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MEMORIU GENERAL 

   

1. INTRODUCERE: 

1.1 Date de recunoastere a P.U.Z. 

 

 DENUMIRE PROIECT:       

 ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA 

REZIDENTIALA ŞI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI ŞI 

SERVICII PUBLICE  

 
 ADRESA INVESTITIEI:           

Jud. Timiş, extravilan Com. Giroc, Loc. Giroc, CF nr. 412587 (A213/3/1/1); CF nr. 412227 

(A213/3/1/2); CF nr. 412780 (A213/3/1/4); CF nr. 412790 (A213/3/1/5); CF nr. 412189 

(A213/3/1/6)  

 BENEFICIAR:                  
 Avramut Adrian Petrica, Avramut Dorin Constantin, Avramut 

Cornelia, Giuchici Zlatco, Matei Gabriela Veronica, Birtariu Marin, 

Ghiţoiu Stelzner Henriette Beatrice, Stelzner Gunther Gheorghe, Lazar 

Marina, Mutiu Gheorghina 

 SUPRAFATA                 
 92509 mp 
 
 1.2  Obiectul P.U.Z. 

Elaborarea documentatiei de faţă este determinată de intenţia de a transforma o zonă cu funcţiunea actuală 
agricolă, din sudul localităţii Giroc, în zonă cu predominare a funcţiunilor urbane de locuire colectivă și funcțiuni 
complementare. 
           Documentaţia se elaborează la comanda beneficiarilor AVRĂMUŢ ADRIAN PETRICĂ, AVRĂMUŢ DORIN 
CONSTANTIN, AVRĂMUŢ CORNELIA, GIUCHICI ZLATCO, MATEI GABRIELA VERONICA, BIRTARIU MARIN, 
GHIŢOIU STELZNER HENRIETTE BEATRICE, STELZNER GUNTHER GHEORGHE, LAZĂR MARINA, MUTIU 
GHEORGHINA, având ca obiect parcelarea unor terenuri (92509mp) în vederea realizării de locuinţe colective, 
funcţiuni complementare zonei de locuinţe şi servicii publice.  

De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere şi tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri 
adecvate.    

Parcela studiată este situată în extravilanul comunei Giroc, mărginită în nord de parcela - teren arabil cu nr. 
Top 411273 (teren arabil neconstruit) prin care este despărţită de un canal HCn 198/1, la vest de un carosabil cu nr. 
Cad. 402466 (De493/1) – prelungirea Străzii Trandafirului, şi respectiv canalul HCn 509/1, la sud de un teren liber de 
construcţii si anume parcela – teren arabil nr. Cad. A220/3/1 de care este despărţită de un canal HCn204/1 şi un drum 
de exploatare De213/4, iar la est de un alt teren liber de construcţii, parcela – teren arabil cu nr. Cad. 410127. 
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În prezent terenul studiat este liber de construcţii. 

  Dezvoltarea arealului ca zonă de locuinte cu dotări şi servicii publice, prezintă un avantaj major fiind în 
vecinătatea carosablului existent cu nr. Cad. 402466 (De493/1) – Strada Trandafirului. 

Datorită calităţii cadrului natural existent, a poziţiei geografice, terenul studiat are un important potenţial de 
dezvoltare. 

Terenul studiat este proprietate privată, situat în sudul localităţii Giroc, în extravilan, adiacent limitei teritoriului 
administrativ al comunei şi adosat drumurilor de exploatare De213/4, şi carosablului existent cu nr. Cad. 402466 
(De493/1) și a drumului în propunere - continuare a Bulevardului Sudului. 

Parcelele cadastrale care fac obiectul prezentei documentatii sunt : 

412587 (A213/3/1/1) S=8611,00mp  - Arabil extravilan;  

412227 (A213/3/1/2) S=4234,00mp  - Arabil extravilan;  

412780 (A213/3/1/4) S=8633,00mp  - Arabil extravilan;  

412790 (A213/3/1/5) S=36503,00mp  - Arabil extravilan;  

412189 (A213/3/1/6) S=34528,00mp  - Arabil extravilan. 

 Beneficiarii solicită întocmirea documentaţiei de urbanism necesare în vederea parcelării terenului pentru 
locuinţe, agrement, dotări şi servicii publice, drumuri interioare de deservire (prospect 16.0m, 21.0m, 22.0 m, 26.0m), 
precum şi echiparea tehnico-edilitară aferentă. 

 La elaborarea documentaţiei de urbanism se vor avea în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale 
localităţii Giroc.  

 1.3  Surse documentare 

Studii si proiecte elaborate anterior: 

1. Plan Urbanistic General Comuna Giroc. 

2. PUZ-uri realizate în zonă. 

Studii de fundamentare, proiecte întocmite concomitent cu PUZ: 

Date topografice și cadastrale - proiect intocmit de Ing. Bonchiș Cătălin Razvan. 

Date statistice: La ora actuală terenul este arabil și complet depopulat. 

La întocmirea prezentului PUZ, s-a consultat și respectat Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul 

- cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM - 010 - 2000 din august 2000. 

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările ulterioare. 

 2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII: 

2.1 Evolutia zonei:                                                                                                                

Evoluţia zonei şi încadrarea în teritoriu. 

Datorită calităţii cadrului natural existent, a poziţiei geografice apropiate de municipiul Timişoara, comuna 
Giroc are un important potenţial de dezvoltare a activităţilor serviciilor, cât şi al locuirii. 

Tendinţa de dezvoltare atât a localităţii Giroc, este de ocupare şi construire a acestei zone, cu funcţiuni 
diversificate: locuire, servicii, comerţ, etc. 

Dezvoltarea în viitor a localităţii Giroc creeaza posibilitatea ca în perspectivă, aceasta să devină o localitate 
satelit ce va funcţiona într-un macrosistem, cooperând cu municipiul. 
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În partea de sud a localităţii Giroc, în extravilanul comunei, pe un teren proprietate privată, se doreşte 
amenajarea unor zone rezidenţiale, cuprinzând loturi pentru construcţia de locuințe colective şi funcţiuni 
complementare, cu drumurile de acces aferente. 

