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FOAIE DE CAPĂT 

 
Denumire proiect: „P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” 

în localitatea Chișoda, com. Giroc, jud. Timiș 
 
Beneficiar:  Codiță Iosif 
 

Amplasament: localitatea Chișoda, com. Giroc, jud. Timiș - EXTRAVILAN  
CF. Nr. 410757 Nr.cad/Nr.top 410757  
- proprietar Codiță Iosif - Suprafață parcelă = 11 600 mp 

 
Proiectant de specialitate: 
Arhitectură  S.C. ARHIGEST S.R.L. 
   Str. Anton Pann nr. 1, ap.5, 300102 Timişoara, Jud. Timiş 
   Tel: 0727 444378, 0356 115795 
   Admin. Arh. Mihai SILVESTRU 
   Șef proiect: Arh. Lidia PĂCURAR 
   Întocmit: Arh. Sergiu TIMUȚ 
 
Specialist RUR: arh. Marius V. MICLĂUȘ 
    
Proiect nr.  437/2022 
 

Faza:   P.U.Z. - S.O. (Studiu de Oportunitate) 
 

Data:    Februarie 2022 
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LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR 
 

Proiectant de specialitate arhitectură: S.C. ARHIGEST S.R.L. 

      Str. Anton Pann nr. 1, ap. 5, 300102 Timişoara,  
Jud.Timiş 

      Admin. Arh. Mihai SILVESTRU 
   
   
 
Urbanism:     Arh. Mihai SILVESTRU 

Arh. Lidia PĂCURAR 
 
 
 
Urbanism/ Specialist cu:   arh. Marius V. MICLĂUȘ  
drept de semnătură RUR     
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BORDEROU PIESE SCRISE ŞI PIESE DESENATE 

 
a. Piese scrise: 

 
1. Pagina de titlu 
2. Foaia de capăt 
3. Lista de semnături 
4. Borderou piese scrise şi piese desenate 
5. Memoriu tehnic explicativ 
 

Anexe: 

− Cerere Studiu Oportunitate 

− Certificat de Urbanism 

− Extras C.F. 

− CI 

 
 

b. Piese desenate: 
 
 Arhitectura: 
 
 Încadrarea în zonă       --- planşa nr. A.01 
 Plan topografic/cadastral cu zona studiată    --- planşa nr. A.02  
 Plan de situație - CONCEPT propus     --- planşa nr. A.03 
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MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV 

1. PREZENTAREA INVESTIŢIEI / OPERAŢIUNII PROPUSE 

 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei: 
 
Denumire proiect: „P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” 

în localitatea Chișoda, com. Giroc, jud. Timiș 
 
Beneficiar:  Codiță Iosif 
 

Amplasament: Localitatea Chișoda, com. Giroc, jud. Timiș - EXTRAVILAN  
CF. Nr. 410757 Nr.cad/Nr.top 410757  
- proprietar: Codiță Iosif;  
- Suprafață parcelă = 11 600 mp. 

 
Proiectant de specialitate: 
Arhitectură  S.C. ARHIGEST S.R.L. 
   Str. Anton Pann nr. 1, ap.5, 300102 Timişoara, Jud. Timiş 
   Tel: 0727 444378, 0356 115795 
   Admin. Arh. Mihai SILVESTRU 
   Șef proiect: Arh. Lidia PĂCURAR 
   Întocmit: Arh. Sergiu TIMUȚ 
   Specialist RUR: Arh. Marius V. MICLĂUȘ 
    
Proiect nr.  437/2022 
 

Faza:   P.U.Z. - S.O. (studiu de oportunitate) 
 

Data:    Februarie 2022 
 
 
1.2. Obiectul lucrării P.U.Z. 
 
Documentaţia a fost intocmită în vederea realizării unei zone de locuințe  și funcțiuni complementare -  
dotări și servicii, în extravilanul satului Chișoda, comuna Giroc. 
 
