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MEMORIU PREZENTARE
1.       INTRODUCERE  

1.1 Date de recunoastere a documentatiei
Denumirea investiţiei PUZ  "DEZVOLTARE  ZONA  REZIDENTIALA  CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII
PUBLICE CU REGIM DE INALTIME P+5E - P+8E" 

Amplasament JUD. TIMIS, COMUNA GIROC, BD. SUDULUI, 
CF NR 406239, NR. CAD. 406239

Beneficiar LOICA-MERSA DORU-PETRICA

Proiect NR. 027/2016

Proiectare de arhitectura SC MAGENTA OFFICE SRL
Str. CUPIDON nr.7, GIROC, jud. TIMIS

Faza de proiectare PUZ

Data elaborarii: Octombrie 2021

1.2 Obiectul lucrării
Elaborarea documentatiei  de fata este determinata de intentia de a transforma o

zona cu functiunea actuala agricola, teren neutilizat, din nord-estul localitatii Giroc, in
zona destinata functiunilor urbane de locuit cu serviciile compatibile.

Documentatia  se  elaboreaza  la  intentia  beneficiarului  Loica-Mersa  Doru-Petrica,
avand ca obiect parcelarea terenului in suprafata de 20496mp in vederea realizarii de
locuinte colective, precum si spatii pentru servicii si dotari din gama:

- mici dotari de comert alimentar si nonalimentar, comert cu amanuntul
-  unitati  pentru  prestari  servicii,  sedii  firme,  activitati  de  proiectare  si  alte  sevicii

pentru profesii liberale
De asemenea se prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare

crearii unei infrastructuri adecvate.
Terenul studiat este proprietatea privata si situat in nord-estul localitatii Giroc, adosat

drumului de exploatare din vestul canalului de desecare HCn72.
Parcela  care  face  obiectul  prezentei  documentatii  poate  fi  identificata  prin  CF

406239, nr. cad. 406239.
Amplasamentul parcelei studiate se afla in extravilanul localitatii Giroc, cu acces din

drumurile de exploatare invecinate DE547/3 si DE 548.

Proiect nr.027/2016 -S.C. MAGENTA OFFICE S.R.L., Str.Cupidon nr.7, Giroc, jud. Timiş
5



" DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII
PUBLICE CU REGIM DE INALTIME P+5E - P+8E // PUZ "

Beneficiar: Loica-Mersa Doru-Petrica,
Amplasament: jud. Timis, comuna Giroc, bd. Sudului, 

CF nr. 406239, (CF vechi 6677), nr. cad. 406236 (cad. vechi A547/1/18/1)

1.3 Surse de documentare
Studiile de fundamentare pentru elaborare PUZ sunt: 

- ridicare topografica; 
- P.U.G. Giroc aprobat si aflat in lucru.

Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile: 
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată.

-Ordinul  nr.  233/26.02.2016  pentru  aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a
Legii  nr.  350 din  2001 privind  amenajarea teritoriului  și  urbanismul  și  actualizare  a
documentațiilor de urbanism.

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu
modificările și completările ulterioare.

-Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a  Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,
actualizat.

-Hotărârea  de  guvern  nr.  525/1996  pentru  aprobarea  Regulamentului  general  de
urbanism, republicată.

-Ghidul  privind  metodologia  de  elaborare  și  conținutul  cadru  al  Planului  Urbanistic
General – indicativ  GP038/99 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 13/N/10.03.1999.

-Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal –
indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

-Ghid privind metodologia de elaborare și  conținutul  cadru al  Planului  Urbanistic  de
Detaliu – indicativ GM-009-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

-Ghidul privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ
G.M – 007-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000;

-HG nr.  101/2010 pentru aprobarea Regulamentului  privind dobândirea dreptului  de
semnătură  pentru  documentațiile  de  amenajare  a  teritoriului  și  de  urbanism  și  a
Regulamentului  referitor  la  organizarea  şi  funcționarea  Registrului  Urbaniștilor  din
România.

-Ordinul Ministrului Sănătății nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor
de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 119/2014

-Hotărârea  C.J.Timiș  nr.  115/27.11.2008  privind  aprobarea  reglementărilor  și
indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din
județul Timiș.