În prezent, pe acest sit folosinţa actuală este cea agricolă – teren arabil. 

2.1 Încadrarea în localitate: 

 Terenul se află la sudul localității Giroc. 

Pentru parcelele cu nr. Cad. 412527 (A213/3/1/2) și parcela cu nr. Cad. 412227 (A213/3/1/2) limitele 
terenului sunt;  

- la Nord:  canalul HCn 198/1 care desparte terenul de parcela cadastrală cu nr. Cad. 411273(teren 
arabil); 

- la Est:  parcela cadastrală A213/3/1/3 (teren arabil); 

- la Sud:  drumul de exploatare De213/4 și canalul HCn 204/1; 

- la Vest  canalul HCn 509/1. 

Pentru parcelele cu nr. Cad. 412780 (A213/3/1/4), nr. Cad. 412790 (A213/3/1/5) și nr. Cad. 412189 
(A213/3/1/6) limitele terenului sunt;  

- la Nord:  canalul HCn 198/1 care desparte terenul de parcela cadastrală cu nr. Cad. 411273(teren 
arabil); 

- la Est:  parcela cadastrală cu nr. Cad. 410127 (A213/3/2) - Islaz; 

- la Sud:  drumul de exploatare De213/4 și canalul HCn 204/1; 

- la Vest  parcela cadastrală A213/3/1/3 (teren arabil); 

 În prezent, pe aceast sit folosința actuală este cea agricolă – teren arabil. 

2.3 Elemente ale cadrului natural: 

Terenul luat în studiu are categoria de folosinţă arabil, fiind liber de orice construcţie.    
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.  

Din punct de vedere hidrogeologic s-au identificat următoarele aspecte: 
- în stratul de nisipuri ce apare imediat sub crusta argilo prăfoasă este cantonat stratul de apă freatică. 

Acesta are, în general, nivele ridicate (1,5 – 5,0m). 
Din punct de vedere geologic, în teritoriul comunei sunt prezente formaţiuni ale holocenului superior, 

constituite din pietrişuri, nisipuri, argile şi formaţiuni ale pleistocenului superior (cuaternar), constituite din depozitele 
loesoide, pietrişuri, nisipuri şi îndeosebi argile sau prafuri. 

Pe întreaga suprafaţă a teritoriului comunei Giroc, predomină în suprafaţă pamânturile argiloase, având, în 
general, grosimi mici 1,0 – 3,0m sub care apar nisipuri fine şi mijlocii. 

Harta zonării seismice a Banatului cuprinde teritoriul comunei în zona seismică D cu urmatoarele 
caracteristici: 

- coeficientul de seismicitate Ks = 0,16 
- perioada de colt Tc = 1,0 s 
- grad de seismicitate echivalent 7,5 
Adâncimea de înghet stabilită este de 0,70m. 
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Din punct de vedere geotehnic pe teritoriul comunei predomină pământurile argilo – nisipoase, urmate de 
nisipuri fine şi medii.   

Adâncimea minimă de fundare recomandată  Hmin = 1,00m. 
Presiunea recomandată pentru sarcini fundamentale şi adâncimea de bază (2,00). 
Pa = 1,60 – 2,00kgf/cmp în pământuri prăfos nisipoase şi nisipuri fine. 
Presiunea recomandată pentru combinaţia de sarcini fundamentale + accidentale este: 
Pa = 1,80 – 2,20kgf/cmp  în nisipuri medii. 
Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament 

pe care urmează a se construi, pentru obiectivele nominalizate fiind necesare studii geotehnice definitive. Zona 
studiată nu este expusă unor fenomene de risc natural. Climatic, amplasamentul se integrează în particularităţile 
macroclimatice ale judeţului Timiş determinate de poziţia geografică a acestuia în continentul european. Regimul 
termic şi pluviometric este influenţat de interferenţa maselor de aer cu caracter continental de origine vestică cu cele 
de origine estică precum şi invazia unor mase de aer cald dinspre sud ce traversează Marea Mediteraneană.   

Condiţiile de climă sunt:  
Izotermele medii multianuale de 10˚C şi  11˚C 
Temperaturi medii de -2˚C în luna ianuarie şi 22˚C - 24˚C în luna iulie 

  Zăpada prezintă grosimi medii de 20 – 50cm, prima zăpadă începând cu luna noiembrie, ultima zăpadă în 
martie. 

2.4 Circulatia: 

Beneficiarii solicită întocmirea documentaţiei de urbanism necesare în vederea parcelării terenului pentru 
locuinţe colective, dotări şi servicii publice complementare zonei de locuit şi drumuri interioare de deservire (prospect 
16.0m, 21.0m, 22,0 m, respectiv 26.0m). 

În prezent, pe terenul studiat nu există accese auto. 

Accesul la parcele se face din drumurile de exploatare De213/4 şi carosablului existent cu nr. Cad. 402466 
(De493/1), continuare a străzii Trandafirilor, arteră importantă ce străbate intravilanul comunei Giroc pe direcţia Nord-
Sud.  

Pe terenul studiat va trece artera importantă de circulație – Bulevardul Sudului. 

2.5 Ocuparea terenurilor: 

Amplasamentul se află în extravilan şi este format din următoarele parcelele cadastrale:  

Nr. Cad. 412587 (A213/3/1/1) – Arabil extravilan, în suprafaţă de 8611,00mp 

aflat în proprietatea domnului Birtariu Marin, intabulare, drept de proprietate, L18/1991, dobândit prin 
reconstituire, cotă actuală 1/1, act administrativ nr. TP6/79, din 16.10.2014, emis de Primăria Giroc. 