Obiectul acestei documentaţii îl constituie definirea reglementãrilor în faza Studiu de Oportunitatate 

privind P.U.Z. cu privire la terenul situat în localitatea Chișoda, com. Giroc, jud. Timiș, identificat prin: 
CF. Nr. 410757 Nr.cad/Nr.top 410757  
- proprietar: Codiță Iosif;  
- Suprafață parcelă = 11 600 mp. 

 
respectiv următoarele reglementări: 

a) Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ; 
b) Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți; 
c) Indicatorii urbanistici obligatorii – limitele minime și maxime; 
d) Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor și utilităților; 
e) Capacitățile de transport admise. 

 
Terenul propus a fi reglementat are o suprafaţă totală de 11 600 mp şi se află amplasat în extravilanul 

localității Chișoda, conform plan de situație anexat. 
Terenul are în prezent categoria de folosință de - teren arabil. 



 
proiect nr. 437/2022 

 

  6 / 15 

  
Prin prezentul P.U.Z – faza Studiu de Oportunitate se propune: 

• reglementarea terenului din punct de vedere urbanistic, în vederea construirii. 
 
Zona studiată este aceeași cu parcela reglementată prin PUZ (S=11 600mp) și este cuprinsă între: 

• EST - drum de exploatare, identificată cu Nr. cad. 416622; 

• NORD - proprietăți private identificate cu Nr. Cad 416561, Nr. Cad 416562, Nr. Cad 416573,  
Nr. Cad 416574, Nr. Cad 416585, Nr. Cad 416586, Nr. Cad 416598, Nr. Cad 416599,  
Nr. Cad 416606, Nr. Cad 416607, respective străzi propuse prin PUZ nr. 146 aprobat - 
avizat CJ Timiș nr. 26/2016, identificate prin Nr. Cad. 416622; 

• VEST - drum de exploatare, identificată cu Nr. cad. 412856. 

• SUD - proprietate privată identificată cu Nr. cad. 415404. 
 
Obiectul P.U.Z. -ului constă în analiza şi rezolvarea problemelor funcţionale şi tehnice de pe teren, în 
acord cu strategia de dezvoltare a administraţiei locale. 
 

La elaborarea lucrării s-a ţinut cont de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  
OUG 7/2011 cu modificări şi completări la Legea 350/2001, precum şi de Ghidul privind metodologia 
de elaborare şi conţinutul cadru al Planul Urbanistic Zonal aprobat de M.L.P.A.T cu indicativ GM – 010 
– 2000. 
 
1.3. Surse documentare :  
 

1. PUG GIROC – aprobat prin HCL nr. 19/16.03.2004: 
Conform PUG Giroc, zona aferentă parcelelor în studiu se încadrează în zonă propusă pentru locuințe, 
în condițiile întocmirii de documentații PUZ. 
 

2. PUZ-uri din zonă – avizate CJTimiș: 

• PUZ la Nord – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 146, avizat CJ Timiș cu nr. 26/2016, 
„P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN 
EXTRAVILAN GIROC”, beneficiar MARINCU Irinel Ionel, C.F. nr. 404077, S.teren = 63.200 
mp; 

• PUZ la Est – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 161, avizat CJ Timiș cu nr. 48/2017, 
„PUZ – ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, beneficiar MILICIN 
Adelina – Ionica, C.F. nr. 412644, S.teren = 11.600 mp. 

• PUZ la Sud - Est – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 080, avizat CJ Timiș cu nr. 
78/2011, „PUZ DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 
GIROC”, beneficiar S.C. CAMO ROM 2006 S.R.L., Nr. top. A625/ 1/ 43, S.teren =20.000 
mp; 

• PUZ la Sud - Est – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 081, avizat CJ Timiș cu nr. 
79/2011, „PUZ DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 
GIROC, beneficiar RAINA Aurelia Daniela și RAINA Livius Daniel, Nr. top. A625/ 1/ 43, 
S.teren =5.800 mp; 

• PUZ la Vest – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 095, avizat CJ Timiș cu nr. 25/2012, 
PUZ DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN 
EXTRAVILAN CHISODA, beneficiari: ILIESCU Constantin Viorel si ILIESCU Eugenia, Nr. 
top. A680/2/2, S.teren =11.600 mp. 

