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1. Date de recunoaştere 

Terenul cu parcelele mentionate mai sus in proprietatea SC. PREMIUM GSA SRL se afla 

situat in teritoriu administrativ al Comunei Giroc, jud Timis, in partea de Nord Est, in extravilan 

in vecinatatea sudica a centurii de Sud – VOTS Timisoara , in vecinatatea teritoriului 

administrativ al satului Urseni  com. Mosnita, in vecinatatea caii ferate 125 Timisoara –Lugoj 

via Buzias , a unor trasee de canal de desecare, drumuri de exploatare  dupa cum urmeaza  

(conf. planurilor anexate):  

- in partea de Sud- calea ferata CF 125 Timisoara –Lugoj via Buzias. Km 5+594 - 5+634 

- in partea din Vest se invecineaza cu un drum de exploatare De 102/1/6 , cu un sant si 

un canal de irigati Hcn 590 si la o distanta de peste 60 m, coridorul centura Timisoara - 

Sud,  

- in Nord  , NE se invecineaza cu terenuri agricole , CU De 102/1/2 si mai departe 

drumul DC 96 ce traverseaza centura si leaga Timisoara ( Calea Urseni) de localitatea 

Urseni si  lotizari cu functiuni de locuire si servicii pe teritoriul com.Mosnita.  

- In partea de Est se invecineaza cu terenuri agricole libere de constructii si un PUZ 

aprobat  cu functiuni de locuire in teritoriu   Mosnita, sat Urseni si alte PUZ-uri cu 

lotizari pentru locuinte si functiuni complementare .  

Zona se afla in atentia investitorilor in imobiliare si in atentia autoritatilor locale pentru 

dezvoltarea structurii urbane a comunei Giroc si totodata a comunei Mosnita in a carei 

vecinatate se afla. 

 

2. Obiectul lucrării 

Date de tema 

Terenul aflata in studiul de fata compus din trei parcele se afla in jud. Timiș, in extravilanul 

Comunei, Giroc, localitatea Giroc.  

Terenul are o suprafata relativa orizontala de 30.000 mp, estet liber de constructii si cu 

folosinta actuala de tren agricol extravilan. 

Beneficiarul solicita realizarea unui PUZ in vederea demararii unor investitii imobiliare. Se 

solicita realizarea pe parcelele mai sus mentionate impartirea in loturi pentru construirea de 

cladiri cu functiune de locuinre si servicii respectand legislatia in domeniu, si realizand o 

continuare a structurii urbane propuse sau aprobate prin puzurile realizate in zona. 

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:  

 dezvoltarea  functionala pentru zona de locuire si servicii aferente acesteia,  
amenajarea unor zone verzi si dezvoltarea unor retele de drumuri care sa 
deserveasca investitiile propuse, reparcelarea terenului functie de necesitatile 
functionale. 

 asigurarea accesului la viitoarea investitie, în contextul zonei si a legaturilor 
acestora cu celelalte zone functionale prevazute in documentatii de urbanism 
aprobate sau in curs de avizare; 

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizarii constructiilor.  
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3. Surse de documentare 

Pentru intocmirea documentatiei s-au luat in considerare urmatoarele documentatii: 

- PUG-ul  comuna Giroc  aflat in lucru; 

- PUG-ul  comunei Mosnita  aflata in vecinatatea terenului; 

- PUZ-uri in vecinati aprobate si aflate in lucru; 

- Alte amenajari similare. 

Documentatia este intocmita in conformitate cu :  

- -Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile 

ulterioare.  

- -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor  

- -H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu 

modificarile ulterioare -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.  

- -Suportul topografic intocmit in sistem STEREO 70 . 

 

II. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE URBANISTICA  

   

1. Evolutia zonei. 

Datorita calitatii cadrului natural existent, dar in primul rand al pozitiei geografice apropiate 

de municipiul  Timisoara, comuna Giroc are un important potential de dezvoltare a activitatilor 

serviciilor, cat si al locuirii. 

Tendinta de dezvoltare a comunei  Giroc, cat si a Municipiului Timisoara in vecinatatea 

careia se afla,  este de ocupare si construire a acestei zone, cu functiuni diversificate de 

locuire, servicii, comert, etc. continuand si dezvoltand armonios  structurile urbane in teritoriu 

Dezvoltarea in viitor a localitatii Giroc  creaza  posibilitatea  ca in perspectiva, aceasta sa 

devina o localitate satelit  al Timisoarei functionand  intr-un macrosistem si cooperand cu 

acesta. 

 

2. Incadrarea in localitate. 

Terenurile cu parcelele mentionate mai sus se afla situate in teritoriu administrativ al 

Comunei Giroc, jud Timis, in partea de Nord Est, in extravilan, in vecinatatea sudica a centurii 

de Sud – VOTS Timisoara si in vecinatatea teritoriului administrativ al satului Urseni  com. 

Mosnita. 

Vecinatatile terenurilor sunt conf. planurilor anexate si descrise mai sus. 

 

3. Elemente ale cadrului natural 

Terenurile luate în studiu au categoria de folosinta arabil, fiind liber de orice constructie. 

Terenurile sunt relativ plane si orizontale, având stabilitatea generala asigurata. 
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▪ Relief, vegetație: 

 Terenul este situat într-o zonă cu peisaj specific de câmpie. După cum s-a menționat 

anterior, terenul din zonă este relativ plat, nu prezintă denivelări semnificative. 

Zona este fără vegetație amplă sau valoroasă – terenurile libere sunt acoperite cu flora 

specifica terenurilor necultivate. 

▪ Morfologic, zona este situata în Campia Banatului , parte integranta din marea unitate 

geomorfologica Câmpia Tisei, centrul unui mare complex aluvionar, a carui axa longitudinala o 

constituie râurile 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 in general nivele ridicate (1,5 – 5,0m). 

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. 

 

▪ Seismicitate 

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 = 1,0 s 

- grad de seismicitate echivalent 7,5 

Adancimea de inghet stabilita este de 0,70m. 

Din punct de vedere geotehnic pe teritoriul comunei predomina pamânturile argilo – 

nisipoase, urmate de nisipuri fine si medii. 

 Adâncimea minima de fundare recomandata Hmin = 1,00m. 

 Presiunea recomandata pentru sarcini fundamentale si adâncimea de baza (2,00). 