Nr. Cad. 412227 (A213/3/1/2) – Arabil extravilan, în suprafaţă de 4234,00mp 

aflat în proprietatea doamnei Ghiţoiu Stelzner Henriette Beatrice, intabulare, drept de proprietate, dobândit 
prin succesiune, cotă actuală 1/2 şi a domnului Stelzner Gunther Gheorghe, intabulare, drept de proprietate, 
dobândit prin succesiune, cotă actuală 1/2, act notarial nr. 88, din 27.05.2015, emis de Golban Curuti Mariana. 

Nr. Cad. 412780 (A213/3/1/4) – Arabil extravilan, în suprafaţă de 8633,00mp 

aflat în proprietatea doamnei Lazăr Marina, intabulare, drept de proprietate, dobândit prin reconstituire, cotă 
actuală 1/1, act administrativ nr. 6/77 TP, din 15.10.2014, emis de CJPSDPAT Timiş. 

Nr. Cad. 412790 (A213/3/1/5) – Arabil extravilan, în suprafaţă de 36503,00mp 
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aflat în proprietatea doamnei Mutiu Gheorghina, intabulare, drept de proprietate prin reconstituire 
Lg.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuală 1/2 - act administrativ nr. TP 6/80, din 16.10.2014; şi a doamnei Lazăr 
Marina, intabulare, drept de proprietate, donatie scutită de raport, dobândit prin Convenție, cotă actuală 1/2, act 
notarial nr. 1482 din 15/12/2017 emis de Barac Paula și act notarial nr. 1480 din 15/12/2017 emis de Barac Paula. 

Nr. Cad. 412189 (A213/3/1/6) – Arabil extravilan, în suprafaţă de 34528,00mp 

aflat în proprietatea lui: 

- Avrămuţ Adrian-Petrică, bun propriu, 2/4 parte, a domnului Avrămuţ Dorin Constantin, bun propriu, cotă 
parte 6152/34528, a doamnei Avrămuţ Cornelia, bun propriu, cotă parte 1632/34528, intabulare, drept de proprietate, 
Lg.18/1991, dobândit prin reconstituire, cotă actuală 25048/34528, act administrativ nr. TP 6/81, din 16.10.2014, emis 
de OCPI Timiş; 

- Matei gabriela Veronica, bun propriu, cota actuală 7000/34528,drept de proprietate, dobântit prin convenție, 
prin act notarial nr. 592 din 27.03.2018 2mis de Fara Leahu Iuliana; 

- Giuchici Zlatco, bun propriu, cota actuală 2480/34528, drept de proprietate, dobândit prin convenție prin act 
notarial nr. 303 din 27.02.2019 emis de Fara Leahu Iuliana. 

- Asociația “Zâmbește”, sarcini, drept de ipotecă legală, cotă ¼, act notarial de promisiune bilaterală de 
vânzare-cumpărare aut. sub nr. 71 din 14.02.2018, emis de Muntean Alexandra Cosmina. 

2.5.1 Relationari intre functiuni 

Actualmente terenul este arabil. 

În prezent, în zonă există următorul PUZ aprobat: 

- către nord-est: - PUZ aprobat nr. 79/2012 - Zonă rezidențială – locuințe cu funcțiuni complementare; 

În vecinătatea amplasamentului, există zone reglementate ca zonă rezidențială, respectiv, zonă de agrement și 

sport, conform PUG Giroc aprobat. 

2.5.2 Gradul de ocupare al zonei 

Actualmente terenul are un POT egal cu 0 si un CUT egal cu 0. 

2.5.3 Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 

În zonă au fost aprobate PUZ-uri cu funcțiuni rezidentiale, iar acest PUZ vine ca o continuare de dezvoltare a 

zonei. 

2.5.4 Asigurarea cu spații verzi 

Conform PUG Giroc aprobat, sunt prevăzute în zonă spații plantate, agrement și sport, în vecinătatea 

amplasamentului, respectiv la nordul amplasamentului. 

2.5.5 Existarea unor riscuri naturale în zona studiată 

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

2.5.6  Principalele disfuncționalități 

Disfuncţionalităţile din zonă se manifestă în special prin slaba dezvoltare a tramei urbane. 

Terenul nu este întreținut și utilizat în nici un scop. 
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Lipsa canalizării este o altă problemă prezentă în zonă. 

2.6 Echiparea edilitara: 

În prezent, în zona studiată nu există dotări edilitare care să asigure funcţionarea optimă a obiectivului de 

investiţii.  

 Alimentarea cu apă şi canalizarea 
Comuna Giroc dispune de alimentare cu apa centralizată, prin extinderea retelelor de alimentare ale 

municipiului Timisoara. In viitor, canalizarea se va realiza de asemenea in sistem centralizat, prin extindere si 
racordare la reteaua existenta a comunei Giroc. 

În prezent pe amplasament nu există dotări tehnico-edilitare, reţea de alimentare cu apă şi canalizare. 

 Alimentarea cu energie electrică 
Comuna Giroc dispune de alimentare cu energie electrica. 

 In apropierea zonei studiate trece o linie electrica aeriena de medie tensiune LEA 110kV. Noul obiectiv va 

putea fi racordat la reteaua existenta in baza unui aviz tehnic de racordare emis de catre furnizorul de energie 

electrica. 

 Alimentarea cu caldura si gaze naturale 
Localitatea GIROC este racordata la reteaua de gaze naturale conform hotararii de Guvern pentru infiintarea 

de distributii de gaze HG 386/28.05.1996. 
La marginea localitatii GIROC, exista o Statie de Reglare Masurare din care pleaca reteaua de gaze naturale 

presiune redusa care alimenteaza localitatea. 
 

2.7  Probleme de mediu 

Relația cadrul natural - cadrul construit 

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au în prezent, categoria de folosință terenuri arabile, pașuni, 

curți construcții. 

În acest moment și în viitorul apropriat, necesitatea pentru asigurarea de terenuri pregătite pentru o dezvoltare 

coerentă de zone cu funcțiuni rezidentiale este în continuă creștere. 