-Codul civil.

-Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată.

-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

-Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.

-Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  și  regimul juridic al acesteia.

-OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, actualizată.

-Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată.

-Legea nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
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-Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată.

-Alte acte normative conexe

 

2. SITUATIA EXISTENTA  

2.1 Evolutia zonei
Comuna Giroc este alcatuita din satele Giroc si Chisoda, avand satul Giroc ca

resedinta de comuna. In perioada anilor 2010-2016 limita intravilanului a fost extinsa
prin dezvoltarea zonei rezidentiale, astfel, prin cartierul din zona Paliste si Ogrindova
(Cartierul  Florilor)  s-a realizat  in  mod practic  legatura dintre  Giroc si  Timisoara.  Ca
urmare a acestei extinderi, s-au demarat lucrari de dezvoltare a infrastructurii extistente
cu scopul de a facilita accesibilitatea catre mun Timisoara (lucrarile de reabilitare pe DJ
595 – calea Timisoarei). Dezvoltarile propuse prin PUG Giroc si PUG Timisoara prevad
lucrari de extindere a bulevardului Sudului din Timisoara ca o a doua legatura directa
dintre comuna si municipiu. Aceasta cale de acces, conform PUG Giroc ocupa o portine
din parcela amplasamentului studiat. 

2.2 Incadrarea in localitate, PUG, limite, vecinatati
Zona  studiata  este  amplasata  in  extravilanul  comunei  Giroc  conform  CF  nr.

406239, in partea de nord-est a localitatii. Conform PUZ-urilor realizate in vecinatate,
zona se defineste clar ca zona de locuinte si functiuni complementare.

Limita de est a amplasamentului se invecineaza cu canalul HCn72, iar limita de
Sud coincide cu sensul girator propus prin PUG Giroc la intersectia strazii Neptun cu
Bulevardul Sudului.

Vecinatatile dinspre vest reprezinta terenuri unde au fost demarate lucrari de res-
tructurare a zonei agricole prin amplasarea unor unitati construite – locuinte.

Descrierea amplasamentului
Parcela studiata inscrisa in CF nr. 406239, nr top. A547/1/18/1, in suprafata totala

de 20496 mp, se afla in extravilanul comunei Giroc, in partea de nord-est a orasului, si
este in proprietatea privata a dnului LOICA-MERSA DORU-PETRICA.

In prezent terenul nu este utilizat
-suprafata teren  -St = 20496 mp; POT = 0 %
-suprafata construita  -Sc =         0 mp; CUT = 0 

2.3 Elemente de cadru natural

Terenul luat in studiu are categoria de folosinta de teren arabil, fiind liber de orice
constructie.

Terenul este relativ plan si orizontal, avand stabilitatea generala asigurata.

Morfologic, zona este situata in Campia Banatului, parte integranta din marea
unitate geomorfologica Campia Tisei, centrul unui mare complex aluvionar, a carui axa
longitudinala o constituie raurile Timis si Bega.

Din punct de vedere hidrogeologic s-au identificat urmatoarele aspecte:
- In  stratul  de  nisipuri  ce  apare  imediat  sub  crusta  argilo  prafoasa,  este

cantonat stratul de apa freatica. Are un general nivele ridicate (1.5-1.0m).
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Din punct de vedere geologic, in teritoriul comunei sunt prezente formatiuni ale
holocenului  superior,  constituite  din  pietrisuri,  nisipuri  si  argile  si  formatiuni  ale
pleistocenului superior (cuaternar), constituite din depozitele loesoide, pietrisuri, nisipuri
si indeosebi argile sau prafuri.

Pe  intreaga  suprafata  a  teritoriului  comunei  Giroc,  predomina  in  suprafata
pamanturile argiloase, avand in general grosimi mici 1.0-3.0m sub care apar nisipuri
fine si mijlocii.

Harta zonarii seismice a Banatului cuprinde teritoriul comunei in zona seismica D
cu urmatoarele caracteristici:

- Coeficientul de seismicitate Ks=0.16
- Perioada de colt Tc=1.0s
- Grad de seismicitate echivalent 7.5
Adancimea de inghet stabilita este de 0.70m.

