
 

  

2022 

PLAN URBANISTIC ZONAL- 
DEZVOLTARE – DEZVOLTARE 
ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 

MEMORIU DE PREZENTARE – MP – GRC13/2018                                                    
S.C.CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L. 



S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L 

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703 

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC13/2018                                                     DUMITRU ZORINA 
P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 
 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

1 
 

 

FOAIE DE CAPAT 

DENUMIRE PROIECT 
 

[P.U.Z. –  DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE] 
 

AMPLASAMENT IDENTIFICAT CONFORM  
cf 

jud. TIMIŞ,  loc. GIROC Nr. CF.: 407206, 407166, 
406320, extravilan 

PROPRIETAR 
 

DUMITRU ZORINA 
 

BENEFICIAR LUCRARI 
 

DUMITRU ZORINA 
 

FAZA DE PROIECT 
 

P.U.Z. 
Nr. proiect: GRC13/2018 
 

PROIECTANT GENERAL  S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L. 
GIROC, str. Intrarea Visinului nr. 8, ap.22 
 

PROIECTANTI DE SPECIALITATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URBANISM - S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L. 
Arh. RUR Cristina BOGDAN 
Arh. Cristina PATRASCU BABA 
 
CADASTRU- S.C. SLAGOTOP S.R.L. 
Ing. Alexandra LEABU 
 
EDILITARE – S.C. BLUEWAVE S.R.L. 
Ing.  Zoran PETROVICI 
 
ELECTRICE – S.C. ELDD S.R.L. 
Ing. Alin TUDOR 
 
LUCRARI RUTIERE – S.C. LONGHERSIN S.R.L. 
Ing. Cristian HERMAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L 

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703 

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC13/2018                                                     DUMITRU ZORINA 
P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 
 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

2 
 

 

 

  

BORDEROU 

➢ FOAIE DE CAPAT 

➢ MEMORIU DE PREZENTARE 

 

CUPRINS 

1. INTRODUCERE ................................................................................................................................. 5 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE ........................................................................................................ 5 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII: ............................................................................................................... 5 

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE. ..................................................................................................... 6 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII .................................................................................................. 7 

2.1. EVOLUŢIA ZONEI. .................................................................................................................... 7 

DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI ..................................................................................................... 7 

CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII ................ 8 

2.2. POTENŢIAL DE DEZVOLTARE. ................................................................................................. 8 

2.3. INCADRAREA ÎN LOCALITATE. ................................................................................................ 8 

2.4. CIRCULAŢIA. ............................................................................................................................ 9 

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I ...................................................................................................... 9 

2.5. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL. .................................................................................... 9 

2.6. OCUPAREA TERENURILOR. ................................................................................................... 11 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ ........................ 11 

GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT ............................................................... 11 

ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI ....................................................................................................... 11 

EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ZONELE ÎNVECINATE ................ 12 

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I .................................................................................................... 12 

2.7. ECHIPARE EDILITARĂ ............................................................................................................. 12 



S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L 

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703 

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC13/2018                                                     DUMITRU ZORINA 
P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 
 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

3 
 

 

2.8. PROBLEME DE MEDIU ........................................................................................................... 13 

2.9. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI ...................................................................................................... 13 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ .................................................................................. 14 

3 . 1 .  CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE. .......................................................... 14 

3.2. PREVEDERI ALE PUG ............................................................................................................. 14 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL ................................................................................. 15 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI ............................................................................................... 16 

SITUAŢIA EXISTENTĂ ..................................................................................................................... 16 

PROPUNERI ................................................................................................................................... 16 

3.5. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI .. 17 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE ..................................................................................... 20 

3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ ................................................................................................ 21 

3.6.2. CANALIZARE .................................................................................................................. 21 

3 . 6 . 3 .  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ .................................................................... 22 

3.6.4. TELECOMUNICAŢII ........................................................................................................ 23 

3.6.5. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ ........................................................................................... 23 

3.6.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE ............................................................................. 23 

3.6.7. GOSPODĂRIE COMUNALĂ ............................................................................................ 24 

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI. .......................................................................................................... 24 

3.7.1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : ...................................... 24 

3.8. Obiective de utilitate publică ................................................................................................ 27 

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ ................................................................................ 27 

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren şi construcţii) ......................... 28 

Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători ................................................................... 28 

4. Concluzii, măsuri în continuare ..................................................................................................... 28 

 

 



S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L 

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703 

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC13/2018                                                     DUMITRU ZORINA 
P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 
 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

4 
 

 

 

PIESE DESENATE 

1. INCADRARE IN LOCALITATE       A 101 

2. STUDIU DE CVARTAL        A 101’ 

3. SITUATIA EXISTENTA        A 102 

4. REGLEMENTARI URBANISTICE       A 103 

5. CIRCULATIA TERERENURILOR       A 104 

6. MOBILARE URBANISTICA       A 105 

7. REGLEMENTARI ELECTRICE SI DE TELECOMUNICATII    EE 01 

8. REGLEMENTARI EDILITARE       ED 01 

9. PROFILE TRANSVERSALE TIP PROPUSE      RR 01 

OPIS AVIZE ANEXATE CONFORM C.U. _____/__.__.____ 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT NUMAR DOCUMENT 

1. AVIZ DE OPORTUNITATE  

2. AVIZ OCPI  

3. AVIZ OSPA  

4. AVIZ DELGAZ GRID  

5. AVIZ E-DISTRIBUTIE BANAT  

6. AVIZ ROMTELECOM  

7. AVIZ EUROWEB  

8. AVIZ DSP  

9 AVIZ POLITIA RUTIERA  

10. AVIZ ANIF  

11. AVIZ TRANSGAZ  



S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L 

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

Tel:0745 167 577, 0752 641 143, 0721 639 703 

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC13/2018                                                     DUMITRU ZORINA 
P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 
 407206, 407166, 406320 EXTRAVILAN GIROC, jud. TIMIS 

 

5 
 

 

12. AVIZ ABAB  

13. AVIZ APM  

14. TAXA RUR  

15. AVIZ MADR – DOVADA 
ACHITARE TAXA 

 

16. AVIZ CULTE  

17. AVIZ GIROCEANA  

 

1. INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE  

 

DENUMIRE PROIECT 
 

[P.U.Z. –  DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE] 
 

AMPLASAMENT IDENTIFICAT CONFORM  
cf 

jud. TIMIŞ,  loc. GIROC Nr. CF.: 407206, 407166, 
406320, extravilan  
 

PROPRIETAR 
 

DUMITRU ZORINA 
 

BENEFICIAR LUCRARI 
 

DUMITRU ZORINA 
 

FAZA DE PROIECT 
 

P.U.Z. 
Nr. proiect: GRC13/2018 
 

PROIECTANT GENERAL  S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L. 
GIROC, str. Intrarea Visinului nr. 8, ap.22 
 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII: 

Elaborarea documentației de față este determinată de intenția de a transforma o zonă cu 

funcțiunea actuală AGRICOL, amplasata in NORDUL-ESTUL  localității GIROC, aflata in extravilanul 

UAT Giroc. 

