 5 parcele de locuințe 

    5 x 240 kW / parcela    Pi =  1200,00 kW 

        ku= 0,50 

        ks =  0,40 

        Ps =  240,00 kW  

  

- 1 parcelă pentru dotări publice și servicii  Pi =  50 kW 

        50 kW / parcela     ks = 0,90    

         Ps = 45 kW 

 

- iluminat stradal 

        20  x 0,12 kW     Pi =  2,40kW 

        ks =    1 

        Ps = 2,40 kW 

  Pi – total putere instalată   Pi total = ΣPi = 1252,40 kW 

  PS – total putere simultan absorbită PS total = ΣPs= 287,40 kW 

 

3.6.3 ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

 Pentru zona studiată se propune alimentarea cu gaze naturale din rețeaua de 

gaze naturale existente în localitatea GIROC.  

 Soluția de alimentare cu gaze naturale se va stabili funcție de proiectul tehnic de 

specialitate ce se va întocmi pentru întreaga zonă. 

 

3.6.4 TELEFONIE 

           Obiectivul se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii lansate de 

beneficiar la un operator de specialitate care îi va asigura cerințele conform temei.  

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în 

vigoare (PE 107-1995; P 118-2009). Rețelele de telecomunicații se vor amplasa subteran.  

 

3.7. PROTECȚIA  MEDIULUI    

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE 

POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI 

Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (publicată în Monitorul oficial, 

Partea I nr. 707 din 5 august 2004). 



ANEXA Nr. 1 

CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului. 

 

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special la: 

 

 1.a. Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare 

fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în 

privința alocării resurselor. 

Amplasamentul investiției este în teritoriul administrativ extravilan al comunei 

GIROC, pe parcela cu număr topografic A75/3/6 – Giroc cu o suprafață de 10600 mp. 

Obiectivul este reprezentat de o zonă cu clădiri de locuit cu locuinte colective și cu 

funcțiuni complementare la parter cu efect favorabil asupra comunităților în ceea ce 

privește asigurarea unui fond de locuințe, totodată existând premisele pentru apariția de 

noi locuri de muncă din sfera dotărilor și serviciilor publice. 

Datorită faptului că nu se intenționează utilizarea de resurse din zonă, alte 

asemenea investiții nu vor avea de suferit, dimpotrivă vor apărea facilități precum rețea 

de apă potabilă și pentru incendiu, rețea de canalizare menajeră și rigole pentru ape 

pluviale, linii electrice, de telefonie și de caTV. 

Ținând cont de proximitatea imediată cu teritoriul intravilanului și implicit cu 

rețelele de echipare edilitară, potențialul de dezvoltare al zonei va fi sporit.  

Se pune astfel în valoare potentialul zonei prin cresterea functionalitatii zonei din 

punct de vedere al zonei rezidentiale si de functiuni complementare. Astfel, se aduce un 

aport la dezvoltarea zonei. 

 

1.b. Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe, 

inclusive pe cele care se integrează sau derive din el 

 Se încadrează în prevederile P.U.G-ului prevăzându-se pentru o arie mai extinsă 

dezvoltarea unei zone rezidențiale reprezentative cu dotările aferente. 

Se stabilesc organizări ale circulației și amenajări ale domeniului public, precum şi 

intervenții specifice unei zone cu clădiri destinate serviciilor: regim maxim de înălțime, 

aliniere, înălțimea la cornișă, POT, CUT.  

Zona va fi ocupată aproape în totalitate, existența unor investitori concreți urmând 

să permită susținerea financiară atât a soluțiilor de echipare centralizată a zonei, precum 

și varianta aprobată de rezolvare a acceselor, prin crearea unor noi străzi pe traseul 

drumurilor de exploatare în prelungirea unor străzi deja existente. 

 

 



1.c. Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din 

perspectiva dezvoltării durabile 

În situația existentă terenul are categoria de folosință teren agricol. În vederea 

respectării principiilor dezvoltării durabile, în P.U.Z. s-a avut în vedere optimizarea 

densității de locuire corelată cu menținerea, întreținerea şi dezvoltarea spațiilor verzi, a 

parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecție stradale. 

 Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează 

apropierea la nivel local de coerența cadrelor de planificare a teritoriului. S-a asigurat 

procentul optim de spațiu verde în corelare cu funcțiunea propusă pe fiecare lot în parte 

şi pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spațiilor, nu mai puțin de 5% din 

suprafața totală luată în studiu, în cazul de față realizându-se un procent de 5,63 %. 

 

 1.d. Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z. 

Relația cadru natural-cadrul construit: Zona studiată, în momentul de față, este 

cuprinsă în circuitul agricol. Condițiile de autorizare a amplasării obiectivelor propuse şi a 

executării construcțiilor în această zonă vor avea în vedere păstrarea calității mediului 

natural şi a echilibrului ecologic, având în vedere caracterul zonei. 

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul. 