Din  punct  de  vedere  geotehnic,  pe  teritoriul  comunei  predomina  pamanturile
argilo-nisipoase, urmate de nisipuri fine si medii.

 Adancimea minima de fundare recomandata Hmin=1.00m
 Presiunea recomandata pentru sarcini  fundamentale si  adancimea de baza

(2.00) Pa=1.60-2.00kgf/cmp in pamanturi prafos nisipoase si nisipuri fine.
 Presiunea  recomandata  pentru  combinatia  de  sarcini  fundamentale  si

accidentale este Pa=1.80-2.20kgf/cmp in nisipuri medii.
Datele geotehnice si conditiile de fundare recomandate urmeaza a fi verificate

pentru  fiecare  amplasament  pe  care  urmeaza  a  se  construi,  pentru  obiectivele
nominalizate fiind necesare studii geotehnice definitive.

Zona studiata nu este expusa unor fenomene de risc natural.
Climatic  amplasamentul  se  integreaza  in  particularitatile  macroclimatice  ale

judetului Timis determinate de pozitia geografica a acestuia in continentul european.
Regimul tehnic si pluviometric este influentat de interferenta maselor de aer cu

caracter continental de origine vestica cu cele de origine estica precum si invazia unor
mase de aer cald dinspre sud ce traverseaza Marea Mediterana.

Conditiile de clima sunt:
Izotermele medii multianuale de 100C si 110C
Temperaturi medii de -20C in luna ianuarie si 220C-240C in luna iulie
Zapada  prezinta  grosimi  medii  de  2-5cm,  prima  zapada  incapand  cu  luna

noiembrie, si ultima zapada in martie.

2.4 Circulatia
Accesul dinspre Timisoara, la momentul de fata se realizeaza pe Calea Martirilor

pana  la  iesirea  din  oras,  traseul  continuand  cu  drumul  judetean  DJ  595  (Calea
Timisoarei), si ulterior str. Neptun sau Bulevardul Soarelui. 

Conform propunerilor  PUG Giroc  aflat  în  lucru,  amplasamentul  este  taiat  de
bulevardul Sudului, cu profil final 26 m – cale de acces care se preconizeaza a fi o noua
legatura Giroc – Timisoara.

2.5 Ocuparea terenurilor
Amplasamentul  se  afla  in  extravilanul  localitatii  Giroc  si  este  reprezentat  de

parcela  cadastrala  406239,  aflata  in  prorietatea  privata  a  dnului  Loica-Mersa  Doru-
Petrica.
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Disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele:
Nu exista un acces amenajat corespunzator din localitate
Lipsesc  dotarile  edilitare  (alimentarea  cu  apa,  canalizare,  alimentarea  cu  energie
electrica, telefonie), care sa permita asigurarea utilitatilor in zona si bransarea cladirilor
la acestea.

2.6 Caracterul zonei, aspectul arhitectural, urbanistic
Zona studiata se afla in dezvoltare, conturul clar definit de spatiu urban nu se

identifica. Parcele ocupate cu constructii nu au o repartizare uniforma, constructiile sunt
in santier. Accesul pana la terenul aflat in studiu reprezinta niste drumuri de pamant
care fac legatura cu caile de acces amenajate din comuna Giroc.

2.7 Analiza fondului construit existent
Zona studiata se afla in dezvoltare, conturul clar definit de spatiu urban nu se

identifica. Parcele ocupate cu constructii nu au o repartizare uniforma, constructiile sunt
in santier. Zona este predominata de locuinte unifamiliale, duplexuri, locuinte colective.

2.8 Echiparea edilitara

Alimentarea cu apa si canalizare

 Alimentarea cu apa  

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi
reteaua de alimentare cu apa în sistem centralizat a comunei Giroc, rețea administrata
de S.C. GIROCEANA S.R.L. și localizata pe strada Neptun. 