Ținând cont de poziția terenului, se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de 

construcții și cele rezervate spațiilor verzi. 

Evidențierea riscurilor naturale și antropice 

Nu este cazul. 

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, 

ce prezintă riscuri pentru zonă 

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. 

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție  

Nu este cazul. 

Evidențierea potențialului balnear și turistic 



                                                                                     

Nr. Proiect:  43 /2015    
                                                                                                                                                     

 
 ______________________________                                                                                                                                               

 

CUI :   RO30152744; J35/1087/2012 ; Cont:   RO36INGB0000999903004062;    
Sediu: 300566 Timisoara, Str. F.C. Ripensia  nr.13, ap.20  ; Birou: 300200 Timisoara, Str. T. Laurean, nr. 5, ap.8 

Tel: +40-723587981 ; Fax: +40-356816440; e-mail: ARCHIDRAW3D@yahoo.com; 3DARCHIDRAW@gmail.com 

 
7 
 

Nu este cazul.  

2.8  Opțiuni ale populației 

Transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din 

administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerile acestora fiind 

analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii. 

Consultarea populaţiei se realizeaza prin anunţuri publice, consultare în diferite faze de elaborare şi dezbatere 

publică. 

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea 

viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 

- asigurarea necesarului de spaţii verzi; 

- cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Pentru nevoile prezentului PUZ a fost considerată necesară întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a 

lucrării "Date topografice si cadastrale, sc. 1:2000" prin care, în afara suportului  topografic, au fost evidențiate datele 

principale privind situația parcelară și a proprietăților. 

Concluzia principală a studiului a fost aceea că lucrarile preconizate prin PUZ au în vedere numai terenuri ce 

se afla în proprietatea beneficiarei. 

3.2 Prevederi ale PUG Giroc aprobat 
Planul urbanistic zonal al comunei Giroc nu conține prevederi pentru terenurile studiate. 

3.3 Valorificarea cadrului natural 
Zona amplasamentului studiat este în totalitate cuprinsă în circuitul agricol. 

În zonă nu există elemente ale cadrului natural ce merită a fi menținute. 

Se interzice forarea de noi puțuri fără avizul A.N..- Apele Române.       

Condițiile de climă, cât și cele privind construibilitatea nu ridică probleme deosebite. 

Condițiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune. 

Terenul este plan și nu necesită lucrări semnificative de sistematizare pe verticală. 

3.4 Modernizarea circulatiei 

Prezentul subcapitol tratează lucrările nescesare asigurării traficului auto și pietonal al zonei studiate. 

Potrivit studiilor efectuate a rezultat că propunerea circulațiilor din zonă, atât cele carosabile, cât și cele 

pietonale, constituie un factor important în alegerea soluțiilor optime pentru o ambianța urbană corespunzătoare zonei. 

Au fost prevăzute, de asemenea, zone speciale pentru spații verzi, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, 

dotări tehnico-edilitare și spații de parcare.  

Lucrările rutiere proiectate urmează a se realiza dintr-o îmbrăcăminte din beton asfaltic pe o fundaţie din 
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balast şi balast stabilizat cu ciment. Pentru aleile pietonale şi locurile de parcare încastrate în zona verde situată de-a 

lungul străzii se propun dale ornamentale din beton. 

În general trama stradală propusă urmărește: 

- accesibilitatea zonei și legăturile acesteia cu zonele funcționale existente; 

- posibilitatea tranzitării zonei pe trasee cât mai scurte și directe; 

- rezolvarea cât mai eficientă a tramei stradale, a problemelor de accese auto și pietonale, urmărind obținerea 

unor profile stradale corespunzătoare din punct de vedere tehnic noilor cerințe de dezvoltare a zonei. 

- preluarea traseului Bulevardului Sudului în cadrul parcelei și rezolvarea intersecției spre varianta de ocolire 

Timișoara Sud.  

- ierarhizarea tramei stradale prin propunerea unor profile stradale cu lățimi diferite, în funcție de importanța 

străzilor.Astfel, se va prelua traseul Bulevardului Sudului care își va păstra profilul de 26,0 m lățime, se vor continua 

străzile Timiș și Gloria care vor avea lățimea de 21,0 m, respectiv de 22,0 m, iar distribuirea circulației în interiorul 

parcelelor se va face prin străzi cu profile stradale de 16,0 m lățime.  

- Preluarea circulației dinspre continuarea Bulevardul Sudului care se va face printr-o singură artera de 

circulație (artera cu profil de 22,0 m) și rezolvarea accesului astfel încât circulația să fie distribuită eficient. 

Lucrările executate în această etapă pot constitui un punct de început pentru trama rutieră necesară parcelelor 

învecinate. 

 3.4.1 Transportul în comun 

Actualmente , nu exista transport in comun asigurat de Autoritatile Locale. 

 3.4.2 Circulațiile auto 

Accesul dinspre Timişoara se face pe Calea Martirilor până la ieşirea din oraş, traseul continuând pe drumul 
judeţean DJ 595 (Calea Timișoarei). 

Accesul la parcele se face fie de pe strada Trandafirilor care se continuă cu un carosabil asfaltat Nr. Cad. 

402466. 

 3.4.3 Circulația pietonală, ciclistă și pentru persoane cu dizabilități 

Pe arterele de circulaţie auto sunt prevăzute circulaţii pietonale. De asemenea trecerile de pietoni vor fi 

adaptate şi persoanelor cu handicap. (coborâri înclinate de pe trotuare, semafoare sonore, etc.) Sunt prevăzute p iste 

pentru cicliști pe toate străzile propuse. 

Se vor consulta şi planşele cu profile stradale.  

Circulația pietonilor și a bicicliștilor, se va desfășura pe trotuare, respectiv piste de biciclete, care sunt paralele 

cu axul străzilor. 