 Terenul are functiunea de agricol extravilan. 
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Documentația s-a elaborat la comanda beneficiarului DUMITRU ZORINA, având ca subiect 

amplasarea pe teren a unor construcții destinate functiunii DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU 

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE.  

De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere și tehnico – edilitare necesare creării și 

modernizării unei infrastructuri adecvate. 

Terenul studiat este proprietate privată, situat în Nordul teritoriului administrativ al localității 

GIROC mărginit in partea de: 

 N –Hcn 553/1,  

S - teren proprietate privata – CF 412511, 

 V – teren proprietate privata – CF 407935; 400034;  

E  – DE532/2 domeniu public  al UAT Giroc- destionatie drum. 

Amplasamentul are o suprafața de 15.100 mp, conform extras Nr. CF.:407206, 407166, 406320. 

Beneficiarul a solicitat întocmirea documentației necesare în vederea amplasării pe parcela 

astfel localizată -  DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE.  

Suportul topografic al documentației a fost obținut prin grija beneficiarului în 2019, conform 

Proces verbal de receptie OCPI 530/2019. 

Datele temei program vor fi stabilite prin aceasta documentație in vederea obținerii Avizului de 

oportunitate necesar . 

Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea şi analizarea problemelor funcţionale, tehnice şi 

urbanistice din zona, ţinându-se cont de recomandarile Planului Urbanistic General Giroc aprobat, a 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Timis şi de noua strategie de dezvoltare urbana a 

administraţiei locale si judetene. 

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE. 

Documentatia este intocmita in conformitate cu : 

-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea 

locuintelor cu modificarile ulterioare. 

-H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare 
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-G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal 

aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. 

-Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste 

prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar, dar inscrise coordonat in 

prevederile de P.U.Z. 

-La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile P.U.G. – COMUNA GIROC aprobat si de 

asemenea corelarea cu prevederile studiilor intocmite anterior in vecinatate. 

-Suportul topografic intocmit este in sistem STEREO 70 iar planul de situatie are viza OCPI . 

S-au considerat necesare: 

• aducerea la zi a suportului topografic/cadastral 

• propunerea unei soluții de mobilare, care sa aduca un plus de zona verde amenajata destinata 
loisirului  

• organizarea circulației 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  

2.1. EVOLUŢIA  ZONEI.  

DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI  

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, prin consolidarea resurselor existente, 

furnizează localitatii GIROC stabilitate şi extindere economică solidă. Dezvoltarea investiţiilor locale 

presupune crearea unui climat atragator şi pentru investitorii externi, ceea ce va avea un impact 

pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea ofertei de noi locuri de muncă direct create, creşterea 

salariilor, a vânzărilor si nu in ultimul rand ridicarea standardului de calitate a zonelor rezidentiale 

adiacente. 

In cadrul PUG Comuna GIROC aprobat, propunerile de organizare urbanistica stabilesc 

potentialul de dezvoltare al comunei in extravilan iar strategia de dezvoltare a comunei, cu precadere 

in vecinatatea traseelor majore de circulatie. 

De asemenea, perspectiva accesului facil la Centura de Sud a Timisoarei aflata in executie, 

determina un potential major de dezvoltare urbanistica a zonei. care se propune aceasta investitie. 
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CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII  

În ultimii ani s-a făcut simţită o cerere crescândă pentru terenuri destinate funcţiunilor activităţilor 

economice, fără ca localitatea  GIROC să poată asigura o ofertă satisfăcătoare. 

Aceasta zona face parte din izlazul localitatii GIROC; a vechilor ferme destinate agriculturii si 

activitatilor zootehnice. 

Zona a fost în parte studiată fiind elaborate planuri urbanistice zonale pentru regândirea utilității 

acestor zone, dar din păcate încă nu s-au văzut decât niște implementări punctuale, sau susținute din 

bugetele locale, iar aportul acestor modificări rămâne in continuare parca insuficient pentru o 

schimbare vizibila in direcția dorita.  

2.2. POTENŢIAL  DE DEZVOLTARE. 

Studiul are în vedere integrarea dezvoltării zonei în cea de ansamblu, a întregului, corelarea măsurilor 

locale cu cele supraordonate (rețea de infrastructură, spatii verzi, tipologii construite etc) și cu 

documentațiile de urbanism existente: PUG, PUZ, studii preliminare. 

Pentru a atinge obiective pe termen lung P.U.Z. stabilește strategia și reglementările necesare 

rezolvării problemelor de ordin funcțional, tehnic și estetic din cadrul zonei studiate. 

Potențialul de dezvoltare al zonei se bazează pe următorii factori: 

o poziție geografică 
o calitatea mediului: lipsa factorilor majori de poluare.  
 

2.3. INCADRAREA ÎN LOCALITATE. 

Teritoriul luat în studiu, în suprafață de 15 100 mp, este situat in extravila, în zona de Nord-Est a 

localității GIROC. Terenul este delimitat: 

N –Hcn 553/1,  

S - teren proprietate privata – CF 412511, 

 V – teren proprietate privata – CF 407935; 400034;  

E  – DE532/2 domeniu public  al UAT Giroc- destionatie drum. 

Suprafața totală a terenului este de 15 003 mp.  
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Echiparea edilitara se propune a se realiza prin extinderea de retelei apã – canal de la sistemul 

centralizat al localitatii Giroc. 

In urma analizarii situatiei de pe teren s-a constata ca pe o distanta de 1500 m nu exista nici o zona 

cu protectie sanitara, respectandu-se astfel prevederile OMS 119/2014, art. 2 alin. 5 si art. 11, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

2.4. CIRCULAŢIA. 

• Din punct de vedere al accesului la zona studiată acesta se poate face direct din strada - De 532/2. 
Strada este drum de pamant, zona asfaltata oprindu-se la 300 m  inaintea terenului strudiat. 

Nu există o intersecție amenajată pentru acces. 

Nu există alte tipuri de amenajări destinate circulațiilor. 

Transportul în comun nu este prezent. 