Pa = 1,60 – 2,00kgf/cmp in pamanturi prafos nisipoase si nisipuri fine 

 Presiunea recomandata pentru combinatia de sarcini fundamentale + 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. 
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Regimul termic 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 Mediteraneana. 

 temperatura medie multianuala a aerului: 8,8º C 

  Izotermele medii multianuale de 10°C si 11°C 

 Temperaturi medii de -2°C în luna ianuarie si 22°C - 24°C în luna iulie 

 Zapada prezinta grosimi medii de 20 – 50cm, prima zapada începând cu luna 

noiembrie, ultima zapada în martie. 

 

 data medie a primului îngheț : 11 octombrie 

 nr. mediu al zilelor tropicale(Tmax. > 30ºC): 8 zile/an 

 cantitatea medie multianuala a precipitațiilor : 660mm/an 

 durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an 

 număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an 

 număr mediu al zilelor cu bruma: 25 zile/an 

 
 In anotimpul rece si in perioadele de calm poate apare fenomenul de inversiune 

atmosferica. Corespunzător latitudinii la care se situează  zona studiata, se înregistrează  o 

radiație solara directa in medie de 736cal/m² la 21.06 si 118 cal/ m² la 22.12, cu un coeficient 

de transparenta a norilor de 0,342. Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160 -

180zile. 

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

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

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

valuri de frig. Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), 

reflex al activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitaţii 

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

vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse. 

 Principalele vânturi care bat în judeţ sunt: Vântul de Vest şi Austrul. Vântul de vest este 

determinat de anticiclonul Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna, de la sud-vest. Este un 

vânt cîlduţ şi umed care provoacă precipitaţii abundente în lunile mai şi iunie. Austrul bate de 

la sud-vest, dinspre Marea Adriatică şi se simte în toate anotimpurile. Vara este cald şi uscat 

“Sărăcilă”, în vreme ce iarna aduce umezeală şi moderează temperatura. 

 

4. Circulatia . 

Accesul dinspre Timisoara la parcelele in studio se face pe Calea Urseni pâna la iesirea 

din oras pe DC96, traseul continua traverseaza centura a Timisoarei si apoi imediat la dreapta  

pe un drum de exploatare De102/1/6 propus spre modernizare continuand  in partea de sud a 

zonei cu De 113 paralel cu calea ferata . Acestea sunt datele de referinta pentru  viitoarea 

structura propusa. 
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5. Ocuparea terenurilor 

Amplasamentul se afla in extravilanul localitatii si este format din parcelele cadastrale cu 

 nr.  CF nr. 402855, Giroc,de 10.000mp , CF nr. 402857,  Giroc, de 10.000mp, CF. nr. 

400498,  Giroc, de  10.000mp, arabil in suprafata totala de 30.000mp liber de constructii. 

Principalele disfunctionalitati semnalate sunt lipsa dotarilor edilitare (alimentare cu apa, 

canalizare, alimentare cu energie, electrica, gaz, telefonie), si drumui de acces ce trebuiesc 

realizate fizic in teren,.care sa permita dezvoltarea functiunilor propuse si a utilitatilor in zona 

permitand bransarea cladirilor la acestea. Zona de protective de 100m si zona de siguranta de 

20m a caii ferate Timisoara –Lugoj via Buzias afecteaza parcela sudica studiata iar zona de 

protectie  de 50m a viitoarei centuri se sud a Timisoarei - VOTS nu afecteaza terenul studiat.  

 

6. Echiparea edilitara 

Alimentarea cu apa si canalizarea – nu exista in zona. 

Comuna Giroc dispune de alimentare cu apa centralizata si canalizare, prin extinderea 

retelelor se va realiza si racordare zonei in studiu. 

Pentru realizarea retelelor de echipare tehnico-edilitare sunt necesare studii de 

specialitate. 

Alimentarea cu energie electrica – in zona exista o retea de 0,4kv ce traverseaza una 

din parcele. 

In vederea racordarii la reteaua existenta se vor intocmi studii de specialitate 

Alimentarea gaze naturale – nu exista in zona. 

Localitatea GIROC este racordata la reteaua de gaze naturale conform hotararii de 

Guvern pentru infiintarea de distributii de gaze retea ce va fi extinsa cuprinzand si zona aflata 

in studiu. 

Reteaua de telecomunicatii existenta a localitatii va fi extinsa si in zona studiata.  

 

7. Probleme de mediu 

Relatia cadru natural – cadru construit  
Suprafata din perimetrul studiat, având în prezent folosinta arabil, nu prezinta nici un fel de 

surse de poluare a mediului. 

Zona studiata in prezent este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista 

agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu zona rezidentiala.  

Viitoarea centura a municipiului Timisoara se afla la o distanta de minim 60m, un teren este in 

zona de protectie a caii ferate Timisoara –Lugoj via Buzias  ce are un trafic foarte redus. 

Terenul in cauza nu se afla in imediata vecinătate a unor zone verzi protejate sau de 

importanta. 

Evidentierea riscurilor naturale si antropice 
  Nu este cazul in cadrul cvartalului studiat nici de riscuri naturale nici de riscuri antropice. 

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile 
echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. 
 Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona. 
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Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie  
 In zona nu exista construcții de patrimoniu astfel ca nicio clădire din zona nu necesita 

protectie din acest punct de vedere. 

Evidentierea potentialului balnear si turistic 
 Terenul studiat nu se afla intr-o zona sau in vecinatatea unei zone cu potential balnear, 

astfel ca nu se pune problema evidentierii unor astfel de trăsături. 

8.  Opţiuni ale populaţiei  

Cerintele autorităţilor locale, a populatiei, precum şi punctele de vedere ale factorilor 

interesaţi cu privire la viitoarea organizare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 

- extinderea funcţiunii de locuire si functiuni complementare adaptată la configuraţia 
terenului şi specificul zonei si a vecinatatilor; 

- asigurarea necesarului de spaţii verzi şi drumurilor de circulaţie pe teren; 
- asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o varianta de echipare centralizată. 

 

III. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA 

1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Terenul este arabil in extravilan intr-o zona de interes pentru investitori fara utilitati, cu un 

acces propus prin modernizarea unor drumuri de exploatare, cu un potential de a extinde 

structura urbana din apropiere de Urseni si in relatie cu dezvoltarea urbana de pe teritoriu com. 

Mosnita Noua. 

 

2. Prevederi PUG. 

Conform PUG- Com. Giroc  aprobat terenurile sunt in extravilan arabile, in zona 

nereglementata. 

 PUZ-urile aprobate la nivelul de cvartal studiat  au prevăzut realizarea de functiuni similare 

in zona si extinderea retelelor tehnico-edilitare pentru zonele invecinate. 