 3.4.4 Parcaje 

Parcajele se vor amplasa în cadrul parcelelor, în funcție de necesitățile viitoarelor construcții, parcarea, 

gararea și manevrele autovehiculelor se va face în incintă, pentru acestea fiind realizate: 
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- alei carosabile; 

- parcaje acoperite sau neacoperite. 

Se vor asigurea 1,5 locuri de parcare/ fiecare unitate locativă. 

3.5. Zonificare functionala - Reglementari, bilant teritorial 

 
3.5.1 Reglementari 

Reglementările sunt prezentate în planşele cuprinse în documentaţie şi în Regulamentul Local de Urbanism 
care însoţeşte partea scrisă a acestui memoriu. 

 

3.5.2 Bilant teritorial 
 
Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenurilor având o suprafață totală de 92.509 mp,  într-un 

număr de 51 de parcele astfel: 24 de parcele pentru zona rezidențială cu locuințe colective, 19  parcele pentru zona 
predominant rezidențială cu locuințe colective și dotări-servicii, 1 parcelă pentru dotări, servicii și agrement, 1 parcelă 
pentru zona de echipare tehnico-edilitară, 4 parcele pentru spații verzi amenajate și locuri de joacă pentru copii și cele 
2 parcele pentru drumuri.  

 
L1 - Zona rezidențială (parcelele 4-6, 22-42)  – locuire colectivă va cuprinde parcele destinate construcției de 

locuințe colective, în regim de înaltime de maxim D/S+P+2E. 
 
L2 - Zona predominant rezidențială (parcelele 1-3, 7-12, 14-21, 47) – locuințe colective la etaje + dotări 

servicii va cuprinde:  

- parcele destinate construcției de locuințe colective, în regim de înaltime de maxim D/S+P+3E 

 dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, comerţ cu amănuntul; 

 unităţi pentru prestări servicii, sedii firme şi alte servicii pentru profesii liberale; 

 unități sanitare; 

 spații pentru relaxare și fitness. 
 

L3 - Zona predominant rezidențială (parcela 13) – locuințe colective la etaje + dotări servicii va cuprinde:  

- parcele destinate construcției de locuințe colective, în regim de înaltime de maxim D/S+P+4E; 

 dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, comerţ cu amănuntul; 

 unităţi pentru prestări servicii, sedii firme şi alte servicii pentru profesii liberale; 

 unități sanitare; 

 spații pentru relaxare și fitness. 
 

SP - Zona destinată dotărilor și serviciilor publice și agrement (parcela 48) va cuprinde:  

 unităţi pentru prestări servicii, sedii firme şi alte servicii pentru profesii liberale; 

 unități sanitare; 

 spații destinate activităților sportive, de agrement; 

 alimentație publică cu capacitate redusă. 
 

Spațiile pentru parcaje vor fi rezolvate pe ficare parcelă în parte, pe teren sau în subsolul clădirilor proiectate.  
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Propunerile de sistematizare a teritoriului s-au facut ținand cont de: 

 disfuncționalitățile evidențiate; 

 particularitățile terenului; 

 posibilitățile de asigurare a utilităților în zonă; 

 integrarea în prevederile de dezvoltare generală a teritoriului comunei; 

 s-a ținut cont, de asemenea, de reglementările și prevederile din documenațiile de urbanism aprobate anterior 
prezentului PUZ. 

 
Regimul de înălţime  
Regimul de înălţime maxim al construcţiilor din zona rezidențială de locuinţe colective este prevăzut a fi de 

D/S+P+2E, cu inălțimea maximă la cornișa de 9,00m, al celor din zona de dotări servicii si agrement este prevazut a fi 
încadrat între un regim maxim de D/S+P+3E, cu înălțimea maximă la cornișa de 12,50m, al celor din zona 
predominant rezidențială de dotări și servicii publice și locuire colectivă este prevăzut a fi de maxim D/S+P+3E, cu 
înălțimea maximă la cornișa de 12,50m, iar al parcelei 13 din zona predominant rezidențială de dotări și servicii publice 
și locuire colectivă este prevăzut a fi încadrat între un regim maxim de D/S+P+4E cu înălțimea maxima la cornișă de 
15,50 m.  

 
Sistematizarea pe verticală   
Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine, păstrând posibilitatea evacuării 

apelor meteorice prin rigole la canalele existente, pentru îndepărtarea excesului de umiditate. 
 

Bilanţul teritorial al zonei studiate s-a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă. 
Proporţia dintre funcţiuni este prezentată în tabelul următor:   

Zone funcţionale 
Existent Propus 

Suprafaţa %  Suprafaţa 

Teren agricol 92.509 100 - - 

Zonă rezidențială – locuințe colective - - 29.491 31,88 

Zonă predominant rezidențială – locuințe 
colective + dotări-servicii 

- - 35.663 38,55 

Zona dotari-servicii si agrement - - 1.366 1,48 

Zona echipare tehnico-edilitara - - 100 0,11 

Spaţii verzi - - 4.626 5,00 

Total circulaţii - - 21.263 22,98 

Suprafata totală teren 92.509 100 92.509 100 

 

 CIRCULATIA TERENURILOR 

SUPRAFEŢE mp. % 

Total zonă studiată - înscris în C.F. 92509,00 100,00 
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Total zonă studiată - măsurat în teren 92509,00 100,00 

Total suprafata aflata in extravilan 92509,00 100,00 

Total suprafata ce va fi trecuta in intravilan 92509,00 100,00 

1.1.1.1 Suprafaţa ce ramane în proprietatea persoanei fizice 66520,00 71,91 

Suprafaţă care trece în domeniul public de interes local 21363,00 23,09 

Suprafaţă ce va fi intabulata ca “spatii verzi” – proprietate publica 4626,00 5,00 

 

3.3.5. Indici Urbanistici 

L1 - ZONA REZIDENȚIALĂ  –  locuinţe colective  (parcelele 4-6, 22-42) 
 
REGIM DE ÎNĂLȚIME MINIM: D/S+P+2E 
POT max. = 30,00 %    CUT max. = 1,00  
H max cornișă = 9.00m;    H max coamă = 12.50m; 

 
Învelitoare şarpantă / terasă; 
Panta acoperişului = 25° - 45° 
Tipologia: locuinţe colective; 
 
Numărul de apartamente va fi condiționat de numărul locurilor de parcare asigurate în incintă (1,5 locuri de 

parcare/unitate locativă) și respectându-se Legea Locuinței 114/1996.  