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I  

Analiza situației existente a relevat următoarele aspecte ale circulației rutiere dar și cele privind 

legătura normală a zonei cu restul localității:  

• traseele drumurilor din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare 
pentru asigurarea continuității tramei stradale, respectiv asigurarea unor profile transversale 
corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea propusa în 
zonă;  

• circulația pietonieră și ciclistă nu se găsește pe nici una dintre căile de acces în zonă, deși exista un 
proiect aproape implementat al Primăriei GIROC; 

• zona nu are prevăzute parcaje. 

• Strada Neptun prezinta zona carosabila asfaltata, dar profilul stradal este inca nedefinit. 

• Strada Jupiter este drum de pamant, zona asfaltata oprindu-se la 3 loturi inaintea terenului 
studiat. 

2.5. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL. 

• Terenul luat în studiu are categoria de folosinţă teren arabil, încadrat în clasa a III-a de fertilitate, 
conform adresei OSPA Timişoara cu nr 854 din 12.06.2019, fiind liber de construcţii. Terenul este 
relativ plan şi orizontal, având stabilitatea generală asigurată. 

• Pe amplasamentul precizat mai sus, definit prin CF 407206, 407166, 406320, nr. cad. 407206, 
407166, 406320, beneficiarul proiectului, doreste sa realizeze un PUZ in vederea dezvoltarii 
unei zone mixte in princupal pentru dezvoltarea de servicii si locuire. 

• Terenul este plan si are stabilitatea generala asigurata. 
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• Paralel cu limita sudica a terenului exista o retea de medie tensiune LEA 20kV care este 
amplasata pe terenul invecinat si este inclusa in zona drumului. 

• Din punct de vedere seismic, amplasamentul se înscrie, conform normativului P 100-1/2006, 
în zona cu hazard seismic, pentru care se vor considera ag = 0,16g şi Tc = 0,7 sec. 

• Conform STAS-ului 6054-77, adâncimea maxima de înghet, aferenta amplasamentului, este 
de 60…70 cm. Geomorfologic, amplasamentul se afla în zona de Vest a tarii. 

• Geologic, pe adâncimea pe care intereseaza în cazul de fata, zona se caracterizeaza prin 
depozite aluvionare cuaternare recente (halocen superior), reprezentata prin pamânturi 
argiloase în care apar intercalatii de nisipuri si prafuri. 

• Datele climatice ce pot fi luate în considerare cu caracter informativ, luate din Atlasul 
climatologic al României, din care se mentioneaza cele mai importante pentru amplasamentul 
în cauza, sunt : 

• Temperatura aerului : minim absoluta : -29,3 0C ; maxim absoluta: +40 0C ; 

• media lunara maxima :+(21…22)0C ; media lunara minima – (1…2)0C. Precipitaţii : 

• media lunara maxima : 70…80 mm ; cantitatea maxima: 100 mm/24 ore ; media anuala: 
600…700 mm. 

• Vânt, directi predominante : Nord-Sud : 16% ; 

• Est-Vest :13 %. 

• Categoria geotehnica : 1 (risc geotehnic redus). 

• Metoda de cercetare aleasa este cea prin foraje sau sondaje deschise în pământuri, STAS 
1242-76. 

• Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice concrete ale terenului de fundare, pe 
amplasament, s-au realizat un foraj geotehnic F1, pâna la adâncimea de 6,00 m si o penetrare 
dinamica usoara cu con. 

• Din forajul executat s-au prelevat probe tulburate de pamânt în vederea determinarii în 
laborator a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare. 

•  

• Stratificatia geotehnica, pusa în evidenta de forajul efectuat, este urmatoarea: 

• 0,00…0,30 m, strat vegetal; 

• 0,30... 2,70 m, praf argilos, gri maroniu, plastic consistent; 

• 2,70…6,00 m, praf nisipos, gri albicios, plastic consistent, strat neepuizat. 

• Din probele de pamânt prelevate, precum si pe baza prelucrarii penetrarii dinamice usoare cu 
con, s-au determinat caracteristicele geotehnice si mecanice ale terenului folosite pentru 
calculele de rezistenta, dupa cum urmeaza: 

• greutatea volumică: γ = 18,8 KN/m3; 

• limitele de plasticitate: W L=31, WP=14, IP= 17; 

• porozitatea: n = 43 %; 

• indicele porilor: e = 0,6 ; 

• modulul de deformaţie edometric: M2-3 = 76 daN/cm2; 

• unghiul de frecare: ø =20,40 ; 

• coeziunea: c = 0,15 daN/cm2. 

• Apa subterana a fost interceptată la adâncimea de 3,70 m. 
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• In baza celor de mai sus afirmate precum si din datele tehnice inserate în fişa stratigrafica, se 
pot trage urmatoarele concluzii si recomandari: 

• terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf argilos, gri maroniu, plastic 
consistent, aflat începând de la 0,30 m adâncime; 

• se propune o cota minima de fundare la 80 cm adâncime; 

• pentru o adâncime de fundare de 2,00 m si o latime a talpii de 1,0 m, la încarcari din gruparea 
fundamentala de calcul, se considera o presiune conventionala de calcul   pconv. barat.= 230 
kPa, pentru alte adâncimi de fundare si latmi ale talpii se vor aplica corectiile necesare 
precizate de STAS-ul 3300/2-85, considerând K1= 0,05 şi K2 = 2,0 si se estimeaza ppl=266 kPa, 
pcr=325 kPa ; 

• cota de fundare propusa respecta conditia de adâncime maxima de înghet, pentru acest 
amplasament, definita de STAS-ul 6054-77 ca fiind de 70 cm; 

• nivelul apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,70 m, dar un nivel maxim se poate 
estima a fi la 1,80 m adâncime, iar un nivel mediu la 2,00 m, valori mai exacte pot fi obtinute 
doar pe baza unor investigatii de lunga durata; 

• clasa de expunere, conform NE 012/1-2007: XC2+XF1; 

• clasa de cloruri continute 0,20; 

• seismic, amplasamentul se încadreaza în zona de hazard seismic pentru care se considera ag 
= 0,16g şi Tc =0,7 sec., clasa de importanta : IV categoria de importanta: D; 

• prezentul studiu serveste doar pentru obtinerea de informatii geotehnice generale, pentru 
proiectare sunt necesare studii geotehnice detailate la fiecare constructie ȋn parte; 

• nu sunt necesare sprijiniri ale gropilor de fundare si nici epuismente pâna la 1,50 m adâncime; 

• la executia acestor tipuri de lucrari se vor respecta normele de protectie a muncii, în vigoare, 
prin grija beneficiarului si a constructorului. 
 

2.6. OCUPAREA TERENURILOR. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ  

În cvartalul studiat terenurile au preponderent categoria de folosinta curti constructii destinate 

locuintelor individuale, cuplate sau insiruite, locuintelor colective, dotarilor si serviciilor si 

agrementului.  

GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT   

La nord şi vest de zona propusă studiului au fost construite sau se află în şantier case unifamiliale si 

locuinte colective.  

Terenul amplasamentului studiat este liber de construcţii. 

ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI  
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Având în vedere funcţiunea actuală a terenului – arabil în extravilan, nu există spaţiu verde 

amenajat. 

EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ZONELE ÎNVECINATE  

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

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I  

Principalele disfuncţionalităţi ale zonei studiate rezultă din cele de mai sus şi pot fi rezumate astfel: 

teren extravilan cu folosință actuală agricolă, neamenajat. 

2.7. ECHIPARE EDILITARĂ 

La ora actuala nu exista doar interventii punctuale din punct de vedere al echiparii edilitare la nivel de 

cvartal. 

Căi de comunicaţie 

Zona studiata este înconjurată de teren arabil respectiv canal ANIF. 

Terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal este plan, cu caracter arabil, va avea acces rutier de 

pe drumurile comunale de interes local propuse spre modernizare. 

Alimentare cu apa şi canalizare – situatia existenta 

In vecinatatea terenului nu exista lucrari de alimentare cu apa si canalizare dar zona este echipata si 

se pot realiza extinderi 

Alimentarea cu gaze naturale 

Conform aviz al S.C. “Delgaz Grid” S.A, nu detine retele de gaze pe amplasamentul studiat. 

Alimentarea cu energie electrica 

Conform aviz eliberat de S.C. E-Distributie BANAT”, amplasamentul nu este afectat de instalaţii 

electrice de distributie si furnizare energie electrica. 

Telefonizare 

Conform aviz tehnic favorabil, eliberat de TELEKOM SA, amplasamentul nu este traversat de instalaţii 

de telecomunicaţii. 
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2.8. PROBLEME DE MEDIU 

La ora actuala nu exista probleme de mediu. 

Relatia cadrul natural – cadrul construit 

In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul avand o vreme 

indelungata folosinta in principal agricola. 

In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru 

dezvoltare in acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este in continua crestere. 

Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de 

constructii si cele rezervate spatiilor verzi (min.20% pe parcela). 

In prezent zona nu este dotata cu retea de canalizare centralizata, respectiv retea de 

distributie a apei potabile, iar apele pluviale de pe intreaga zona sunt preluate de teren. 

Evidentierea riscurilor naturale si antropice 

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati. 

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii 

edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona 

Nu este cazul. 

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu este cazul. 

Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu este cazul. 

 

 

2.9. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI  

Conform cerințelor pieței exista solicitări pentru urbanizarea unor astfel de zone, de amenajare de 

legături de circulație, promenade, a spatiilor verzi, dar mai ales de a amenaja mai multe locuri 

destinate socializării si locuirii. 

Beneficiarul proiectului doreste dezvoltarea pe teren a unor constructii cu spatii pentru servicii si 

locuinte, a studiat prezentul plan urbanistic. 
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Prin Certificatele de urbanism nr.385/23.04.2018 si nr.528/26.06.2020 – eliberat de Primaria 

Comunei Giroc se recomanda elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu respectarea conditiilor 

prevazute in P.U.G. aprobat al Comunei Giroc. 

Terenul invecinat la nord este proprietate privata, iar proprietarii de teren din zona fac solicitari de 

amplasare pentru diverse investitii, in principal destinate serviciilor, comertului si depozitarii. 

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica faciliteaza accesul 

populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajare 

a teritoriului si de urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate si integrate 

in aceste documentatii. 

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice si consultare in diferitele faze de 

elaborare. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3 . 1 .  CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE.  

In urma analizei documentațiilor aprobate pentru zona studiata, s-a hotărât realizarea unui 

concept arhitectural omogen care se incadreaza in prevederile PUG nou al Comunei Giroc, precum si 

in prevederile planurilor urbanistice zonale aprobate in zona.  

Planul Urbanistic General al Comunei GIROC, valabilitatea acestuia fiind prelungită pană in 2019 

conform HCL 71/25.07.2019  

Acesta propunea refuncţionalizarea zonei studiate, prin integrarea coerenta si tinand cont de 

toate propunerile documenattiilor deja avizate in proximitate. 

A fost demarată actualizarea PUG-ului GIROC. La ora actuală, propunerile noului PUG se află la 

nivel de întocmire a documentațiilor pentru avize, fiind deja creionate noile reglementări referitoare 

la zona studiată, inclusive Regulamentul Local de Urbanism aferent.  

Avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism  385/23.04.2018 si nr.528/26.06.2020 

sunt prezentate sintetizat in planșele grafice de urbanism cat si cele de edilitare. 

3.2. PREVEDERI ALE PUG – IN LUCRU 

Conform prevederilor P.U.G. Giroc in curs de elaborare zona este destinata de functiunilor mixte 

de servicii si locuire. 
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In urma solicitarilor beneficiarilor, se propune realizarea reglementarii uneii zone mixte pentru 

servicii si locuire, in corelare cu reglementarile existente pentru teritoriul in care este amplasata, 

respectiv cu alte dezvoltari propuse in vecinatate. 

 

Prin documentația prezentă se au în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale documentațiilor 

elaborate anterior, si Avizul de Oportunitate emis de Primăria Comunei Giroc, funcțiune care va aduce 

clare avantaje zonei pregătind-o pentru investiții ulterioare. 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

 Zona amplasamentului studiat este în totalitate cuprinsă în circuitul agricol, având folosinţa 

de arabil extravilan. 

Pe parcela destinată construcţiei de locuinţe colective, prin regulamentul de urbanism se instituie 

obligativitatea ca spaţiul plantat să nu fie mai mic de 5 % din suprafaţa totala a terenului studiat, si de  

de minimum 20% suprafata verde amenajata pe fiecare parcela nou creata. 

Regimul maxim de înălţime al construcţiilor de locuinţe este de S/D+P+3E+Er/M- S/D+ P+5E+Er/M 

pentru locuintele colective si cu locuintele colective cu servicii la parter. 

Construibilitatea pe situl luat în studiu este de 100%. Terenul este plan şi nu necesită lucrări 

semnificative de sistematizare pe verticală. 

P.U.Z.-ul vizează revitalizarea şi reamenajarea terenurilor agricole necultivate, dezvoltarea unei zone 

rezidenţiale, oferind cadrului natural un spaţiu verde amenajat prin lucrări de dezvoltare 

neostentativă, neagresivă, reversibilă şi prin excluderea, pe cât posibil, a poluării. 