3. Valorificarea cadrului natural. 

Terenul nu prezinta elemente deosebite de cadru natural,  zona amplasamentului studiat 

este in totalitate cuprinsa in circuitul agricol. Terenul este plan si nu necesita lucrari 

semnificative de sistematizare pe verticala. 

Conditiile de clima, cat si cele privind construibilitatea nu ridica probleme deosebite. 

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

Documentatia prezenta se elaboreaza având ca obiect parcelarea terenurilor  cu suprafata 

totala de 30.000 mp.in parcele pentru construire cu functiuni de locuire si servicii conform 

planului anexat. 

4. Modernizarea circulatiei 

In zona studiata se propune o trama stradala cu profilurile potrivite de drumuri de acces la 

locuinte cu un profil stradal final de 12m si drumuri colectoare cu un profil final de 16m care fac 

legatura la Calea Urseni ce leaga Timisoara de Urseni. Drumurile de exploatare De 102/1/6 , 
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De 102/1/4 si De 102/1/2 devin cu un prospect de 16m, iar intre acestea, transversal, se 

propun noi drumuri cu un prospect de 12m astfel zona cuprinsa intre centura – calea ferata - 

Calea Urseni - intravilan Giroc poate fi dezvoltata coerent  raspunzand cerintelor investitorilor 

si necesitatilor autoritatilor de a extinde structura urbana cu infrastructura edilitara, cu dotari de 

gospodarire comunala si cu functiuni compatibile si necesare comunitatii.  

Profilul stradal de 12m cuprinde un trotuar de 1m, pista biciclete de 1m, spatiu verde cu 

plantatii de aliniament de 1m, carosabil dublu sens de 7m, sp. verde 1m si trotuar 1m.  

Profilul stradal de 16m cuprinde un trotuar de 1,50m, pista biciclete de 1,00m, spatiu 

verde cu plantatii de aliniament de 1,00m, banda de stationare auto de 2,5m , carosabil dublu 

sens de 7m, spatiu verde de aliniament de 1,00m, pista biciclete de 1m si trotuar 1,00m.  

Profilul stradal de 16m paralel cu calea ferata si la limita zonei de siguranta este compus 

ca cel de 16m dar fara accesul pietonului si a biciclistului in proximitatea zonei de siguranta 

deci cuprinde pornind de la lotizre spre calea ferata un trotuar de 1,50m, pista biciclete de 

1,00m, spatiu verde cu plantatii de aliniament de 1,00m, banda de stationare auto de 2,5m , 

carosabil dublu sens de 7,00m, un trotuar, spatiu verde aliniament si trotuar, fiecare de 1,0m  

dupa care apoi urmeaza zona de siguranta de 20,00m. In acesat zona se amenajeaza un 

spatiu verde de 13.41m pana la limita cadastrala CFR. In dreptul fiecarui lot va fi prevazut un 

acces auto de maxim 3,00m. 

 Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie de balast şi 

piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.  

Se va respecta numarul de locuri de parcare potrivit numarului de unitati locative conform 

RGU asigurand locuri de parcare si pentru vizitatori, un total de 1,5 locuri parcare pe unitate 

locative locuinta. 

5. Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial 

 Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop organizarea zonei si au condus la 

următoarele principii de lucru: 

- generarea unei trame stradale in zona incadrand parcelele supuse reglementarii si 
mobilarea teritoriului cu  cu functiuni de locuire colectiva sau individuala si servicii aferente 
zonei, rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi si a unui teren pentru echipare 
tehnico-edilitara; 

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi a canalizării pentru 
viitoarea dezvoltare. 
 

In acest context se propune pe terenurile cu CF nr. 402855, Giroc,de 10.000mp , CF nr. 

402857,  Giroc, de 10.000mp, CF. nr. 400498,  Giroc, de  10.000mp,  o impartire in loturi cu 

acces la structura de drumuri descrisa mai sus si racordata la drumul DC 96  rezultand 

conform plansei PLAN  REGLEMENTARI  04U : 

► Parcela cu nr.CAD 402855 va avea o categorie functionala cu caracter preponderant 

rezidential cu functiuni complementare compatibile conform Aviz Oportunitate nr.17/09/2020. 

Ea va fi impartita in  8 loturi pentru constructii , un lot cu spatiu verde amenajat si un lot care 

include dotari de gospodarire comunala ( post trafo, bazin retentie ape pluviale statie pompare, 

etc) si o parte de teren pentru realizarea drumurilor de acces ce va trece in domeniu public. 
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● functiuni -  locuire colectiva cu max. 3 ap. / nivel, cu servici (SAD) la nivelul 

parterului.  

● regim de inaltime de S+P+2E+M/Er. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea 
in vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conf. 
Ordinul 536 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de 
viată al populației) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul 
însoririi acestora. 

- Regim de aliniere al constructiilor si amplasarea fata de aliniament.. In cadrul 
studiului a fost stabilită limita maximă de implantare a construcţiilor conform plansei 
Plan Reglementari 04U in care se propune amplasarea in  aliniament la strada pentru 
parteul constructiilor cu functiune SAD  si cu retragere fata de aliniamentul stradal de 
3m pentru locuirea colectiva la etaje. 

Constructiile vor fi retrase cu minim 10m fata de limita din spate a terenurilor,  pot fi 

cuplate pe o limita laterala sau se va respecta o retragere minima de ½ din inaltimea 

cladirii. 

- Orientarea fata de punctele cardinale  

Conform art. 17 RGU si Anexei 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului 
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viată al 
populației: Ordinul nr. 536/1997. 

 

- Amplasarea fata de drumurile publice  

Conform art. 18 RGU. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire si 
servicii este permisa cu respectarea zonelor de protecție. 
 

- Sistematizarea pe verticală 

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine si a strazii 
păstrând posibilitatea evacuării apelor meteorice prin rigole la canale. 

 
Se va respecta numarul de locuri de parcare potrivit numarului de unitati locative  

conform RGU asigurand locuri de parcare si pentru vizitatori in total de 1,5 loc/unt. loc. 
 

► Parcela cu nr.CAD 402857 va avea o categorie functionala cu caracter preponderent 

rezidential cu functiuni complementare compatibile conform Aviz Oportunitate nr.17/09/2020. 

Ea va fi impartita in  7 loturi pentru constructii , un lot cu spatiu verde amenajat si un lot care 

include dotari de gospodarire comunala ( post trafo, bazin retentie ape pluviale statie pompare, 

etc) si o parte de teren pentru realizarea drumurilor de acces ce va trece in domeniu public. 