 Canalizarea menajera  

Canalizarea  menajera  propusa  in  zona  studiata  se  va  racorda  la  sistemul
centralizat  de  canalizare  menajera  al  comunei  Giroc  (aflat  in  administrarea  S.C.
GIROCEANA S.R.L. si existent pe strada Neptun. 

 Canalizarea pluviala  

Amplasamentul  investitiei  propuse  constituie  capacitate  de  desecare  prin
pompare in „Amenajarea hidroameliorativa complexa Sag-Topolovat”-MF 66182, aflata
in  administrarea  ANIF-Filiala  Teritoriala  de  IF  Timis  si  irigatii  in  „Amenajarea
hidroameliorativa  complexa  Sag-Topolovat”,  Plot  2  aflat  in  administrarea  „O.U.A.I.”
S.P.P.2 Urseni. Apele pluviale colectate de o retea de canalizare pluviala vor fi stocate
in  doua  bazine  de  retentie,  trecute  in  prealabil  prin  doua  separatoare  de  namol  si
hidrocarburi si evacuate prinin canalul Hcn 72, in canalul de desecare Hcn 550 (CCP
276) conform avizului emis de ANIF. 

Alimentarea cu energie electrica

In zona amplasamentului exista retea de alimentare cu energie electrica LEA pe
DE547/3 conform aviz E-distributie Banat. In vederea bransarii la reteaua existenta se
vor intocmi studii de specialitate.
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Alimentarea cu caldura si gaze naturale

Comuna 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 Giroc, inspre Chisoda, exista o Statie de Reglare Masurare din care
pleaca reteaua de gaze naturale presiune redusa care alimenteaza localitatea.

Aceasta  statie  de  Reglare  si  retelele  de  distributie  au  fost  calculate  pentru
necesarul de gaze actual si pentru extindere a constructiilor de locuinte si a societatilor
viitoare.

Pe  strazile  localitatii  Giroc  exista  retele  de  gaze  naturale  presiune  redusa
executate din polietilena care alimenteaza imobilele existente. 

2.9  Probleme de mediu 
Terenurile  incadrate  in  zona  extinsa  de  studiu  sunt  in  mare  majoritate  cu

functiune de locuinte, deci fara surse de poluare semnificativa a mediului.
Se  va  asigura  in  consecinta,  un  balans  optim  intre  suprafetele  ocupate  de

constructii si cele rezervate spatiilor verzi.
Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona.
Evidentierea riscurilor naturale si antropice: nu exista.
Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu exista.
Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu exista.
Traseele din sistemul de comunicatii ce prezinta posibile poluari pentru zona se

refera la str.  Calea Timisoarei, datorita intensitatii  traficului,  dar care se afla fata de
amplasament la aproximativ 1200m, astfel avand un efect inofensiv. Un viitor risc ar
putea sa il prezinte viitorul bulevard – Bulevardul Sudului.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1  Valorificarea cadrului natural
Zona amplasamentului studiat este in totalitate cuprinsa in circuitul agricol.
Documentatia prezenta se elaboreaza avand ca obiect parcelarea unui teren in

suprafata  de  20496mp in  vederea  realizarii  unui  ansamblu  cu  locuinte  colective  si
functiuni complementare.

De  asemenea  se  prevede  realizarea  lucrarilor  rutiere  si  tehnico-edilitare
necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Pe amplasament se va prevedea o suprafata totala de minim 5% din suprafata
terenului pentru zone verzi.

Regimul de inaltime maxim al locuintelor colective este de P+8E.
Aspectul  exterior  recomandat  este  al  locuintelor  de  tip  bloc,  cu  arhitectura

moderna, acoperirea in terasa sau de tip pod.
Solutia aleasa a avut in vedere prevederile normativelor in vigoare cu privire la

forma, dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, care sa permita o
buna insorire a fatadelor si curtilor interioare.

Conditiile  de  clima,  cat  si  cele  privind  constructibilitatea  nu  ridica  probleme
deosebite. Nu se recomanda realizarea de subsoluri.
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Conditiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune.
Terenul  este  plan  si  nu  necesita  lucrari  semnificative  de  sistematizare  pe

verticala.