 
L2 - ZONĂ PREDOMINANT REZIDENȚIALĂ – locuințe colective +dotări-servicii (parcelele 1-3, 7-12, 14-

21,47)  
 
REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM: D/S+P+3E 
 
POT max. = 40,00%;    CUT max. = 2,00; 
H max cornișă = 12.50m;    H max coamă = 15.50m; 
 
Învelitoare şarpantă / terasă; 
Panta acoperişului = 25° - 45° 
Tipologia: dotări și servicii publice și locuire colectivă la etaje. 
 
Numărul de apartamente va fi condiționat de numărul locurilor de parcare asigurate în incintă (1,5 locuri de 

parcare/unitate locativă) și respectându-se Legea Locuinței 114/1996.  

 
L3 - ZONĂ PREDOMINANT REZIDENȚIALĂ – locuințe colective +dotări-servicii (parcela 13)  
 
REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM: D/S+P+4E 
 
POT max. = 40,00%;    CUT max. = 2,0; 
H max cornișă = 15.50m;    H max coamă = 18.50m; 
 
Învelitoare terasă; 
Panta acoperişului = 3°sau 25°-45° 
Tipologia: dotări și servicii publice și locuire colectivă la etaje. 
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Numărul de apartamente va fi condiționat de numărul locurilor de parcare asigurate în incintă (1,5 locuri de 
parcare/unitate locativă) și respectându-se Legea Locuinței 114/1996.  

 
ZONĂ DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE ȘI AGREMENT (parcela 48) 
 
REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM: D/S+P+3E 
 
POT max. = 40,00%;    CUT max. = 2,00; 
H max cornișă = 12.50m;    H max coamă = 15.50m; 
 
Învelitoare şarpantă / terasă; 
Panta acoperişului = 25° - 45° 
Tipologia: dotări și servicii publice și locuire. 
Spațiu verde amenajat – minim 25% din cadrul parcelei. 

 
Terenul va fi ocupat treptat, construcţiile realizându-se în etape. 

 Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele, sunt independente, existând 
posibilitatea să aibă destinatari / proprietari diferiţi după construire. Construcţiile vor avea utilităţi proprii şi parcaje 
independente, cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore. 

 S-au rezervat zone speciale pentru spaţii verzi şi dotări tehnico-edilitare. 
Se vor asigura locuri de parcare, proporţional cu dimensiunile şi capacitatea construcţiilor ce se vor realiza. 

Amplasarea constructiilor pe parcele  
 Având în vedere configuratia zonei, se propun următoarele:  

 Amplasarea construcţiilor faţă de limitele frontale ale parcelei se va face la fix 6,00 m, respectiv de fix 10,0 m 
și 8,00 m în cazul parcelei cu nr.47. 

 Distanţele recomandate ale clădirilor faţă de limitele posterioare ale parcelei sunt de 8,00m, 10,00m, 12,00 
15,00, conform planșei U02 ”Reglementări urbanistice”. 

 Distanţele între cladirile de parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare. 

 Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 
din 2014 al Ministerului Sănătăţii cu completările ulterioare. 

 Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (construcţii propuse) 
conform NORMATIVULUI P 118/1998. 

 Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma şi dimensiunile 
construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locală, a necesarului de parcaje. 

 
Încadrarea lucrarilor în clasa şi categoria de importanţă  

 Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apa şi la apărarea împotriva inundaţiilor;  

 Clasa de importanţă II - construcţii importante, factor de importanţă 1,2;  

 Funcţie de durata de exploatare - construcţii definitive (permanente); 
Durata de funcţionare este 24h/zi. 

 3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare 

În prezent, în zona studiată nu există dotări edilitare care să asigure funcţionarea optimă a obiectivului de 
investiţii. Pentru alimentarea cu apă a zonei de locuinţe studiate de P.U.Z. se propune branşarea la reţeaua 
centralizată de distribuţie a apei potabile a localitatii Giroc, iar pentru rezolvarea canalizării se propune branșarea la 
reţeaua de canalizare a localitatii Giroc.  

3.6.1. Alimentarea cu apă 
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    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: 

 Qzi med = 318,94 mc/zi  (3,69 l/s) 

 Qzi max = 414,62 mc/zi   (4,80 l/s) 

 Qor max = 34,55 mc/h   (9,60 l/s) 

Alimentarea cu apă potabilă se poate rezolva în sistem centralizat din reţeaua existentă a localității Giroc, 

după extinderea acesteia până la zona studiată, printr-o reţea de distribuţie din polietilenă Ø 160 mm, conform planului 

de strategie al Consiliului Local Giroc (din fonduri structurale). 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.  

3.6.2. 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: 

   Quz zi med  = 302,99 mc/zi (3,51 l/s) 

   Quz zi max  = 393,89 mc/zi  (4,56 l/s) 

   Quz or max  = 32,82 mc/zi  (9,12 l/s) 

 Apele uzate colectate prin intermediul unui colector din PVC multistrat Ø 500 mm vor fi evacuate în sistem 

centralizat către reţeaua de canalizare a localității Giroc, după realizarea extinderii până la obiectivul studiat, conform 

planului de strategie al Consiliului Local Giroc (din fonduri structurale). 