O componentă importantă este cantitatea de precipitaţii care intră în sol. Prin construirea zonei 

studiate aceasta este captată de obicei; astfel s-a încercat ca principiul rezolvării apelor pluviale să fie 

acela al reintroducerii apei provenite din precipitaţii în sol.  

Se interzice forarea de noi puţuri fără avizul Administraţiei Bazinale de Apă - Banat. 

Zona studiată nu prezintă elemente speciale sau potenţial balnear care să fie valorificate.  

Propunerile urbanistice asigură o organizare optimă a teritoriului în limita legislaţiei şi a 

reglementărilor în vigoare prin asanarea completă a sitului şi o re-structurare a spaţiilor verzi într-o 

manieră prin care acestea să fie intercalate armonios funcţiunii propuse. 
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Existenţa spaţiilor verzi bine întreţinute contribuie, de asemenea, la creşterea calităţii 

locuirii.  

Astfel se propun in cadrul conceptului nostru: 

• o zona de vegetatie medie  

 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 

Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare amenajării acceselor rutiere la obiectiv, precum și 

rețeaua de străzi interioare pentru deservirea întregii zone în vederea asigurării traficului auto și 

pietonal al teritoriului studiat, asigurarea zonei cu transport în comun. 

SITUAŢIA EXISTENTĂ  

Terenul este deservit: 

• la nord- DJ cu CF nr. 416349 – aceasta se acesta se afla la Norde de  HCN 553/. 

• La vest – nu exista un teren destinat unui acces din domeniul public, doar 

proximitateaunor terenuri dezlipite in PUZ-uri avizate destinate ca drum. 

• La est – DE 532/2. 

PROPUNERI  

Prin documentațiile de urbanism aprobate pentru parcelele învecinate se trasează direcțiile principale 

de acces și prospectele stradale. Acestea se preiau ca rețele de acces și circulație pentru 

amplasamentul studiat, după cum urmează: 

• la nord- de viitorul prospect al BULEVARDUL SUDULUI ce urmeaza a se dezvolta cu un 

profil de 35 de m prin modernizarea DJ cu CF nr. 416349 – aceasta se va realiza prin 

inglobarea HCN 553/1  si a zonei de protectie impuse de Anif in profilul final. 

• La vest – de strada prevazuta in documentatiile adiacente cu profil propus de 14 m pe 

zona in dreptul lotului analizat 

• La est – DE 532/2 ce urmează a fi lărgit la dimensiunea de 26 m. 

Prospectele stradale sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor 

în localități (Ordinul MT nr. 50/1998). 
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Configurația arterelor rutiere (profilul transversal și longitudinal) va include zone semi carosabile, cu 

prioritate pentru pietoni, amenajări specifice zonelor de locuit, plantații de aliniament etc. Drumurile 

vor avea gabaritele corespunzătoare nivelului de trafic estimat în zonă. 

Pe terenurile rezultate prin parcelare se vor asigura parcări, raportate la funcțiunile propuse, în 

conformitate cu N132-93 „Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile 

urbane”.  Reglementarea numărului de locuri de parcare necesare obiectivelor propuse în zonă se va 

face pe baza anexa nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism și a Normativului P 132-93, cu un spor 

de 10% datorat creșterii indicelui de motorizarem dar nu mai putin de 1,5 locuri de parcare/ unitate 

cocativa conform Aviz de oportunitate nr. 5/2019. Accesul la dotări, serviciile către populație și 

trecerile de pietoni vor fi adaptate şi pentru persoanele cu handicap (pante, coborâri înclinate de pe 

trotuare, semafoare sonore, etc). Va fi făcut posibil accesul ocazionat de diferite intervenţii ce pot să 

apară (tehnice şi utilitare). Apele meteorice de pe partea carosabilă (lărgiri) se vor dirija spre zonele 

adiacente existente de-a lungul drumului. 

Toate lucrările de drum se vor realiza cu acelaşi sistem rutier alcătuit din fundaţie de balast, balast 

stabilizat peste care se vor aşterne straturile din mixtură asfaltică. Grosimea stratului rutier se va 

determina printr-un calcul de dimensionare şi se va face verificarea la variații de temperatură. 

Baza legală pentru efectuarea lucrărilor de construcţii în zona de drumuri cuprinde: 

• ordinul MT nr. 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea 

lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații şi a pomilor în localitățile urbane 

• ordinul MT nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi 

realizarea străzilor în localităţile urbane; 

• norme tehnice şi standarde românești în vigoare privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor. 

3.5. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, 

INDICI URBANISTICI 

Zonificarea funcționala se va face astfel: 

LCs1 - FUNCTIUNE locuinte colective cu dotari si servicii la parter 

 Maxim 22 unitati locative si 2 SAD-uri la parter 

   S/D+P+3E+M/Er - POT: 35% - CUT max.: 1.8 

LCs2 - FUNCTIUNE locuinte colective cu dotari si servicii la parter 
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 Lot 9 -  34 unitati locative si 2 SAD-uri la parter 

   S/D+P+3E+M/Er - POT: 40% - CUT max.: 2.5 

Lot 10 -  40 unitati locative si 2 SAD-uri la parter 

   S/D+P+3E+M/Er - POT: 40% - CUT max.: 2.5 

C  -ZONA CIRCULATII 

P  -ZONE VERZI/PARCURI/PERDELE DE PROTECTIE 

 

BILANT TERITORIAL INDICATORI URBANISTICI 

  

Functiunea  
Existent 

  
Propus 

  
Regim 
max. de 
inaltime 

Regim 
min. 
de 
inaltime 

 
POT 
max. 

 
CUT 
max. 

Hmax. 
la 
cornisa 

m
p 

% m
p 

%   %  m 

Teren arabil 15100 100 0 0.00      

Subzona de 
locuinte colective 
si servicii la parter 
– LCs1 

0  7296 24.32 
S/D+P+4E+Er S/D+P+2E 35 1.8 16 

Subzona de 
locuinte colective 
si servicii la parter 
– LCs2 

   
10585 

 
35.29 

 
S/D+P+4E+Er 

 
S/D+P+3E 

 
40 

 
2.5 

 
18 

Zona de circulatii 
(inclusiv spatii verzi de 
aliniament) 

 
0 

 
0.00 

 
8018 

 
26.30 

     

Zona de spatii verzi 0 0.00 1500 5.00  P 10   

Suprafata totala a 
zonei studiate 

 
15100 

 
100 

 
15100 

 
100.0
0 
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 Parcela 

nr. 