●functiuni -  locuire colectiva cu max. 3 ap. / nivel, cu servici (SAD) la nivelul 

parterului.  

●regim de inaltime de S+P+2E+M/Er. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea in 

vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conf. 

Ordinul 536 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de 
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viată al populației) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul 

însoririi acestora. 

- Regim de aliniere al constructiilor si amplasarea fata de aliniament.. In cadrul 

studiului a fost stabilită limita maximă de implantare a construcţiilor conform plansei 

Plan Reglementari 04U in care se propune amplasarea in  aliniament la strada pentru 

parter cu functiune SAD  si cu retragere fata de aliniamentul stradal de 3m pentru 

locuire colectiva la etaje. 

Constructiile vor fi retrase cu minim 10m fata de limita din spate a terenurilor,  pot fi 

cuplate pe o limita laterala sau se va respecta o retragere minima de ½ din inaltimea 

cladirii. 

- Orientarea fata de punctele cardinale  
Conform art. 17 RGU si Anexei 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului 
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viată al 
populației: Ordinul nr. 536/1997. 

 
- Amplasarea fata de drumurile publice  

Conform art. 18 RGU. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire si 

servicii este permisa cu respectarea zonelor de protecție. 

- Sistematizarea pe verticală 
Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine si a strazii   

păstrând posibilitatea evacuării apelor meteorice prin rigole la canale. 

 

Se va respecta numarul de locuri de parcare potrivit numarului de unitati locative conform 

RGU asigurand locuri de parcare si pentru vizitatori in total de 1,5 loc/unt. loc. 

 

► Parcela cu nr.CAD 400498 va avea o categorie functionala cu caracter predominant 

rezidential conform Aviz Oportunitate nr.17/09/2020. Ea va fi impartita in  28 loturi pentru 

constructii , un lot cu spatiu verde amenajat si un lot care include dotari de gospodarire 

comunala ( post trafo, bazin retentie ape pluviale statie pompare, etc) si o parte de teren 

pentru realizarea drumurilor de acces ce va trece in domeniu public. 

●functiuni -  locuite insiruite (26 parcele 1 unitate locativa / parcela) si locuinte 

individuale cu servicii la parter (2 parcele, max 2 unit locative / parcela). 

●regim de inaltime de S+P+1E+M. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea in 

vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conf. 

Ordinul 536 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de 

viată al populației) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul 

însoririi acestora. 

- Regim de aliniere al constructiilor si amplasarea fata de aliniament.. In cadrul 

studiului a fost stabilită limita maximă de implantare a construcţiilor conform plansei 

Plan Reglementari 04U in care se propune o retragere fata de aliniamentul stradal de 

5m. sau pe aliniament lateral in cazul loturilor de colt. 
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Constructiile vor fi retrase cu minim 10m fata de limita din spate a terenurilor ( lot 27, 

28) si 6m pentru lot 1 - 26. 

- Orientarea fata de punctele cardinale  
Conform art. 17 RGU si Anexei 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului 
pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viată al 
populației: Ordinul nr. 536/1997. 

 
- Amplasarea fata de drumurile publice  

Conform art. 18 RGU. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire si 

servicii este permisa cu respectarea zonelor de protecție. 

 

- Sistematizarea pe verticală 
Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine si a strazii 

păstrând posibilitatea evacuării apelor meteorice prin rigole la canale. 

Se va respecta numarul de locuri de parcare potrivit numarului de unitati locative conform 

RGU asigurand locuri de parcare si pentru vizitatori in total de 1,5 loc/untitate. locativa. 

 

 

 

 

BILANT TERITOTIAL 

SUPRAFETE TEREN PE ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

TOTAL TEREN REGLEMENTAT 30.000 100% 
  

Din care  

PARCELA 

402855 

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE LA PARTER 

   

   7.591,50 

 

75,915% 

ZONA DRUMURI      1.873,40 18,734% 

                                 Din care spatii verzi de aliniament         268,00  

ZONA VERDE        450,00   4,500% 

ZONA TEHNICO-EDILITARA          85,10   0,815% 

TOTAL LOT 1 10.000  10.000,00    100% 

PARCELA 

402857 

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE LA PARTER 

   

   6.300,00 

 

63,000% 

ZONA DRUMURI      3.147,00 31,470% 

                                  Din care spatii verzi de aliniament         371,50  

ZONA VERDE        500,00   5,000% 

ZONA TEHNICO-EDILITARA          53,00   0,530% 

TOTAL LOT 2 10.000  10.000,00 100% 
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PARCELA 

400498 

 

ZONA DE LOCUINTE INSIRUITE SI LOCUINTE 
INDIVIDUALE lot 27,28 cu servicii la parter 

   

   6.329,10 

 

63,291% 

ZONA DRUMURI      2.993,40 29,934% 

                                 Din care spatii verzi de aliniament         399,00  

ZONA VERDE         621,50   6,215% 

ZONA TEHNICO-EDILITARA          56,00   0,560% 

TOTAL LOT 3 10.000  10.000,00   100% 

 ZONA  LOCUIRE    20.220,60 67,400% 

ZONA DRUMURI  ( strada)      8.013,80 26,713% 

                                 Din care spatii verzi de aliniament      1.038,50  

ZONE  VERZI      1.571,50   5,240% 

TOTAL SPATII VERZI      inclusive de aliniament       2610,00 8,700% 

ZONA TEHNICO-EDILITARA        194,10  0,647% 

    

 30.000,00 

   
100% TOTAL PUZ 

 

 

► Parcela cu nr.CAD 402855 zona proponderent rezidentiala  

  (functiune locuire colectiva max. 3 ap. / nivel si spatii comerciale la parter) 

Procentul maxim de ocupare al terenului: 

POT  existent = 0,00%                             POT maxim admis = 35% 

 

Coeficientul  maxim de ocupare al terenului: 

CUT existent = 0,00                                 CUT maxim admis = 1,50 

 

Regimul maxim de inaltime este de .  

H maxim cornisa = 13,00 la S+P+2E+M/Er.  

H maxim admis   = 16,00 la S+P+2E+M/Er 

 

BILANT TERITORIAL VARIANTA MOBILARE 

●LOTURILE: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  -  S+P+2E+M/Er 

S teren/lot = 950,00mp 

POT= 35%, CUT = 1,50  

Parter     = 332,50mp  cu functiune SAD (35%) 

Etaj 1,2       = 665mp  3ap x 2 = 6 unit.  

Mansarda     = 300,00mp          = 2 unit.  