• PUZ la Vest – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 198, avizat CJ Timiș cu nr. 64/2020, 
PUZ DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN 
EXTRAVILAN CHISODA, beneficiari: HORBULEA Vasile și HORBULEA Giorgina, C.F. Nr. 
412540, S.teren =14.600 mp. 

• PUZ la Vest – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 083, avizat CJ Timiș cu nr. 99/2011, 
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PUZ DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN 
EXTRAVILAN CHISODA, beneficiar KOVACS Madelina, Nr. top. A680/2/4, S.teren 
=17.400 mp. 

 

• PUZ la Sud – identificat prin nr. criterial la CJ Timiș 148, avizat CJ Timiș cu nr. 25/2016, 
„P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN 
EXTRAVILAN GIROC”, beneficiar MARINCU Irinel Ionel, SESUREAC Livia și MARINCU 
Georgeta, C.F. Nr. 404060 și C.F. Nr. 404061, S.teren =20.000 mp. 

 
3. Hotărârea Consiliului Județean (HCL 28/ 25.02.2015) privind Reglementările și Indicatorii 

Urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbană în județul Timiș. 
 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 
2.1 Încadrarea în localitate 
Terenul este amplasat în partea sudică a localității Chișoda, în extravilan.  
 
Este delimitat în partea nordică proprietăți private identificate cu Nr. Cad 416561, Nr. Cad 416562, Nr. 
Cad 416573, Nr. Cad 416574, Nr. Cad 416585, Nr. Cad 416586, Nr. Cad 416598, Nr. Cad 416599, Nr. 
Cad 416606, Nr. Cad 416607, respective străzi propuse prin PUZ nr. 146 aprobat - avizat CJ Timiș nr. 
26/2016, identificate prin Nr. Cad. 416622. 
 

Terenul propus a fi reglementat are o suprafaţă totală de 11 600 mp şi are în prezent categoria de 
folosință de teren arabil. 
 
Zona studiată este aceeași cu parcela reglementată prin PUZ (S=11 600mp) și este cuprinsă între: 

• EST - drum de exploatare, identificată cu Nr. cad. 416622; 

• NORD - proprietăți private identificate cu Nr. Cad 416561, Nr. Cad 416562, Nr. Cad 416573,  
Nr. Cad 416574, Nr. Cad 416585, Nr. Cad 416586, Nr. Cad 416598, Nr. Cad 416599,  
Nr. Cad 416606, Nr. Cad 416607, respective străzi propuse prin PUZ nr. 146 aprobat - 
avizat CJ Timiș nr. 26/2016, identificate prin Nr. Cad. 416622; 

• VEST - drum de exploatare, identificată cu Nr. cad. 412856. 

• SUD - proprietate privată identificată cu Nr. cad. 415404. 
 
Categoria de folosinţă. 
 

Conform extrasului CF, categoria de folosinţă a terenului aferent proiectului, este arabil. 
 

Date privind proprietatea. 
 
Terenul este înscris în Cartea Funciară: CF. Nr. 410757 Nr.cad/Nr.top 410757  

- proprietar Codiță Iosif  
- Suprafață parcelă = 11 600 mp. 
 

Suprafaţă totală parcele: 11 600 mp 
Se anexează extrasele CF. 
 
 
 
Vecinătăţile amplasamentului sunt: 

• EST - drum de exploatare, identificată cu Nr. cad. 416622; 



 
proiect nr. 437/2022 

 

  8 / 15 

• NORD - proprietăți private identificate cu Nr. Cad 416561, Nr. Cad 416562, Nr. Cad 416573,  
Nr. Cad 416574, Nr. Cad 416585, Nr. Cad 416586, Nr. Cad 416598, Nr. Cad 416599,  
Nr. Cad 416606, Nr. Cad 416607, respective străzi propuse prin PUZ nr. 146 aprobat - 
avizat CJ Timiș nr. 26/2016, identificate prin Nr. Cad. 416622; 

• VEST - drum de exploatare, identificată cu Nr. cad. 412856. 

• SUD - proprietate privată identificată cu Nr. cad. 415404. 
 