Suprafata 

(mp) 

Destinatie teren Regim maxim de 

inaltime 

POT maxim 

(%) 

CUT 

maxim 

 1 1063 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs1 

S/D+P+3E+Er 35 1.8 

 2 1041 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs1 

S/D+P+3E+Er 35 1.8 

 3 1040 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs1 

S/D+P+3E+Er 35 1.8 

 4 1041 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs1 

S/D+P+3E+Er 35 1.8 

 5 1047 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs1 

S/D+P+3E+Er 35 1.8 

 6 1072 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs1 

S/D+P+3E+Er 35 1.8 

 7 5488 Drum - 0 0 

 8 

16 

770 

2728 

Zona verde 

colectiva 

- 

S/D+P+6E+Er 

0 

40 

0 

3  9 1162 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs2 

S/D+P+5E+Er 40 2.5 

 10 1367 Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs2 

S/D+P+5E+Er 40 2.5 

  15100 TOTAL    

SUBZONA de Locuinte colective si servicii la parter – LCs1  

Pentru zona rezidentiala cu regim de inaltime max. S/D+P+3E+Er/M Locuinte colective si servicii la 

parter – LCs1, loturile 1-6,  se prevede un procent de ocupare a terenului (POT) max. de 35%. 

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de maxim 1.8 

Regimul de inaltime al cladirilor va fi S/D+P+3E+Er/M 

Regimul min. de inaltime al cladirilor va fi P+2E+Er/M. 

H maxim la cornisa 16 m 
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SUBZONA de Locuinte colective si servicii la parter – LCs2 

Pentru zona predominant rezidentiala cu regim de inaltime max. S/D+P+5E+Er/M locuinte 

colective si servicii la parter, loturile 9-10, se prevede un procent de ocupare a terenului (POT) 

max. de 40%. 

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de maxim 2.5 

Regimul max. de inaltime al cladirilor va fi S/D+P+5E+Er/M 

Regimul min. de inaltime al cladirilor va fi P+3E+Er/M. 

H maxim la cornisa 18 m 

Locurile de parcare vor fi amplasate Ia subsolul/demisolul imobilelor sau la o distanta de minim 5.00 

m fata de ferestrele locuintelor. 

Se vor respecta condiţiile de insorire legiferate in OMS 119/2014 art.3, ce modifica OMS 536/1997 

art.2, respectiv “amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o 

durata de minim 1 ½ ore la solstitiu de iarna”. 

Platformele pentru depozitarea pubelelor cu deseuri menajere vor fi amplasate la 10m fata de 

ferestrele locuintelor. 

Reglementari – configurare spatiala 

Configuratia spatiala a zonei prevede dezvoltarea pe sit a unei zone mixte de servicii si locuire. 

Pe terenul proprietate se prevade o zona pentru functiuni edilitare: post trafo, bazine de retentie 

ape pluviale, statii de pompare. 

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajati, vizitatori si pentru aprovizionare, proportional cu 

dimensiunile si capacitatea si functiunea constructiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare 

parcela. 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII  EDILITARE 

Se va realiza prin extinderea retelelor existente pe terenuri aflate in domeniul public, conform 

planului de actiune. 
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3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ  

Conform aviz SC GIROCEANA SRL  nu are retele de apa potabila si canalizare in exploatare la 

adresa amplasamentului studiat, dar acestea exista in cvartalul studiat, si se poate realiza extinderea 

lor, chiar pe strada Lirei la Sud de amplasamentul studiat.     

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: 

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi alimentarea hidranţilor de incendiu 
exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 
–1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de 
distribuţie, aşa cum rezultă din breviarul de calcule, vor fi asigurate de staţiile de pompare ale 
localităţii. 

Q zi med = 162,8 m3/zi = 1,884 l /s; 
Q zi max. = 187,22 m3/zi = 2,167 l /s; 

Qorar max. = 21,842 m3/h. 

Alimentarea cu apã potabilã se poate rezolva în sistem centralizat din reţeaua existentă a 

localitatii Giroc, după extinderea acesteia printr-o reţea de distribuţie din polietilenă PEHD 125 mm, 

până în zona studiată de plan, conform planului de strategie al Consiliului Local Giroc. 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. CANALIZARE 

 Conform aviz SC GIROCEANA SRL  nu are retele de apa potabila si canalizare in exploatare la 

adresa amplasamentului studiat, dar acestea exista in cvartalul studiat, si se poate realiza extinderea 

lor, chiar pe strada Lirei la Sud de amplasamentul studiat.     

Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr o e xtindere a sistemului 

centralizat de apă al localităţii Giroc. Extinderea rețelei din localitatea Giroc se va realiza de a lungul B 

dului Sudului (traseu aprobat prin HCL nr. nr.171/29.11.2017 ) cu conducte de polietilenă din PE - ID, 

având diametrul de 1 diametrul de 160 x 11,8 mm. Din această reţea se vor realiza branseamentele 
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necesare investitiei. x 11,8 mm. Din această reţea se vor realiza trei branșamentele necesare investitiei 

având 63 mm fiecare, pentru fiecare parcelă de locuințe colective cu servicii la parter în parte , 

conform planșelor anexate. 

  Canalizarea apelor uzate 

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu 

cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051. Se 

mai p revăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în 

puncte de schimbare a pantelor. 

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru 

curăţirea şi evacua re a depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. 

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 82, având 

dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, 

în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire. 

• Q uz zi med = 162,8 m 3 /zi = 1,884 l /s 

• Q uz zi max = 187,22 m 3 /zi = 2,167 l /s 

• Q uz or max = 21,842 m 3 /s 

Apele uzate colectate prin intermediul unui colector din PVC multistrat Ø 315 mm vor fi evacuate în 

sistem centralizat către reţeaua de canalizare a localităţii Giroc , conform planului de strategie al 

Consiliului Local Giroc, după realizarea extinderii până la obiectivul studiat. 

Canalizarea apelor pluviale 

Debitul de ape pluviale s-a calculat în baza SR 1846-2:2006, dat de relaţia Qm = (S1 x Ø1 + S2 x Ø2) x 

k, de unde Qp l. = 48,06 1 /s. Vanua l   = 4500 me/an. Apele pluviale se vor scurge pe panta terenului 

printr-un sistem de rigole, vor fi trecute în prealabil printr-un separator de hidrocarburi, colectate 

spre un bazin de retenţie (V = 45 m3). O parte din apele pluviale colectate vor fi utilizate la 

intretinerea spatiilor verzi si igienizarea suprafetelor betonate, iar preaplinul va fi descarcat in 

rigolele deschise ale localitatii Giroc, dupa realizarea extinderii sistemului de canalizare pana pe 

amplasamentul studiat. 