S spatii verzi                     = 190,00mp  (20,00%) 

S alei, carosabil/parcaj    = 427,50mp  (45,00%) 
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●LOTUL 43  -  S+P+2E+M/Er 

S teren =941,50mp 
POT= 35%, CUT = 1,50  
Parter    = 329,50mp  cu functiune SAD (35%) 
Etaj 1,2      = 659,00mp  3ap x 2 = 6 unit. 
Mansarda    = 300,00mp          = 2 unit.  
S spatii verzi                     = 201,50mp  (21,40%)  
S alei, carosabil/parcaj   = 410,50mp  (43,60%) 

 

► Parcela cu nr.CAD 402857 zona proponderent rezidentiala  

(functiune locuire colectiva max. 3 ap. / nivel si spatii comerciale la parter) 

Procentul maxim de ocupare al terenului: 

POT  existent = 0,00%                             POT maxim admis = 35% 

 

Coeficientul  maxim de ocupare al terenului: 

CUT existent = 0,00                                 CUT maxim admis = 1,50 

 
Regimul maxim de inaltime este de .  
H maxim cornisa = 13,00 la S+P+2E+M/Er.  
H maxim admis = 16,00 la S+P+2E+M/Er 

 
BILANT TERITORIAL VARIANTA MOBILARE 
●LOTURILE 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  -  S+P+2E+M/Er 

S teren =900,00mp 

POT= 35%, CUT = 1,50  

Parter     = 315,00mp  cu functiune SAD (35%) 

Etaj 1,2      = 630mp  3ap x 2 = 6 unit.  

Mansarda     = 290,00mp          = 2 unit.  

S spatii verzi                    = 205,50mp  (22,83%) 

S alei, carosabil/parcaj   = 379,50mp  (42,17%) 

 

► Parcela cu nr.CAD 400498 zona rezidentiala  

(functiune locuite insiruite 26 parcele,1 unitate locativa/parcela si locuinte 

individuale cu servicii la parter  2 parcele max.2 unitati locative / parcela) 

Procentul maxim de ocupare al terenului: 

POT  existent = 0,00%                             POT maxim admis = 35% 

 

Coeficientul  maxim de ocupare al terenului: 

CUT existent = 0,00                                 CUT maxim admis = 1,00 

 
Regimul maxim de inaltime este de .  

H maxim cornisa = 9,00 la S+P+1E+M  

H maxim admis = 12,00 la S+P+1E+M 
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BILANT TERITORIAL VARIANTA MOBILARE 

●LOTUIRLE 1÷26 -  S+P+1E+M 

S teren =210,35mp  
POT= 35%, CUT = 1,00  
Sconstruit la sol   =   73,60mp  (35,00%)  
Sconstruit desfasurat = 210,35mp   
S spatii verzi                    =  83,50mp  (39,70%) 
S alei, carosabil/parcaj   =  53,25mp  (25,30%) 

 

●LOTURILE 27,28 -  S+P+1E+M 

S teren =430,00mp 

POT= 35%, CUT = 1,00  

Sconstruit la sol   = 150,50mp (35,00%) 

Sconstruit desfasurat = 430,00mp   

S spatii verzi                    = 199,00mp  (46,28%) 

S alei, carosabil/parcaj   =   80,50mp  (18,72%) 

6. RETELE EDILITARE 

Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: 

a. Alimentare cu apă 

Suprafata totală a zonei studiate este de 30.000 mp; zona propusă spre studiu va avea 

din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zona de locuinte si functiuni 

complementare ce va fi introdusă în intravilanul extins al localităţii Giroc. 

Sursa  de  apã  pentru  asigurarea  apei  potabile  pentru  constructiile  propuse  va  fi  

reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara – retea 

administrata s.c. AQUATIM s.a., existenta pe Calea Urseni, aflata in nord-vestul zonei studiate 

in PUZ, la o distanta de cca 1500 m.  

Se propune executarea unei retele de alimentare cu apa pentru cele trei zone, care sa 

alimenteze grupurile sanitare si bucatariile din cladirile propuse. Aceasta conducta de apa se 

va extinde de-a lungul drumurilor DE 102/1/4, DE 102/1/2 si DE 589, pe lungime de aprox. 

1500 m, pana la Calea Urseni – DC 98, unde se va lega la reteaua de apa existenta. 

Reteaua de alimentare cu apa care alimenteaza grupurile sanitare si bucatariile din 

cladirile propuse se va realiza din PE-HD, Pn 6, Dn. 110 mm, L= 860 m si se va poza ingropat 

sub adancimea de inghet pe un pat de nisip; 

Bransamentele propuse vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor din 

cladirile propuse si se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 63-90 mm.  

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm. Reteaua trebuie să asigure un 

debit pentru satisfacerea consumului menajer.  
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● Necesarul de apă 

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă. 

Determinarea  cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”, STAS 1343/2-1989 

“Alimentari cu apă. Determinarea  cantitătilor de apă pentru unităti industriale” şi STAS 

1478/1990 “Alimentarea cu apă la constructii civile şi industriale” 

Numãrul total estimat de angajati va fi de 890 persoane (150 angajati, 740 locuitori). 

Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt: 

- 50 l/om,zi pentru angajati; 

- 120 l/om/zi pentru locuitori; 

- angajati: 150 persoane x  50 l/om,zi =     7500 l/zi : 1.000  =   7,50 mc/zi  

- locuitori: 740 persoane x 120 l/om,zi = 88.800 l/zi : 1.000  = 88,80 mc/zi  

 N = 7,50+88,80 = 96,30 mc/zi 

 ● Determinarea debitelor de calcul  

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) 

 

 Q S ZI MED = k p x k s x N 

 

unde : Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe 

aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006. 

 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu 

apă, conform S.R. 1343/1-2006 

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 96,30 = 111,52 mc/zi = 1,29 l/s 

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) 

 

Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED 

 

unde : K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform,  S.R. 

1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu 

preparare locală a apei calde. 

Q S ZI MAX = 1,30 x 111,52 = 144,97 mc/zi = 1,67 l/s 

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) 

Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 16 
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unde: KO = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, 

S.R.1343/1-2006, tabel 2. 

QS ORAR MAX = 2,0 x 144,97/24 = 12,08 mc/h = 3,35 l/s 

Debitele de apa necesare sunt: 

Q S ZI MED      = 111,52 mc/zi = 1,29 l/s  

Q S ZI MAX      = 144,97 mc/zi = 1,67 l/s  

Q S ORAR MAX =   12,08 mc/h =  3,35 l/s 

b. Canalizare menajeră 
Canalizarea menajera propusa pentru cele trei zone studiate se va racorda la sistemul 

centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara – retea administrata s.c. 