3.6.3. Canalizarea apelor pluviale 

Debitul de ape pluviale s-a calculat în baza SR 1846-2:2006, dat de relaţia Qm = (87883 x 0,9 + 4626 x 0,12) 

x 0,631 = 50.259,04 mc/an. Apele pluviale se vor scurge pe panta terenului la rigolele de stradă şi de aici vor fi 
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colectate către 2 bazine de compensare (V = 200 m3), amplasat în parcelele destinate spaţiilor verzi, trecute în 

prealabil printr-un separator de hidrocarburi, apoi descărcate controlat spre canalul de desecare existent în zonă 

(HCn198/1).  

BREVIAR DE CALCUL 

privind necesarul de apã pentru PLAN URBANISTIC ZONAL – Zonă rezidențială cu funcțiuni 

complementare, dotări și servicii publice 

A. Alimentarea cu apã 

I. Necesarul de apã 

 Numãr persoane 1500. 
 Conform SR 1343-1:2006, considerandu-se zone cu instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizare, cu preparare 
centralizată a apei calde. 

  N = 
1000

1
 x 1500 x 150 l/om zi = 225 mc/zi 

II. Determinarea debitelor de calcul 
Qzimed =ks x kp x N =1,05 x 1,35 x 225 mc/zi = 318,94 mc/zi - debit zilnic mediu 
Qzi max = kzi x Qzi med = 1,30 x 318,94 = 414,62 mc/zi - debit zilnic maxim 
 Qorar max = kor x Qzi max / 24 = 2,0 x 414,62 / 24 = 34,55 mc/h - debit orar maxim           
 ks = 1,05 – coef. ce ţine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343-1:2006  
 kp = 1,35 – coef. ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aducţiune şi reţelele de distribuţie, conform 
S.R. 1343-1:2006 
 kzi = 1,30 – coef. de neuniformitate al debitului zilnic maxim, conform S.R. 1343-1:2006, tabel 1 
 kor = 2,00 – coef. de neuniformitate al debitului orar maxim, conform S.R. 1343-1:2006, tabel 2 
 Qzi med = 318,94 mc/zi  (3,69 l/s) 
 Qzi max = 414,62 mc/zi   (4,80 l/s) 
 Qor max = 34,55 mc/h   (9,60 l/s) 
B.  Canalizarea apelor uzate menajere 

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846. Procentul de restituţie se consideră de 95 
% din necesarul de apă calculat pentru etapa de perspectivă apreciată la: 
  Qu = 0,95 x Qs 
  Quz zi med  = 0,95 x 318,94 mc/zi = 302,99 mc/zi (3,51 l/s) 
   Quz zi max  = 0,95 x 414,62 mc/zi = 393,89 mc/zi  (4,56 l/s) 
   Quz or max  = 0,95 x 34,55 mc/h = 32,82 mc/zi  (9,12 l/s) 
C. Canalizarea apelor pluviale 

Cantitatea de apă meteorică s-a calculat conform SR 1846-2:2006: 
 Qm = (S1 x Ø1 + S2 x Ø2) x k 
Qm – cantitatea de apă meteorică lunară 
S1 – suprafaţa aferentă pentru învelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfalt, precum şi terase asfaltate şi pavaje din 
asfalt şi beton (S1 = 87883 m2) 



                                                                                     

Nr. Proiect:  43 /2015    
                                                                                                                                                     

 
 ______________________________                                                                                                                                               

 

CUI :   RO30152744; J35/1087/2012 ; Cont:   RO36INGB0000999903004062;    
Sediu: 300566 Timisoara, Str. F.C. Ripensia  nr.13, ap.20  ; Birou: 300200 Timisoara, Str. T. Laurean, nr. 5, ap.8 

Tel: +40-723587981 ; Fax: +40-356816440; e-mail: ARCHIDRAW3D@yahoo.com; 3DARCHIDRAW@gmail.com 

 
15 
 

Ø1 – coeficient de scurgere pentru învelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfalt, precum şi terase asfaltate şi 
pavaje din asfalt şi din beton (Ø1 = 0,9) 
S2 – suprafaţa aferentă pentru terenuri de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, terenuri agricole cultivate (S2 = 4626 
mp) 
Ø2 – coeficient de scurgere pentru terenuri de sport, grădini, incinte și curți nepavate, terenuri agricole cultivate (Ø2 = 
0,12) 
 k – cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii 
 Qm = (87883 x 0,9 + 4626 x 0,12) x 0,631 = 50.259,04 mc/an 

3.6.4. Reţea de curent electric 
Situaţia propusă  

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru racordarea consumatorilor ce vor 

aparea in zona studiata. 

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie zona de locuinte 

S+P+2E, S+P+2E+M, S+P+3E, este Pi=200w/mp x 42.438mp=8487,60 kW, iar puterea simultana maxim absorbita 

estimata este Psim.max.abs.= Pi x ku x ks =8487,60 x0,3 x0,20 =509,25kW; unde ku = este coeficientul de utilizare , iar ks = 

este simultaneitate. 

Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie de dotari servicii publice 

este Pi=75W/mp x 16.288mp=1221,60 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= Pi x 

ku=1221,60 x 0,4=488,64kW; unde ku = este coeficientul de utilizare 

Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este P i=89 buc x0,125 kW = 11,125 kW, iar 

puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 89x0,125 kW = 11,125 kW.  

Puterea instalata estimata totala(locuinte+dotari servicii publice+iluminat public) este P i=9720,325 kW, iar 

puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 1009,015kW. 

Alimentarea cu energie electrica a viitorilor consumatori se propune a se realiza de din 2 posturi de 

transformare de retea, 20/0,4 kV, 630 kVA, amplasate in spatiul verde. Puterea activa disponibila totala a acestor 

posturi de transformare, in regim de functionare optima, este de cca 1097 kVA, adica 1009 kw pentru un factor de 

incarcare mediu de 87%. Acesta va fi utilizat in intregime de consumatorii din prezentul P.U.Z. 