3 . 6 . 3 .  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

Ţinând cont de specificul construcţiilor ce vor apărea pe amplasamentul studiat se poate aprecia 

bilanţul energetic astfel: 
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S teren = 15 100 m2 din 66,0 % sunt destinaţi construcţiilor şi terenului aferent, restul fiind necesar 

pentru spaţii verzi, parcaje şi drumuri 

                                                                    Pi = 289 kW 

                                                                    Ps = 163 kW 

Alimentarea cu energie electrică se asigură prin racordarea la reţeaua existentă în zonă. Zona va fi 

dotată şi cu iluminat stradal şi iluminat de incintă. 

 Lucrări necesare: 

- Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a zonei elaborat de SC ELDD S.R.L..; 

- Realizarea alimentării cu energie electrică a zonei; 

- Realizarea iluminatului stradal. 

Lucrările vor fi executate de firme atestate pentru acest gen de lucrări pe baza studiilor de soluţie şi a 

proiectelor realizate de SC Enel ELECTRICA SA. Respectarea în proiectare şi execuţie a prevederilor 

tuturor normativelor în vigoare (I7 – 2002; PE 107 – 1995; P 118 – 1999) 

3.6.4. TELECOMUNICAŢII  

Zonele vor fi dotate cu reţele de telecomunicaţii pentru posibilitatea de racordare individuală a 

construcţiilor. Aceste reţele se vor dezvolta de către operatorii de telecomunicaţii şi reţele de cablu, 

pe baza proiectelor elaborate la comanda beneficiarului. 

Lucrări necesare: studiul de soluţie pentru dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii şi realizarea reţelei 

propriu-zise în zonele studiate. 

3.6.5. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ 

Alimentarea cu agent termic se va face pentru fiecare locuinta in parte cu ajutorul centralelor termice 

proprii.  

3.6.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea reţelei de distribuţie gaze 

naturale din zonă cea mai apropiată. Soluţia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilită de către 

Delgaz Grid care va elibera şi cota de gaz aferentă obiectivului. 
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3.6.7. GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  

3.7. PROTECŢIA  MEDIULUI. 

Implementarea proiectului în teritoriu poate produce efecte care nu sunt evidente. Pentru 

determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, se studiază criteriile conform Anexei 

1 la HG 1076/8 iulie 2004 şi anume: 

3.7.1. CARACTERISTICILE PLANURILOR ŞI PROGRAMELOR CU PRIVIRE ÎN SPECIAL LA :  

a) gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare 

fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa 

alocării resurselor.  

Parcelele cu nr. cf 407206, 407166, 406320; în suprafaţă totală de 15 100 mp vor avea o funcţiune 

nouă – rezidenţială colectiva cu funcţiuni complementare şi dotări cu servicii publice - în urma 

elaborării lucrării de faţă. Sunt propuse locuinţe colective cu dotari si servicii la parter cu regim de 

înălţime S/D+ P+3E +ER/M cu caracter urban iar locuintele colective cu dotari si servicii la parter  in 

regim maxim înălţime S/D+ P+5E +ER/M admise sunt: 

o locuire colectiva 
o functiuni compatibile locuirii 
o spaţii verzi, plantate, de aliniament şi de protecţie în zona aferentă studiului  
o accese carosabile, pietonale, parcaje şi garaje la parcelele nou create; 
o reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente. 

Cât priveşte alocarea resurselor se poate spune ca echiparea întregii zone în sistem centralizat 

presupune un mare efort financiar; unitatea şi varietatea funcţiunilor zonei sunt un motiv pentru 

administraţia locală pentru a susţine dezvoltarea ei. În aceeaşi măsură şi investitorul este interesat să 

participe  cu fonduri proprii la echipării tehnico-edilitare a zonei, în vederea unei optime funcţionări. 

b) gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în 

care se integrează sau care derivă din ele. 

o nu sunt afectate negativ alte programe. Măsurile şi amenajările necesare pentru realizarea 
urbanistică propusă se încadrează în linia de dezvoltare caracteristică părţii de nord-est a comunei 
Giroc. Dând o destinaţie concretă amplasamentului, imaginea globală a zonei devine concretă 
astfel că administraţia publică locală are în fata un orizont de timp, economic şi tehnic clar, ceea ce 
face ca alocarea resurselor să fie mult mai eficientă. 

c)  relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva 

dezvoltării durabile. 
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o planul de faţă încheie şi definitivează urbanizarea întregii zone, propunând o schemă directoare de 
artere majore elaborată în funcţie de elementele teritoriale existente; 

o din punctul de vedere al dezvoltării durabile, pornind de la definiţia acesteia ca întâmpinare a 
nevoilor actuale fără a împiedica generaţiile viitoare de a-şi satisface propriile nevoi se poate spune 
că planul analizat ia agriculturii un teren cu destinaţia arabil, neexploatat la data întocmirii studiului 
şi oferă indirect populaţiei Timişoarei si nu numai accesul la servicii propuse, terenul nefiind unul 
valoros din punct de vedere al mediului.  

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program. 

o nu se evacuează poluanţi care să afecteze apa subterană;  
o nu există şi nu vor exista surse de radiaţii; 
o nu se emană substanţe toxice sau periculoase;  

o nu există în zonă riscuri naturale; 
o sistemul de alimentare cu apă este realizat prin branşare la reţele publice/centralizate de 

alimentare cu apă; apele uzate menajere sunt colectate de canalizarea menajeră 
publică/centralizată; canalizarea pluvială este rezolvată prin colectare gravitaţională şi stocată în 
bazinul de retenţie amplasat pe zona verde, în legătură directă cu canalul de desecare Hcn 66, ce 
va primi preaplinul bazinului, după o preepurare. Apa pluvială va putea fi folosită pentru spălarea 
carosabilului sau udarea spaţiilor verzi; 

o deşeurile menajere vor fi depozitate în locuri speciale amenajate dotate cu pubele ecologice şi vor 
fi colectate în baza unui contract cu o firmă specializată şi cu avizul Primăriei; deşeurile astfel 
colectate vor fi reciclate sau comercializate unor firme specializate; se interzice depozitarea 
deşeurilor pe rampe neautorizate. Zona dotărilor va avea platformă separată pentru depozitarea 
deşeurilor;  

o din punct de vedere al mediului natural, prin intervenţia propusă nu sunt distruse plantaţii sau 
ecosisteme valoroase pentru mediu; propunerea pentru zona verde compactă (şi cu rol de 
protecţie antifonică) în cadrul lotului destinat serviciilor şi plantaţia de aliniament de-a lungul 
drumurilor însumează 5,00% din totalul parcelei de 15 100 mp la care se adaugă şi acel procent de 
20% spaţiu verde în interiorul fiecărei parcele solicitat prin Avizul de oportunitate;  

o în domeniul căilor de comunicaţie disfuncţionalităţile sunt eliminate prin propunerile PUZ, urmând 
ca administraţia publică locală să determine realizarea lor efectivă. Disfuncţionalităţile din cadrul 
reţelelor edilitare majore, adică lipsa acestora de pe amplasament, au fost eliminate propunându-
se soluţiile din faza definitivă - racordarea la reţelele publice de apă, canalizare menajeră, gaze 
naturale, telefonie, televiziune şi internet; 

o nu sunt afectate aşezările umane prin dezvoltarea propusă; 
o încălzirea pe bază de gaze naturale prin centrale termice şi suflante asigură un randament 

maxim de utilizare a combustibilului. 