AQUATIM s.a., existent pe Calea Urseni, aflata in nord-vestul zonei studiate in PUZ, la o 

distanta de cca 1500 m.    

Reteaua de canalizare menajera propusa in PUZ (cele trei zone) se va extinde de-a 

lungul drumurilor DE 102/1/4, DE 102/1/2 si DE 589, pe lungime de aprox. 1500 m, pana la 

Calea Urseni – DC 98, unde se va racorda la reteaua de canalizare menajera existenta. 

Conducta de canalizare propusa in PUZ (L~830 m) va fi realizata din tuburi din PVC-

KG, D=250 mm, se va amplasa pe drumurile de acces si se va poza ingropat. Pe reteaua de  

canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de  

maxim 50-60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational. 

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru 

un numar de 890 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de 

apa calculat pentru etapa de perspectiva. 

Debitele menajere evacuate sunt: 
 
Q U ZI MED      = 111,52 mc/zi = 1,29 l/s 

Q U ZI MAX      = 144,97 mc/zi = 1,67 l/s 

Q U ORAR MAX =   12,08 mc/h =  3,35 l/s 

Retelele de apa-canal vor fi amplasate pe teren aferent domeniului public si vor fi 

executate din fondurile beneficiarului. 

Se va obtine de la ANIF acceptul de traversare cu podet a Hcn 590 si de 

subtraversare cu retele apa-canal ale aceluiasi canal. 

Subtraversarea Hcn 590 si a caii ferate DF 594 se va realiza prin foraj orizontal, iar 

conductele vor fi amplasate in tuburi de protectie. 

De asemenea,  
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Desi se afla pe terenul aferent comunei Giroc, societatea Giroceana a emis un aviz prin 

care se specifica faptul ca nu detin in zona retele de alimentare cu apa si canalizare menajera, 

iar distanta pana in intravilanul localitatii Giroc este de aprox. 4000 m. 

 

c. Canalizare pluvială  
 Apele de ploaie de pe platformele betonate, drumuri, parcari si de pe acoperisuri sunt 

colectate de retele de canalizare pluviala ingropate (L~1350 m), trecute prin trei separatoare 

de namol si hidrocarburi si stocate in trei bazine de retentie (toate propuse spre amplasare in 

zonele verzi aferente fiecarei zone studiate). Apa pluviala pre-epurata din bazinele de retentie 

va fi utilizata la intretinerea si stropirea spatiilor verzi. 

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

considerate conventional curate. 

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, 

conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime”  debitul 

pluvial se calculează cu relatia:  

Qpl  = S x ø x I x m 

m = 0,8 daca t < 40 m 

 

ZONA CF 402855 

Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: 

 Constructii  S= 2660 mp coef. de scurgere ø = 0,95 

 Drumuri  S= 5118   mp coef. de scurgere ø = 0,85 

 Ø = 2660x0.95 + 5118x0.85/7778 = 0,88 

 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2.  

 t =durata ploii 

 t=tcs + =5+500/42= 17 minute  

 tcs =5 minute pentru zonă de ses 

 va = 42 m/min 

 -lungimea colectorului este de 500 m  

 I= 140 l/sxha - pentru durata de 17 minute şi frecventa de 1/2 

 Q PL = 0,88 x 0,77 x 140 x 0,8 = 75,89 l/s 

  Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an 

  Vanual = 75,89 x 17 x 60 x 100/1.000 ~ 7.740 mc/an 

  Volumul bazinului de retentie:  

 V = x  x QPL x k1 = x 400/17 x 75,89 x 0,06 = 53 mc  

ZONA CF 402857 

 Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: 

 Constructii  S= 2229,5 mp coef. de scurgere ø = 0,95 

 Drumuri  S= 5613    mp coef. de scurgere ø = 0,85 
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 Ø = 2229,5,8x0.95 + 5613x0.85/7842,8 = 0,88 

 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2.  

 t =durata ploii 

 t=tcs + =5+500/42= 17 minute  

 tcs =5 minute pentru zonă de ses 

 va = 42 m/min 

 -lungimea colectorului este de 500 m  

 I= 140 l/sxha - pentru durata de 17 minute şi frecventa de 1/2 

 Q PL = 0,88 x 0,78 x 140 x 0,8 = 76,87 l/s 

  Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an 

  Vanual = 76,87 x 17 x 60 x 100/1.000 ~ 7.841 mc/an 

  Volumul bazinului de retentie:  

 V = x  x QPL x k1 = x 400/17 x 76,87 x 0,06 = 54 mc  

 ZONA CF 400498 

 Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: 

 Constructii  S=  2305,3 mp coef. de scurgere ø = 0,95 

 Drumuri  S=   4085  mp coef. de scurgere ø = 0,85 

 Ø = 2305,3x0.95 + 4085x0.85/6390,3 = 0,88 

 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2.  

 t =durata ploii 

 t=tcs + =5+350/42= 13 minute  

 tcs =5 minute pentru zonă de ses 

 va = 42 m/min 

 -lungimea colectorului este de 350 m  

 I= 180 l/sxha - pentru durata de 13 minute şi frecventa de 1/2 

 Q PL = 0,88 x 0,63 x 180 x 0,8 = 79,83 l/s 

  Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an 

  Vanual = 79,83 x 13 x 60 x 100/1.000 ~ 6.227/an 

  Volumul bazinului de retentie:  

 V = x  x QPL x k1 = x 400/13 x 79,83 x 0,06 = 73 mc  

 

Q PL TOTAL = 232,59 l/s  

  Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual TOTAL= 21.808 mc/an 

  V TOTAL bazine de retentie= 180 mc  
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d. Alimentarea cu energie electrica 

Comuna Giroc dispune de alimentare cu energie electrica. Exista Lea pe Calea Urseni 

la nord de amplasamnetul studiat  .Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă 

S.C. ELECTRICA S.A. Se va realiza un punct trafo/ sau moderniza cel existent pentru toată 

zona studiată, iar la fiecare constructie se va realiza o firidă de branșament. Lucrările se vor 

realiza de o firmă atestată pentru acest gen de lucrări. 

Peste parcela cu nr. CAD 400498 trece o LEA de joasa tensiune,fata de care se 

institute o zona de protectie, un culoar de 2m conform aviz E-Distributie  Banat nr. 