3.2  Modernizarea circulatiei
Conform  propunerilor  de  dezvoltare  din  PUG  Giroc,  pe  limita  de  est  a

amplasamentului se propune dezvoltarea la profil final de 26 m a bulevardului Sudului –
cale de acces catre Timisoara.  Astfel  toate elementele de mobilitate  urbana se vor
subordona acestei cai majore de circulatie. De asemenea, se vor prelua profilele de
12m ale strazilor Galaxiei si Apusului.

In cadrul  parcelelor se propun cai  de acces de incinta cu latime de 6 m, iar
pentru zonele cu schimbare a cotei de nivel se propun rampe cu panta de pana la 10%.

Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este
la alta cota fata de trotuarul adiacent).

Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la
reteaua de canalizare proiectata in zona.

3.3. Zonificarea  functionala,  reglementari,  bilant  teritorial,  indici
urbanistici

Interventiile  urbanistice  propuse  au  drept  scop  eliminarea  disfunctionalitatilor
semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

 Generarea unei zone pentru  noile locuinte colective in armonie cu spatiul
exterior

 Asigurarea mai multor accese in zona studiata
 Spatii verzi – zone verzi de aliniament cu rol de protectie, spatii de exterioare de

recreere
 Pentru  parcela  1  :  regim  de  inaltime  maxim  P+8E,  POT  maxim=20%,  CUT

maxim=1.60, H maxim cornisa=30m.
 Pentru  parcela  3  :  regim  de  inaltime  maxim  P+5E,  POT  maxim=20%,  CUT

maxim=1.20, H maxim cornisa=20m.
 Pentru  parcela  4  :  regim  de  inaltime  maxim  P+5E,  POT  maxim=20%,  CUT

maxim=1.20, H maxim cornisa=20m.
 Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatilor pentru intreaga

zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz.
Functiunile propuse amplasate pe terenul pe care se propune P.U.Z.-ul, ce face obiectul
acestei documentatii, vor fi doar functiuni fara impact asupra mediului.
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- Bilant teritorial din punct de vedere al destinatiei terenurilor

Zone functionale
Propus

S [mp] S [%]

Suprafata teren propus spre reglementare 20 496 100

Zona de locuinte colective, functiuni complementare, 
dotari si servicii publice

9 133 44,56

Zona cai de circulatie 10 337 50,43

Zona verde domeniul public 1 026 5,01

- Bilant teritorial din punct de vedere al proprietatii terenurilor

Zone functionale
Propus

S [mp] S [%]

Suprafata teren propus spre reglementare 20 496 100

Teren din domeniul privat – persoana fizica 9 133 44.56

Teren ce se va ceda catre domeniul public al comunei 
Giroc

11 363 55.44

- Modul de utilizare al terenului
Regimul de inaltime propus:
Parcela 1 max P+8E
Parcela 3 max P+5E
Parcela 4 max P+5E
- Se propun urmatorii indici:
Parcela 1
POTmax. propus = 20%
CUT max. propus = 1.60
Parcela 3
POTmax. propus = 20%
CUT max. propus = 1.20
Parcela 4
POTmax. propus = 20%
CUT max. propus = 1.20
Se va respecta Codul Civil in amplasarea constructiilor.

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1.Alimentarea cu apa potabila si de incendiu

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi
reteaua de alimentare cu apa în sistem centralizat a comunei Giroc, rețea administrata
de S.C. GIROCEANA S.R.L. și localizata pe strada Neptun. Reteaua de apa propusa
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prin PUZ se va extinde de-a lungul strazii Apusului pana la strada Neptun (L~500 m),
unde se va bransa la reteaua de apa existenta. 

Reteaua  de  alimentare  cu  apa  propusa  in  PUZ  se  va  realiza  din  teava  de
polietilena  PE-HD,  Pn10,  De110  mm,  L=210  m  si  se  va  amplasa  in  zona  verde,
alimentand toate cladirile propuse. Conducta se va poza ingropat sub adancimea de
inghet, pe un pat de nisip. De asemenea, la cca 1.5 m fata de limita de proprietate se va
monta cate un camin de apometru.