2.2. Circulaţia: 
 
Căi de acces public. 
 
La Nord zona supusă reglementării este adiacentă unui PUZ nr.080 aprobat - avizat CJ Timiș nr. 
26/2016 care propun o serie de drumuri identificate prin Nr. Cad. 416622. Prin PUG în execuție, se 
propun mai multe drumuri racordabile în zonă, conform extrase PUG anexate, preluate și prin 
documentația de față conform plan concept propus anexat. 
 
2.4. Ocuparea terenurilor: 
 
Terenul reglementat prin acest P.U.Z. este o suprafaţã liberã de construcţii, terenul având categoria de 
folosinţă de teren arabil. 
 
2.5. Echiparea edilitară: 
În prezent, în zona studiată nu există dotări edilitare care să asigure funcţionarea optimă a obiectivului 
de investiţii. 
 
Conform PUZ-uri vecine avizate, sau în curs de avizare, obținute pentru parcelele în studiu în baza CU 
nr. 960/03.11.2021 eliberate de Primăria Comunei Giroc, pentru proiectul „PUZ - DEZVOLTARE ZONĂ 
LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, în zonă se află următoarele utilități: 
 

➢ Alimentarea cu apă și canalizarea: pentru alimentarea cu apă a zonei de locuinţe studiate 
pentru P.U.Z. se propune branşarea la reţeaua centralizată de distribuţie a apei potabile a 
satului Chișoda, iar pentru rezolvarea canalizării se propune racordarea la reţeaua de canalizare 
a satului Chișoda (sau conform specificații avizatori). 

➢ Alimentarea cu energie electrică: pe terenurile vecine zonei studiate trec linice electrice 
aeriene de medie și înaltă tensiune - LEA 20kV, respectiv LEA 110kV. Pentru acestea se impune 
un culoar de protecţie. Aceste culoare nu traversează zona studiată.  
Noul obiectiv va putea fi racordat la rețeaua existentă în baza unui aviz tehnic de racordare emis 
de către furnizorul de energie electrică sau conform specificații avizatori. 

➢ Iluminat public: în momentul actual, în zona studiată există propus iluminat public de ambele 
părți ale drumurilor cu care se învecinează parcela în partea de est și vest, drum propus în PUZ-
urișe aprobate prin aviz CJT 26/2016 și aviz CJT 25/2016 . 

➢ Căi de telecomunicații: în momentul actual, în zona studiată nu există reţea de telecomunicații, 
ci doar adiacent. 

 
 
 
  



 
proiect nr. 437/2022 

 

  9 / 15 

3. PROPUNERI DE DEZOLTARE URBANISTICĂ – INDICATORI PROPUȘI 

 

TERITORIUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE REGLEMENTAT PRIN PLANUL URBANISTIC ZONAL 

 
Terenul este alcătuit din parcela: CF. Nr. 410757 Nr.cad/Nr.top 410757  

- proprietar Codiță Iosif. 
 

Suprafaţă totală teren studiat: 11 600 mp. 
Suprafaţă totală teren reglementat: 11 600 mp. 
Terenul aflat în studiu în vederea reglementării, este teren arabil. 
 
Prin prezentul P.U.Z – faza Studiu de Oportunitate se propune: 

• reglementarea terenului din punct de vedere urbanistic, în vederea construirii. 
 
Zona studiată este aceeași cu parcela reglementată prin PUZ (S=11 600mp) și este cuprinsă între: 

• EST - drum de exploatare, identificat cu Nr. cad. 416622; 

• NORD - proprietăți private identificate cu Nr. Cad 416561, Nr. Cad 416562, Nr. Cad 416573,  
Nr. Cad 416574, Nr. Cad 416585, Nr. Cad 416586, Nr. Cad 416598, Nr. Cad 416599,  
Nr. Cad 416606, Nr. Cad 416607, respective străzi propuse prin PUZ nr. 146 aprobat - 
avizat CJ Timiș nr. 26/2016, identificate prin Nr. Cad. 416622; 

• VEST - drum de exploatare, identificat cu Nr. cad. 412856. 