336448488/23.12.2020 cu interdictie de construire pana la devierea acesteia, pe stazile noi 

create. 

In vederea racordarii la reteaua existenta se vor intocmi studii si proiecte de specialitate. 

Se va realiza o retea de iluminat stradal. 

 

e. Alimentarea gaze naturale 

Localitatatile GIROC si URSENI sunt racordate la reteaua de gaze naturale conform 

hotararii de Guvern pentru infiintarea de distributii de gaze,  retele ce vor fi extinse cuprinzand 

si zona aflata in studiu. 

 

f. Reteaua de telecomunicatii existenta a localitatatii va fi extinsa si in zona 

studiata.  

 

7. PROTECTIA MEDIULUI 

 CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE 

ASUPRA MEDIULUI CONFORM ANEXA 1 DIN HOT. NR. 1076/2004   

 

 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la: 

a)  Gradul în care planul 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; 

 

 În cadrul acestui program, pentru zona analizata în cadrul Planului Urbanistic Zonal,  

propunerile de urbanism au prevăzut : 

- Complectarea şi dezvoltarea căilor rutiere si a parcajelor; 

- Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitară a zonei.  

- Construirea de locuinte si functiuni complementare. 

Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării 

problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate. 

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : 

-  Amenajarea urbanistică a teritoriului; 

- Zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor propuse şi 

folosirea optimă a terenului. 
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- Asigurarea unor relaţii avantajoase în cadrul zonei studiate, având în vedere 

amenajarea completă a zonei limitrofe. 

- Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, 

sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică. 

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. 

 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe 

cele în care se integrează sau care derivă din ele; 

 Planul Urbanistic Zonal va fi inclus in urmatoarele  in urmatoarele planuri existente 

 - noul PUG  al Comunei Giroc, jud. Timis. 

 - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei  de  

proprietate si a implementarii P.U.Z. 

- Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.  

 

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai 

ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;  

Pana in acest moment zona luata in studiu este compusa din parcelele ca  teren liber de 

constructii, arabil dar neutilizat. Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în 

zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a 

lucrărilor afectate. 

Pentru protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul documentaţiei se prevăd 

măsurile ce  se impun a fi luate pentru lucrările de construcţii în general, pe perioada execuţiei 

şi exploatării. Toate măsurile luate sunt în concordanţă cu prevederile din Legea Mediului 

265/2006 care aprobă OUG 195/2005 şi a  Legii 292 din 2018   privind evaluarea  impactului 

asupra mediului pentru proiecte publice şi private . 

Din punct de vedere al protecţiei mediului materialele folosite în execuţie sunt fiabile, cu 

durata normală de viaţă lungă, rezistente la acţiunea corozivă a agenţilor chimici din apa 

subterană şi din solul înconjurător. 

Planul Urbanistic Zonal propune realizarea unei zone preponderant rezidentiala cu 

functiuni complementare compatibile, tinand cont de principiile dezvoltarii durabile. 

Se propune:  

► pe parcela cu nr. cad 402855 o parcela distinctă cu suprafata de 450,50 mp spatiu 

verde amenajat ceea ce reprezinta 4,50% din suprafata totala de 10.000mp a parcelei.  

►pe parcela cu nr. cad 402857 o parcela distincta cu suprafata de 500,00 mp spatiu 

verde ceea ce reprezinta 5,00 % din suprafata totala de 10.000mp a parcelei.  
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► pe parcela cu nr. cad 400498 doua parcele insumand o suprafata de 621.50 mp 

spatiu verde amenajat, ceea ce reprezinta 6,765% din suprafata totala de 10.000mp a 

parcelei.  

  Total zona verde amenajata pe PUZ este de 1.571,50mp ceea ce reprezinta 5,24% din 

suprafata totala studiata de 30.000, respectânt prevederile din avizul de oportunitate unde se 

cere un minim de 5% dar se mai adauga spatiile verzi de aliniament din cadrul strazilor 

propuse de 1.038,50mp (3,46%) se ajunge la aproximativ 2610,00mp spatii verzi respective 

8,70%. 

In plus la nivel de loturi se prevede spatiu verde de 5.539,00mp (18,46%mp din 

suprafata totala PUZ) repartizat astfel: 

● pe parcela cu CF nr. 402855 (1.531,50mp), pe fiecare dintre cele 7 loturi de 950mp 

fiecare, se prevede o suprafata de 190mp de spatii verzi (20,00% din suprafata fiecarei 

parcele), respectiv de 201,50 pe lotul de 941,50mp, (21,40% din suprafata parcelei).   

● pe parcela cu CF nr. 402857 (1.438,50mp) pe fiecare dintre cele 7 loturi de 900mp 

fiecare, se prevede o suprafata de 205,50mp de spatii verzi ceea ce reprezinta un procent de 

22,83% din suprafata fiecarei parcele.  

● pe parcela cu CF nr. 400498 (2.569,00mp) pe fiecare dintre cele 26 loturi de 

210,35mp fiecare, se prevede o suprafata de 83,50mp de spatii verzi ceea ce reprezinta un 

procent de 39,70%, iar pe cele doua parcele de 430,00mp se prevede o suprafata de 

199,00mp adica un procent de 46,428%. 

 In final din suprafata totala de 30.000mp, spatiile verzi (publice amenajate, de 

alinimamnet si cele private) ocupa o suprafata de 8.149,00mp ceea ce reprezinta 27,16%.  

Estimand o populatie de 413locuitori (2,5loc / unitate locativa) rezulta in total 

19,73mp spatii verzi/ locuitor. 

Autorizația de construire va conține obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi și 

plantate, în funcţie de destinaţia și de capacitatea construcţiei, conform normativelor în 

vigoare. 

Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, 

constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisagere cu arbuști, 

partere florale, gazon. 

 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;  

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii 

terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unor zone de locuire si zone de spatii 

verzi.  Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia 

de fata. 

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme 

deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona 

studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. 
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Se recomandă cooperarea investitorilor si a autoritatilor locale pentru realizarea 

lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, 

alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.) 

 

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pentru utilităţi pe culoarele stabilite. 

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):  

In zona nu se pun probleme speciale de protectie a mediului.  

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de 

mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea 

apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic de 

zona.  

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:  

- racordul la utilitatile existente in zona sa fie conforme cu legislatia actuala in  domeniu. 

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale 

necorodabile, amplasate in spatii special amenajate si colectarea lor selectiva. 

- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager. 

-  Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri 

menajere, in afara zonelor si spatiilor special destinate. 