Debitele totale de apa necesare sunt:

QS ZI MED=42.61 mc/zi=0.49 l/s

QS ZI MAX=55.39 mc/zi=0.64 l/s

QS ORAR MAX=4.61 mc/h=1.28 l/s

3.6.2.Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice 

 Canalizarea menajera  

Canalizarea  menajera  propusa  in  zona  studiata  se  va  racorda  la  sistemul
centralizat  de  canalizare  menajera  al  comunei  Giroc  (aflat  in  administrarea  S.C.
GIROCEANA S.R.L.  si  existent  pe strada Neptun.  Reteaua de canalizare menajera
propusa prin PUZ se va extinde de-a lungul  strazii  Apusului  pana la strada Neptun
(L~500 m), unde se va racorda la reteaua de canalizare menajera existenta.

Apa uzata menajera evacuata:

QU ZI MED=42.61 mc/zi=0.49 l/s

QU ZI MAX=55.39 mc/zi=0.64 l/s

QU ORAR MAX=4.61 mc/h=1.28 l/s

 Canalizarea pluviala  

Apele de ploaie de pe suprafata parcarilor, platformelor betonate si acoperisurilor
din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm,
L=320 m, trecute prin doua separatoare de namol si hidrocarburi  si stocate in doua
bazine  de  retentie  (amplasate  ingropat,  in  zona  parcarilor  si  in  spatiul  verde).  Din
bazinele  de  retentie,  apele  de  ploaie  pre-epurate  sunt  evacuate  in  Hcn  72,  prin
intermediul  a  doua  guri  de  desecare,  conform  avizului  emis  de  ANIF.  Canalul  de
desecare Hcn 72 se afla la limita estica a zonei studiate, fiind paralel cu Bd. Sudului si
se descarca la randul lui in Hcn 550 (CCP 276), cu care se intersecteaza la cca 200 m
spre nord.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza liber sistematizat in teren.

Debitul de ape pluviale este: QPL=304.75 l/s. Volumul bazinelor de retentie este
de 332 mc (fiecare bazin va avea ~166 mc).

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual=20.113 mc/an.

3.6.3. Asigurarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica se va face prin extinderea retelei  LEA existente  pe
DE547/3, prin bransament subteran. 
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3.6.4.Echiparea cu retele de telecomunicatii

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de locuinte colective si functiuni complementare se
preconizeaza extinderea prin traseu subteran a retelei existente in zona.

3.6.5.Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la
reteaua de gaz existenta a comunei Giroc.

3.6.6.Asigurarea cu energie termica

Energia termica necesara pentru incalzirea cladirilor si a celorlalte spatii cat si pentru
preparea apei calde menajere, va fi  asigurata de cazane de incalzire proprii  fiecarei
constructii.

3.6.7.Deseurile menajere

Colectarea  selectiva  a  deseurilor  menajere  se  va  face  controlat,  pe  o  platforma
distincta, amplasata la minim 10 m fata de cea mai apropiata fereastra, în recipiente cu
capac/  europubele,  rezistente  pentru  depozitarea  exterioara  a  deseurilor  menajere,
urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizata a localitatii, prin
colectarea de catre o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract. 

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Prezentul  studiu  nu  modifica  zonificarea  P.U.G  existent  si  P.U.G  în  lucru,
incadrandu-se  in  tendintele  de  dezvoltare  urbanistica  si  a  studiilor  si  proiectelor
elaborate anterior, raspunzand nevoilor actuale si viitoare de dezvoltare. Principalele
categorii  de  intervenţie  vor  fi  cele  legate  de  modernizarea  circulaţiei,  extinderea
infrastructurii tehnico–edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite.

Propunere  de  fata  urmareste  reglementarea  terenului  din  punct  de  vedere
functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de
elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al
Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în extravilanul
localităţii  Giroc,  trebuie asigurată  atât  infrastructura  necesară,  cât  şi  posibilităţile  de
cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii coerente
din  punct  de  vedere  urbanistic,  realizând  un  climat  prielnic  funcţiunii  de  locuire,
imbunătăţind calitatea vieţii.

                                            Întocmit,
                                                      Şef de proiect

                                                      arh. Sabin Duşko Răciu
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