Epurarea și preepurarea apelor uzate: Apele uzate menajere de la parcelele 

propuse vor fi colectate și evacuate la reteaua de canalizare a localității Giroc prin 

intermediul unei extinderi a rețelei de canalizare cu De 250 mm L=840 ml. Legătura la 

conducta de canalizare existentă se va realiza din strada Neptun prin intermediul 

căminului propus C08. 

Depozitarea controlată a deșeurilor: Ca urmare a implementării planului vor rezulta 

deșeuri menajere de la angajați precum și deșeuri rezultate din construcții în faza de 

realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectand normele legale în vigoare. Se va ține 

evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deșeurilor va fi facută 

de unități specializate autorizate.  

Recuperarea terenurilor degradate, plantări de spații verzi, etc: nu e cazul de teren 

degradat și nici de consolidări. Spațiul verde va fi realizat conform reglementărilor 

urbanistece, detaliate la indicatori urbanistici. 

Organizarea sistemelor de spații verzi: cuprinde lotul 03 și reprezintă un procentaj 

de 5,63% din suprafața construibilă a terenului, cu o suprafață de 597 mp. 

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. 

Refacerea peisagistică și reabilitare urbană: parcela va fi amenajată conform 

reglementărilor urbanistice în vigoare. 

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. 

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul rețelelor edilitare, comunicațiilor:  



Principalele disfunctionalități sesizate sunt: 

- Lipsa străzilor asfaltate din apropierea parcelei reprezintă un impediment în 

accesarea parcelei.  

- Lipsa utilităților în arealul zonei de studiu. 

Prin realizarea planului nu vor există riscuri pentru zonă. Acestea vor fi remediate 

prin soluțiile propuse în cadrul acestui plan. 

 

1.d.1.Managementul deseurilor 

Ca urmare a implementării planului vor rezulta deșeuri menajere de la angajați 

precum și deșeuri rezultate din construcții în faza de realizare. 

Va exista un management corespunzător al deșeurilor, acestea vor fi colectate 

selectiv, conform legislației de mediu în vigoare. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor 

conform HG nr. 856/2002. Preluarea deșeurilor va fi facută de unități specializate 

autorizate. 

 

 1.d.2.Apa 

Alimentarea cu apă: pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal 

alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unei extinderi la reţeaua de apă. 

Canalizarea menajeră: apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi 

colectate și evacuate la rețeaua de canalizare a localității Giroc prin intermediul unei 

extinderi a reţelei de canalizare cu De 250 mm L=840 ml. Legătura la conducta de 

canalizare existentă se va realiza din strada Neptun prin intermediul căminului propus 

C08. 

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi 

prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, 

conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a 

direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor. 

Canalizarea pluvială: Se vor colecta în rigolele deschise propuse la marginea 

străzilor și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă 

în Bazinul de retenție (BR). Preaplinul se va deversa în canalul de desecare Hcn72  aflat în 

partea de est a amplsamentului studiat - prin intermediul unei conducte de refulare 

conectate la o stație de pompare propusă (SP) din imediata apropiere a bazinului de 

retenție. Racordarea la canalul de desecare se face printr-o gură de vărsare (GV) propusă. 

Decantorul-separatorul de hidrocarburi (DSH) este dimensionat la un debit de 6l/s 

și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole. 

Bazinul de retenție (BR), asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 

18,00m3 



Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un bazin de colectare a apelor de ploaie de cca. 

4 mc. Apa stocată, convențional curată, va fi folosită la udarea spațiilor verzi și igienizarea 

suprafețelor betonate. 

 

1.d.3.Aerul 

Pe parcursul realizării planului: se vor utiliza mașini, echipamente performante. 

Pe parcursul funcționării planului: implementarea planului nu va duce la o poluare 

a aerului. 

 

1.d.4.Solul 

În timpul realizării lucrărilor: se vor utiliza mașini și echipamente care să nu 

afecteze calitatea factroului de mediu sol. 

Pe perioada de funcționare a planului: implementarea planului nu reprezintă o 

sursă de poluare pentru sol. 

 

1.d.5.Zgomotul și vibrațiile 

Pe perioada de realizare a lucrărilor: se va respecta programul de lucru și se vor 

utiliza mașini și echipamente performante. Acolo unde este cazul se vor ridica panouri 

fonoabsorbante în jurul amplasamentului. 

Pe perioada de funcționare a planului: implementarea planului nu va duce la o 

poluare fonică în zonă. 

 

1.d.5.Radiații 

Atât lucrările cât și activitățile ulterioare implementării planului nu produc radiații. 

Din acest motiv nu este necesară implementarea de măsuri de protecție împotriva 

radiațiilor. 

 

1.e.Relevanța P.U.Z. pentru implementarea legislației naționale și comunitare de 

mediu 

Schimbarea destinației terenului este în acord cu dezvoltarea de ansamblu a 

zonei, deoarece la nivelul comunei GIROC s-a stabilit potențialul de dezvoltare, 

extravilanul propus cuprinzând terenuri destinate organizării zonei de locuințe, servicii și 

spațiu verde. 