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de 

mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea 

apelor) 
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se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 precum şi actele normative în vigoare. 

Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcţie şi evacuarea în 

funcţie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate se va face pe 

bază de contract, ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor 

industriale reciclabile, aprobată prin Legea nr. 456/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Legii nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000. 

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

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor 

În ceea ce priveşte efectele implementării planului acestea se descriu în următoarele direcţii posibile:  

o biodiversitatea nu este afectată datorită faptului că terenul de faţă este în circuitul agricol;  
o asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative zona nefiind populată;  
o sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului;  
o fauna si flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; 
o solul îşi va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau amenajări pe toată 

durata de existentă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi 
amenajărilor;  

o apa este un factor ce nu va avea de suferit odată cu branşarea la sistemul centralizat;  
o aerul nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; prin crearea zonelor verzi propuse 

microclimatul local va fi influenţat pozitiv;  
o factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; 
o valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt veniturile rezultate din 

agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica potenţialul terenului situat în apropierea zonei 
urbane Timişoara; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic; 

b) natura cumulativă a efectelor: efectele implementării planului nu au o natură cumulativă 

semnificativă; 

c) natura transfrontalieră a efectelor: implementarea proiectului nu are nici un efect de natură 

transfrontalieră; 

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): în cadrul 

elaborării documentaţiei s-a ţinut cont de măsurile de avut în vederea protejării sănătăţii populaţiei 

afectate pe parcursul implementării ei şi pentru protecţia mediului; în execuţie se vor respecta 

normele de protecţia muncii şi legislaţia în vigoare aferentă; riscul pentru sănătatea umană sau pentru 

mediu poate fi considerat nesemnificativ. Nu există riscul altor tipuri de accidente (substanţe 

inflamabile, gaze, noxe, etc). 
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e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate): din 

punct de vedere al mărimii şi spaţialităţii efectelor se poate spune că influenţa implementării planului 

este practic nesemnificativă; 

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 

o caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul; 

arealul posibil afectat este minim iar valoarea sa este dată doar de potenţialul agricol. 

Folosirea intensivă a terenului în acest caz nu degradează terenul ci îl face doar inutilizabil pe 
perioada de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor. 
o depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu vor fi depăşite 

limitele admise; 
o folosirea terenului în mod intensiv: gradul de ocupare al terenului beneficiarului - POT: 35%; 

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, 

comunitar sau internaţional: nu există pe sau în apropierea amplasamentului zone sau peisaje care să 

aibă statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Întreaga analiza 

duce la concluzia ca implementarea planului nu are un impact negativ asupra mediului ci, dimpotrivă, 

îi sporeşte anumite calităţi şi, ca urmare, nu este nevoie de o monitorizare a implementării sale în 

timp; 

o odată cu accentuarea urbanizării zonei se propune extinderea reţelelor publice urbane de 
alimentare cu apă, electricitate, telefonie, cablu TV, gaz, canalizare. 

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ  

În etapa pentru care se elaboreză Planul Urbanistic Zonal, principalele  obiective de utlitate publică 

sunt: 

• Sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă; 

• Reţea centralizată de canalizare; 

• Extinderea reţelei electrice de distribuţie de medie tensiune; 

• Spaţii verzi, plantaţii de aliniament în lungul străzlori care se vor moderniza şi a străzii nou 

propuse; 
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IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL (TEREN ŞI 
CONSTRUCŢII)  

• Terenul ce face obiectul prezentei documentaţii este proprietatea privată DUMITRU ZORINA, 

conform extrasului CF 407206, 407166, 406320, având o suprafaţă de 15 100 mp cu folosinţa 

arabil în extravilanul U.A.T. Giroc. 

DETERMINAREA CIRCULAŢIEI TERENURILOR  

 Pe planşa nr.A104 „CIRCULATIA TERENURILOR” din proiect sunt marcate prin haşuri 

circulaţia terenurilor şi anume: 

• terenul destinat modernizării si largirii căilor de comunicaţie (străzi) ce urmează a fi cedata în 

proprietatea publică de interes local; 

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE  

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 General al Comunei Giroc, si asigurarea amplasamentelor și 

amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.  

Terenul ce urmează a fi introdus în intravilanul extins prin prezentul  PUZ, având categoria de 

folosință agricolă, este supus interdicției temporare de construire, ridicarea interdicției făcându-se 

numai cu respectarea legislației și normelor în vigoare privind scoaterea din circuitul agricol. Cererea 

de scoatere din circuitul agricol se va face de către investitorul interesat, pe baza unei documentații 

tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la situația juridică a terenurilor 

aparținând domeniului public și/sau privat al statului, sau privat al persoanelor fizice. 

Toate intervențiile în zonă se vor face numai pe baza PUZ-ului aprobat, încadrându-se în prevederile 

acestuia. Cu această ocazie se vor întocmi toate studiile de teren necesare (pedologice , OSPA, 

scoatere din circuitul agricol, LC, etc.). Soluția propusă este prevăzută a se realiza etapizat, funcție de 

ritmul populării zonei, precum şi de bugetul proprietarilor/beneficiarilor finali ai terenului vizând 

posibilitatea de finanțare a dotărilor cu echipare tehnico – edilitară, caracteristică unei zone de 

locuit. 

Regulamentul Local de Urbanism al PUZ este parte integrantă a proiectului şi are un caracter de 

reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, 

de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe întreaga zonă studiată. Prezentul 

regulament completează prevederile din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 
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nr.525/1996.  Modificarea Regulamentului Local de Urbanism al PUZ aprobat se va face numai în 

condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor PUZ; aprobarea unor modificări ale PUZ şi 

implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare 

– aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială, fiind necesară elaborarea unei noi 

documentaţii, conform prevederilor legale. 

Întocmit, 

Arh. RUR Cristina Janina H. BOGDAN 

Arh. Cristina PATRASCU - BABA 

 

 

 

 

 

 

 