• SUD - proprietate privată identificată cu Nr. cad. 415404. 
 

CATEGORIILE FUNCŢIONALE ALE DEZVOLTĂRII ŞI EVENTUALELE SERVITUŢI 

 
Funcţiunea dominantă propusă prin proiect este compatibilă cu cea din PUZ DIRECTOR Ghiroda și din 
PUZ-urile aprobate în zonă, respectiv: zonă rezidențială - de locuințe unifamiliale cu regim mic de 
înălțime, funcțiuni complementare, dotări și servicii. 
 
Conform surselor documentare, funcțiunea principală este zonă de locuințe și funcțiuni complementare 
(servicii). 
 

Servituti propuse. 

 
Nu este cazul, accesul pe parcele putând fi realizat de pe drumul de exploatare, identificată cu Nr. cad. 

416622, respective de pe drumul de exploatare, identificată cu Nr. cad. 412856. Aceste drumuri 
delimitează parcela propusă pentru PUZ pe laturile de Est și Vest. 
 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare.  
 
Prevederi PUG în vigoare pentru Comuna Giroc aprobat prin HCL nr. 19/16.03.2004 – prelungit: 
Conform PUG Giroc, zona aferentă parcelelor în studiu se află în extravilan. Conform CU 960/2021, 
specificații regim tehnic, situl se află în zonă unități industriale și depozitare și unități prestări servicii 
nepoluante, în UTR 9. 

• Prin PUZ propus se propune extinderea intravilanului existent, cu funcțiuni corelate cu 
alte documentații de urbanism aprobate în zonă.  

 
Corelare cu PUZ-uri aprobate în zonă: 

Prin PUZ propus se respectă funcțiunile dominante din cadrul PUZ-urilor din zonă, dar sunt 
reorganizate pe parcelă pentru a se crea o coerență urbanistică atât pentru zona reglementată cât 
pentru zonele adiacente, ținânu-se cont atât de directivele PUZ director cât și a celorlalte documentații 
de urbanism cu impact asupra zonei în studiu. 
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Prin PUZ propus: 

- se preiau funcțiunile dominante în zonă cu respectarea amplasamentului propus în 
măsura asigurării unei coerențe urbanistice 

- se preiau drumurile propuse cu profil de 12m, cu acces principal dinspre drumul de 

exploatare, identificată cu Nr. cad. 416622, respectiv Nr. cad. 412856. și propus spre 
racordare la un viitor drum aflat în sudul parcelelor. 

- se preiau drumurile propuse pentru legătura cu zonele deja reglementate prin 
documentații de urbanism și/sau construite  

 
Concluzie corelare cu PUZ-uri aprobate în zonă: 

• Se continuă drumurile propuse și se preiau profilele stradale; 

• Se continuă zonele funcționale propuse 

• Se continuă zonele de protecție propuse, cu adaptarea funcțiunilor respectiv a 
reglementărilor propuse prin PUZ-ul de față. 

 
 
Folosința actuală: teren arabil. 
 
Destinația conform PUG extistent, PUZ director și PUG în execuție  - Zonă rezidențială și funcțiuni 
complementare; instituții, dotări și servicii publice 
  

Funcţiunea solicitată prin P.U.Z. este aceea de zonă rezidențială - de locuințe individuale (cu 
max. 2 apartamente) cu regim mic de înălțime, funcțiuni complementare, dotări și servicii. 
 
 
3.2. Prevederi conform CU nr. 960/03.11.2021 eliberate de Primăria Comunei Giroc: 
Posibilitatea de dezvoltare a unei zone rezdențiale cu funcțiuni complementare se va studia în cadrul 
unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), corelat cu documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului 
aprobate în zonă, precum și PUG Giroc. 
 
Se vor respecta profilele stradale ale căilor majore  de circulație prevăzute în documentațiile de 
amenajare a teritoriului, străzile secundare fiind dimensionate la min. 12m; se va asigura accesul pe 
parcelă din drum public direct sau prin servitute, caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie 
să permită intervenția  mijloacelor de stingere a incendiilor. 
 