3.6.5 Iluminat public 

Situaţia propusă 

Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa  reziste la lovituri de 

trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 60W sau cu sursa cu halogenuri metalice de 125W. Stalpii vor 

fi prevazuti cu tablou electric inglobat in corpul stalpului si vor fi legati la priza de pamant. Alimentarea stalpilor de 

iluminat se va realiza in cablu de tip armat pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde. 

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din postul de transformare propus. 

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise 

se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie electrică a iluminatului public care va cuprinde toate 
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detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din 

zonă. 

      3.6.6      Reţea de gaz metan 

 Reţeaua de gaz metan se va extinde conform planşei de utilităţi aceasta fiind doar o soluţie de principiu. În 
faza studiată, se propune alimentarea cu gaze naturale ale consumatorilor casnici de reţeaua existentă în comună în 
urma unui proiect realizat de specialitate avizat de către DelGaz , pentru care se va obţine un Certificat de Urbanism şi 
o Autorizaţie de Construire separate. 

 Bransamentul se va racorda perpendicular pe conducta de distributie, se va monta ingropat, la o adancime de 
0,9m, si se va proteja pe lungimea carosabilului in tub de protectie, conformnormativelor in vigoare. 

3.6.7      Telecomunicații 

Situaţia propusă 

In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită multitudinii de operatori ce 

pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o 

canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M D90mm, fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, 

pasive și cablurile de telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați. 

Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații. 

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise 

se va obţine avizul definitiv cu soluţia de racordare și branșament pentru rețelele de telecomunicații care va cuprinde 

toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare 

din zonă. 

3.6.8     Alimentare cu căldură 

Datorită inexistenţei unei reţele centralizate de alimentare cu căldură, se propune ca alimentarea cu căldură 
să se realizeze prin centrale proprii cu gaz metan sau pe lemne, varianta cea mai practicată şi mai plauzibilă. 

3.6.9     Gospodărie comunală 

Deşeurile rezultate în urma aplicarii P.U.Z.ului rămîn la nivelul celor menajere şi vor fi selectate la producător şi 
eliminate prin întreprinderea de salubritate comunala după depozitarea lor intermediară în recipiente şi spaţii controlate 
organizate corespunzător, sarcină ce revine intreprinderii. 

  La fazele următoare de proiectare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă privind 
racordarea la utilităţi edilitare, apă-canal, gaze, electrice, etc. 

 

 3.7 Protectia mediului 

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: 
economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu 
natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la 
dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina 
menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va 
permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit. 
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Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi. Se prevăd plantări de zone verzi, 
punerea în valoare a cadrului natural existent. Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative. 

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv 
alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem 
centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale. 

Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare 
parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, 
în baza unui contract.  

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul. 

Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul. 

Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul. 

Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată 
este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin 
intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi 
asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere. 

Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se face pe o zonă sigură ce asigură protecția populației față de 
producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe. 

Zonificarea funcțională a avut în vedere separarea funcțiunilor, se va avea în vedere evitarea 
incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora. 

Se vor asigua zonele de protecție sanitară conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor 
corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit. 

 3.8 Obiective de utilitate publica 

Se vor definitiva operațiunile cadastrale de trecere în domeniul public, conform planșei U04 – “Circulația 
terenurilor”. 

  4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 

4.1. Înscrierea în prevederile PUG 

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 Urbanistic Zonal cu caracter director - Giroc şi în Planul Urbanistic General al 
comunei Giroc 

 Asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor  necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă. 

Toate terenurile având categoria de folosinţă agricolă, sunt supuse INTERDICŢIEI TEMPORARE DE 
CONSTRUIRE, ridicarea interdicţiei făcându-se numai cu respectarea articolelor din Legea Fondului Funciar nr. 
18/1991 republicată, cu plata taxei legale de scoatere din circuitul agricol. 

Cererea de scoatere din circuitul agricol se va face de către investitorul interesat, pe baza unei documentaţii 
tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la situaţia juridică a terenurilor aparţinând 
domeniului public şi/sau privat al statului, sau privat al persoanelor fizice. 

4.2. Categorii şi prioritati de interventie. 

Se vor stabili în funcţie de solicitările ulterioare. 
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4.3. Lucrari în continuare 

Pentru dezvoltarea acţiunilor de modernizare şi ambientare a spaţiului urban nou constituit este apreciată ca 
necesară întocmirea următoarelor lucrări : 

 Întocmirea proiectelor de execuţie pentru extinderea tuturor reţelelor din zonă. 

 Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulaţiilor şi a elementelor de ambientare. 
. 

4.5. În atentia autoritatilor locale 
Se amintesc următoarele principii rezultate din“La Charte urbaine europene”–CPLRE Stasbourg 17–

19.03.1992: 

 Autorităţile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localităţii 

 Dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială sunt indispensabile 

 Colaborarea între sectorul public şi sectorul particular este o componentă importantă a creşterii şi dezvoltării 
economice a localităţii. 

 
Strategia realizării obiectivelor cuprinde: 

 ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie 

 identificarea surselor şi a structurilor de finanţare necesare pentru elaborarea şi execuţia proiectelor 

 implicarea resurselor umane (populaţie localnică, sezonieră, factori interesaţi), mass media, în acţiunea 
complexă de implementare a proiectelor propuse.  

 examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacităţii de neadaptare la condiţiile schimbate pe parcurs.  

 cetăţenii au dreptul de a fi consultati asupra oricărui proiect major care afectează viitorul colectivităţii 

 deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală şi regională condusă de echipe de 
profesionişti 

 alegerea soluţiilor politice trebuie să conducă la procesul decizional. 

 
Intocmit,  

   Arh. Stag. Andreea A. Pescar 
 

     Intocmit,  
   Specialist RUR, arh. Roxana R. Despotovics 
 
    Specialist retele electrice, ing. Ovidiu L. Molnar 

        
   Specialist edilitare apă-canalizare, ing. Petrovici Zoran 

      
 

 