 

1.e.1.Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase: actvitațile proiectate sunt 

nepoluante și nu vor genera niciun fel de substanțe toxice sau periculoase, motiv pentru 

care nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. 



1.e.2.Protecția calității apelor: pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru 

P.U.Z., se propune extinderea rețelei de apă. Se vor respecta valorile prevăzute de 

normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 

352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate. 

 

1.e.3.Protecția calității aerului: în perioada de construire vor fi utilizate mașini și 

echipamente performante. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/repararea 

acestora se va face doar prin intermediul unităților specializate autorizate. 

 

1.e.4.Protecția solului: pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitările 

necontrolate de deșeuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/reaprarea 

acestora se va face doar prin intermediul unitatilor specializate autorizate. Deșeurile vor fi 

colectate selectiv și vor fi preluate de unități specializate autorizate. 

  

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

 2.a. Probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor 

  Propunerile din prezenta documentație de urbanism produc efecte cu caracter 

ireversibil prin schimbarea de folosință din teren agricol în teren construibil. 

 

  2.b.  Natura cumulativa a efectelor 

Prin dezvoltarea pe viitor a zonei, prim implementarea altor planuri, se va putea 

realiza un impact cumulat cu alte proiecte viitoare. 

 2.c. Natura transfrontieră a efectelor 

Nu este cazul. 

 

 2.d.  Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu  

Dacă se respectă condițiile prevăzute in avizele de specialitate nu va exista un risc 

pentru sănătate și mediu. 

 

2.e. Mărimea și spațialitatea efectelor  

Nu este cazul. 

 

 2.f. Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 

 2.f.i. Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniului cultural 

În zona studiată nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care să fie 

afectate. 

 



2.f.ii. Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului 

Ca urmare a specificului zonei studiate, clădiri destinate serviciilor sau de deservire 

a agrementului nu se pot desfăşura activități care să conducă la depăşirea standardelor 

sau a valorilor limită de calitate a mediului.  

2.f.iii. Folosirea terenului în mod intesiv 

Nu este cazul. 

 2.g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut 

pe plan național, comunitar sau international 

 În cadrul sau în apropierea obiectivului nu se găseşțe nici o zonă sau peisaj cu 

statut de protejare (orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan 

sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanță 

specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecție specială avifaunistică sau ariile speciale 

de conservare reglementate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 236/2000 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001). 

 

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ. CIRCULAȚIA TERENURILOR  

 A fost analizat regimul juridic al terenurilor în zona studiată precum şi modul de 

circulație al terenurilor în funcție de destinația propusă.   

 Tipurile de proprietate identificate sunt: 

 - terenuri aparținând domeniului privat.  

 Terenurile ce se intenționează a fi trecute în domeniul public sunt cele pe care 

urmează a se realiza străzile cu parcările aferente propuse, precum şi spațiile verzi.  

Zonele afectate de realizarea obiectivelor propuse au fost instituite în interdicție 

temporară de construire. 

 

4.0. OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI, CONSECINȚELE ECONOMIC-SOCIALE 

4.1. OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI  

Din prevederile ce decurg în urma aprobării documentației de urbanism fază PUZ 

se pot naște teme de proiectare pentru realizarea investițiilor cu caracter privat care pot 

duce la cresterea numarului de locuitori ai comunei Giroc. Prin creșterea numărului de 

locuințe, comuna Giroc devine un pol important de dezvoltare rezidențială adiacent 

Municipiului Timișoara. 

 

4.2. CONSECINȚELE ECONOMIC-SOCIALE 

Prin PUZ se propune:  

• schimbarea categoriei de folosință a terenului. 



• valorificarea terenurilor în interesul comunității locale prin construirea de 

locuințe colective și cu funcțiuni complementare la parter care generează 

densificarea zonei de studiu. 

• accesibilizarea zonei și echiparea cu utilități edilitare 

 

5. PROPUNERI DE INFORMARE A PUBLICULUI 

Informarea publicului se va realiza în continuare prin anunțurile în presa locală din 

cadrul procedurilor de obținere a avizului de mediu sau prin afișare la fața locului a unor 

panouri de informare. 

 

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu cadrul 

conținut al documentațiilor de urbanism şi amenajării teritoriului. 

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat 

următoarele obiective principale: 

a) Planul Urbanistic General generat la comanda Consiliul Local Giroc; 

 b) asigurarea amplasamentelor şi amenajările necesare pentru obiectivele 

prevăzute prin temă; 

 c) consolidarea localităților prin compensarea cu noile capacități de deservire și 

dotare propuse în extravilan. 

          Terenul ce urmează a fi introdus în intravilanul extins prin prezentul proiect, având 

categoria de folosință agricolă este supus INTERDICȚIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, 

ridicarea interdicției făcându-se numai cu respectarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991, 

republicată cu modificările şi completăriile ulterioare. 

 

 

 

 

Întocmit  

arh.stag. Mihai Ardelean       Șef proiect 

arh. Cuibuș Iulia                                                          arh. Mihai Danciu  

        

         Specialist R.U.R. 

         Urb.dipl.Carmen Falnita 