Indicii teritoriali POT, CUT, regim maxim de înălțime și funcțiunea se vor stabili prin documentația de 
urbanism, în baza avizului de oportunitate. Se vor respecta culoarele de protecție ale utilităților și 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 
 
Se vor respecta prevederile RGU aprobat cu HG 525/1996 republicat, cele ale Ordinului Ministrului 
Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață 
al populației 
 
3.3. Valorificarea cadrului natural: 
Pe terenul studiat se vor reglementa zone verzi în procent total de minim 5% din suprafața parcelei 
reglementată prin PUZ. 
 
3.4. Modernizarea circulaţiei: 
Accesele pe parcelă se vor putea face de pe mai multe străzi: 

• la nord – se propune prelungirea a 4 străzi propuse prin documentațiile de urbanism aprobate - 
PUZ nr. 146 aprobat - avizat CJ Timiș nr. 26/2016, respectiv PUZ nr. 148 aprobat - avizat CJ 
Timiș nr. 25/2016; 
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• la sud  – se propune prelungirea a 4 străzi propuse prin documentațiile de urbanism aprobate - 
PUZ nr. 146 aprobat - avizat CJ Timiș nr. 26/2016, respectiv PUZ nr. 148 aprobat - avizat CJ 
Timiș nr. 25/2016; 

• la vest  – de pe drumul de exploatare De 617; 

• la est – de pe drumul de exploatare De 689. 
 
Astfel, la terenul aferent PUZ vor exista 6 posibile accese conform propunerilor de mai sus. 
 
În interiorul parcelei se propune un drum cu profil de 12m  pentru deservirea loturilor propuse prin PUZ. 
 
În incinta zonei de locuințe colective nu sunt admise autovehicule de transport mari (tip 
camioane și tiruri), doar autovehiculele mici. 
 
Concluzie : Prin PUZ-ul propus se preiau profilele stradale propuse din PUG în viguare și prin PUZ-uri 
aprobate. 
Se va asigura continuitatea străzilor principale, precum și a profilelor stradale din documentația PUZ-
urilor aprobate. 
 
3.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici caracteristici 
 

REGLEMENTĂRI OBLIGATORII SAU DOTĂRI DE INTERES PUBLIC NECESARE 
 

Funcţiunea dominantă propusă prin proiect este compatibilă cu cea din PUG valabil Giroc și a PUZ-
urilor aprobate în zonă, respectiv:  

• zonă rezidențială, de locuințe unifamiliale cu regim mic de înălțime, funcțiuni 
complementare, dotări și servicii 

 
PENTRU ZONA DE LOCUINȚE ÎN SISTEM UNIFAMILIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 
Se propune o subzonă de locuințe individuale (individuale, cuplate sau înșiruite, cu max. 2 
apartamente), cu regim mic de înălțime (P, P+M, max. P+1E+1Er/M) 
 
De asemenea se propun funcțiuni complementare admise zonei de locuire: 

• Instituții publice și servicii; 

• Spații verzi amenajate; 

• Accese pietonale, carosabile, parcaje, garaje; 

• Rețele termice edilitare și construcții aferente. 
 
Utilizări permise 

• Construcții de locuit în sistem unifamilial (individuale, cuplate sau înșiruite), cu regim mic de 
înălțime (P, P+M, max. P+1E+1Er/M), cu sau fără funcțiuni complementare la parter și 
construcții anexe pentru adăpostire utilaje, unelte grădinărit și alte anexe  destinate obținerii de 
venituri din agricultură; 

• unităţi comerţ cu amănuntul (magazine), baruri, restaurante, şi întreprinderi meşteşugăreşti ce 
deservesc aprovizionarea zonei, mici ateliere meșteșugărești cu caracter nepoluant; 

• se permite afectarea unor spaţii de la parterul locuinţelor individuale sau amenajarea unor spaţii 
independente pentru comerţ şi servicii necesare pentru satisfacerea cerinţelor zilnice ale 
locuitorilor; 

• Sedii ale unor companii, firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, consultanță; 

• Servicii colective, sociale, sedii organizații politice, profesionale; 

• cladiri cu destinaţie socială, culturală, edificii de cult, precum şi clădiri administrative pentru 
întreţinerea zonei de locuit; 

• dotări sportive și penttru agrement, de capacitate redusă, în spații acoperite. 
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Utilizări permise cu condiții 

• localurile care comercializează băuturi alcoolice sunt admise cu condiţia de a fi amplasate la o 
distanţă mai mare de 100 m de serviciile, echipamentelor publice şi de biserici 

• pensiuni cu acceptul vecinilor dreapta, stângă, spate 

• alte întreprinderi mici, societăţi comerciale prestatoare de servicii cu caracter nepoluant şi 
servicii profesionale cu următoarele condiţii:  

- să nu genereze transport greu; 
- să aibe posibilitatea de a asigura în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente 
funcţiunii (conform normelor); 
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării 
incintei pentru depozitare deşeuri, etc; 

• clădiri administrative, sedii societăţi comerciale, cu condiţia să nu deranjeze funcţiunea 
dominantă; 

• întreprinderi mici și mijlocii cu profil agricol sau silvic precum și locuințele ce aparțin de acestea; 

• dotări sportive şi de agrement în măsura în care nu stânjenesc locuirea. 
 
Interdicții definitive 

• sunt interzise activități industriale care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care 
sunt incomode din cazuaz traficului auto generat; 

• se interzic activitățile de depozitare, comerț en-gros, stații întreținere auto, ferme 
agrozootehnice și abatoare animale; 

• Unități ce prezintă riscuri tehnologice; 

• Depozite de deșeuri. 
 
Se vor respecta urmãtoarele: 

• procentul de ocupare a terenului maxim admis pentru zona de locuit este de 35%; 

• coeficientul de utilizare a terenului maxim admis, pentru clădiri cu maxim 3 niveluri 
este de 1,05; 

• suprafaţa verde va fi de minim 5% 

• regimul de înălţime maxim admis P, P+M, max. P+1E+1ErM; 
 
PENTRU ZONA DE DOTĂRI/ SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE 
Se propun funcțiuni complementare admise unei zone predominant rezidențiale: 

• Instituții publice și servicii; 

• Spații verzi amenajate; 

• Accese pietonale, carosabile, parcaje, garaje; 

• Rețele termice edilitare și construcții aferente. 
 
Utilizări permise: 

• Construcții aferente dotări și servicii publice, cu regim de înălțime P+1E+1Er/M; 

• Sedii ale unor companii, firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, consultanță 

• Servicii colective, sociale, sedii organizații politice, profesionale; 

• Se permite afectarea unor spaţii de la parterul locuinţelor colective, sau amenajarea unor spaţii 
independente pentru comerţ şi servicii necesare pentru satisfacerea cerinţelor zilnice ale 
locuitorilor; 

• Unităţi comerţ cu amănuntul (magazine), baruri, restaurante, şi întreprinderi meşteşugăreşti ce 
deservesc aprovizionarea zonei; 

• Clădiri cu destinaţie socială, culturală, edificii de cult, precum şi clădiri administrative pentru 
întreţinerea zonei de locuit; 

• Sport și recreere în spații acoperite. 
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Utilizări permise cu condiții: 

• localurile care comercializează băuturi alcoolice sunt admise cu condiţia de a fi amplasate la o 
distanţă mai mare de 100 m de serviciile, echipamentelor publice şi de biserici; 

• pensiuni cu acceptul vecinilor dreapta, stângă, spate; 

• alte întreprinderi mici, societăţi comerciale prestatoare de servicii cu caracter nepoluant şi 
servicii profesionale cu următoarele condiţii:  

- să nu genereze transport greu; 
- să aibe posibilitatea de a asigura în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente funcţiunii 
(conform normelor); 
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării incintei pentru 
depozitare deşeuri, etc; 

• clădiri administrative, sedii societăţi comerciale, cu condiţia să nu deranjeze funcţiunea 
dominantă; 

• stații comercializare produse petroliere, cu condiția să nu deranjeze funcțiunea dominantă; 

• dotări sportive şi de agrement în măsura în care nu stânjenesc locuirea.  
 
Interdicții definitive 

• sunt interzise activități industriale care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care 
sunt incommode din cazuaz traficului auto generat 

• se interzic activitățile de depozitare, comerț en-gros, stații întreținere auto, ferme 
agrozootehnice și abatoare animale 

• Unități ce prezintă riscuri tehnologice 

• Depozite de deșeuri 
 
Se vor respecta urmãtoarele: 

• procentul de ocupare a terenului maxim admis pentru zona de servicii / funcțiuni 
complementare este de 40%; 

• coeficientul de utilizare a terenului maxim admis, pentru clădiri cu maxim 4 niveluri 
este de 1,2; 

• suprafaţa verde va fi de minim 5% 

• regimul de înălţime maxim admis P+1E+1Er/M; 
 
INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI 
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REGLEMENTĂRI PRIVIND ASIGURAREA ACCESELOR, PARCAJELOR, UTILITĂŢILOR 

 
Accesul pe parcelă. 
Accesele pe parcelă se vor putea face de pe mai multe străzi: 

• la nord – se propune prelungirea a 4 străzi propuse prin documentațiile de urbanism aprobate; 

• la sud  – se propune prelungirea a 4 străzi propuse prin documentațiile de urbanism aprobate; 

• la vest  – de pe drumul de exploatare De 617; 

• la est – de pe drumul de exploatare De 6189. 
 
Astfel, la terenul aferent PUZ vor exista 6 posibile accese conform propunerilor de mai sus. 
 
În interiorul parcelei se propune un drum cu profil de 12m  pentru deservirea loturilor propuse prin PUZ. 
 
În incinta zonei de locuințe colective nu sunt admise autovehicule de transport mari (tip 
camioane și tiruri), doar autovehiculele mici. 
 
Parcaje. 
Pentru zona de locuințe, se vor asigura un nr. minim de parcaje conform anexa 5 aferentă RGU și 
conform PUG, în funcție de indicele de motorizare a localității, după cum urmează: 

• Locuire – 1 loc parcare la 1-5 locuințe unifamiliale cu lot propriu; 

Pentru zona de instituții/servicii și funcțiuni complementare, nr. de parcaje va fi dimensionat 
conform prevederilor Normativului P132-93, în funcție de categoria localității în care sunt amplasate 
construcțiile dar minim conform prevederi anexa 5 la RGU. 
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Pentru constructii ce înglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care exista norme diferite de 
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri de 
parcare. 
 
Asigurarea utilităţilor. 
Alimentarea cu apă și canalizarea menajeră se vor realiza în sistem centralizat prin racordarea la 
rețeaua locală  sau conform specificații avizatori. 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la rețeaua locală sau conform specificații 
avizatori. 
 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

OPORTUNITATEA DEZVOLTĂRII PROPUSE 
 

⚫ MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI PROPUSE ÎN ZONĂ 
 
Scopul acestei extinderi a zonelor de locuințe și funcțiuni complementare este atragerea populației 
Municipiului Timișoara și a altor posibili locuitori, la o locuire de tip periurban, tot mai căutată în ultima 
perioadă și mai accesibilă financiar. 
 

⚫ PREZENTAREA CONSECINŢELOR ECONOMICE ŞI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂŢII 
TERITORIALE DE REFERINŢĂ ŞI LA NIVELUL LOCALITĂŢII 

 
Prin crearea unor noi zone de locuire și funcțiuni complementare se va putea atrage populația din 
Timișoara, pentru o locuire de tip periurban, aceasta fiind tot mai căutată în ultima perioadă și mai 
accesibilă financiar. Aceasta ar putea duce la o dezvoltare a zonei și a comerțului, precum și la o 
întinerire a populației. 
 
Date fiind cele enunţate mai sus, se pot foarte uşor deduce necesitatea şi oportunitatea proiectului 
promovat de beneficiari. 
 

⚫ CATEGORII DE COSTURI  CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAŢI ŞI 
CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂŢII PUBLICE 
LOCALE 

 
Toate costurile aferente investițiilor PUZ vor fi suportate de către investitor. 
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