1.1.Protectia calitatii apelor : 

Surse de poluanti pentru apa freatica: 

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. 

Apele pluviale colectate de pe platforme auto vor fi evacuate in reteaua de canalizare pluviala 

trecand in prealabil prin denisipator si separator de hidrocarburi. 

 

1.2.Protecția aerului 

Clădirile  sunt încălzite cu agent termic produs  de centrale termice propii agrementate 

tehnic pe piata romaneasca , ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera 

este redusa. 

Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul 

centralei termice: 

a)     priza directa de aer  

b)     priza directa centrata pe cosul de evacuare . 

Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite. 

 

Diametrul cosului min. = 100 mm 

In timpul realizarii activitatilor specifice pentru realizarea zonei propuse  cat si in 

perioada de functionare se va respecta legislatia  in  vigoare si limitele maxim admise privind 

emisiile si imisiile in aer. 
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1.3.Gospodarirea deseurilor  

Dupa incheierea oricaror lucrari de constructii, deseurile rezultate ( moloz, resturi de 

materiale de  constructii livrate pe santier si nepuse in opera, etc) vor fi evacuate prin grija 

investitorilor ( contracte de salubritate sau cu antreprenorii), cantitatile de pamant din sapaturi 

vor fi distribuite in zonele neconstruite. 

Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere amplasate in locuri special 

amenajate pe fiecare lot, care vor fi ridicate si golite de catre o firma  specializata, pe baza 

unui contract de servicii. 

1.4.Zgomot si vibratii 

In timpul activitatilor specifice pentru realizarea zoni propuse   se va respecta legislatia in 

vigoare si limitele maxim admise pivind zgomotul si vibratiile. 

1.5.Protecţia solului şi a subsolului: 

Nu este cazul. In urma activitatii desfasurate nu exista surse de poluanti pentru sol, 

subsol si ape freatice. 

1.6.Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Nu este cazul. 

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor 

naturii şi ariilor protejate. 

Nu exista arii protejate sau monumente ale naturii in zona aferenta. 

Situatia fitosanitara a arborilor defrisati si pastrati ( de pe terenul proprietate 

privata ) 

Nu exista arbori pe terenul studiat. 

1.7.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Nu este cazul, de masuri de protectie pentru protectia asezarilor umane sau de interes 

public. 

 1.8.Gospodărirea substantelor toxice si periculoase: 

Nu este cazul. Pe teren nu sunt si nu se vor produce substante toxice periculoase. 

 

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate la : 

a) Probabilitatea, durata , frecvenţa şi reversabilitatea efectelor 

PUZ propus  nu genereaza activitati ce vor avea efecte negative ca si probabilitate , durata 

sau reversibilitate. Prin realizarea PUZ, efectele asupra mediului vor avea loc doar in perioada 

de executie  si vor fi reduse ca si timp si vor fi punctuale. 

b) Natura cumulativă a efectelor 

Efectele de mai sus au impact nesemnificativ, cumulativ pot afecta mediul şi sănătatea 

populaţiei, dar sunt de scurtă durată şi  numai pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii. 

La stabilirea efectelor cumulative este necesar de a ţine cont de următoarele principii privind 

activitatea de gestionare a deşeurilor, care sunt enumerate în cele ce urmează: 
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b.1.) Principiul protecţiei resurselor primare - stabileşte necesitatea de a minimiza şi 

eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile. Acesta este formulat 

în contextul mai larg al conceptului de "dezvoltare durabilă", punând accentul pe utilizarea 

materiilor prime secundare. 

b.2.) Principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării celei mai bune tehnici 

disponibile care nu presupune costuri excesive, stabilite ca pentru orice activitate, trebuie să 

se ţină cont de următoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltării tehnologiilor, 

cerinţele pentru protecţia mediului, alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de 

vedere economic. 

b.3.) Principiul prevenirii stabileşte ierarhizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor, în 

ordinea descrescătoare a importanţei care trebuie acordată: evitarea apariţiei, minimizarea 

cantităţilor, tratarea în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru 

mediu. 

b.4.) Principiul poluatorul plateşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi 

cel al responsabilităţii utilizatorului, stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi 

economic corespunzător, astfel incât costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie suportate de 

generatorul acestora. 

b.5.) Principiul substituţiei stabileşte necesitatea inlocuirii materiilor prime periculoase cu 

materii prime nepericuloase. 

b.6.) Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei stabileşte ca deşeurile 

trebuie să fie tratate şi eliminate pe cât posibil pe teritoriul judeţean şi cât mai aproape de 

sursa de generare; 

b.7.) Principiul subsidiarităţii (corelat şi cu principiul proximităţii şi cu principiul 

autonomiei) stabileşte acordarea competenţelor astfel incât deciziile în domeniul gestionării 

deşeurilor să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar pe 

baza unor criterii uniforme la nivel judeţean, regional şi naţional. 

b.8.) Principiul integrării stabileşte ca activităţile de gestionare a deşeurilor face parte 

integrantă din activităţile social-economice care le genereaza. 

Prin stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor se doreşte a se ţine cont de impactul 

fiecărei alternative asupra: 

- mediului, anume în ce măsură este redus impactul asupra apei, aerului, solului, 

biodiversităţii, peisajului. 

- modului de viaţă al cetăţenilor (din punct de vedere al practicilor curente vis-a-vis de 

practicile corecte sau recomandate, al creării de locuri de munca, al dezvoltării de noi afaceri). 

Se ţine totodată cont de condiţii concrete de organizare a sistemului, de influenţele 

determinate; 

- de geografia judeţului, răspândirea şi dimensiunile localităţilor, starea căilor de acces; 

- tarifelor, intrucât soluţiile nu vor fi viabile decât în măsura în care costurile de operare 

sunt viabile şi suportate de investitori . 

 

 



32 
 

c) Natura transfrontieră a efectelor 

Nu e cazul, zona studiata nu se gaseste in apropierea frontierelor de stat ale Romaniei, iar 

activitatea care se propune prin proiect nu este mentionata in anexa 1 la Legea 22/2002, 

privind impactul transfrontiera. 

d) Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu  

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, 

nu există. Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din 

perioada de execuţie a lucrărilor. 

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. 

Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare 

etc. 

Impactul asupra aşezărilor umane şi a sănătăţii populaţiei este redus şi de scurtă 

durată, pe perioada de execuţie a lucrărilor . 

 

d.1. Faza de execuţie 

Impactul negativ asupra aşezărilor umane este redus, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe 

şantier şi a pulberilor sedimentabile. Există şi un impact pozitiv, reprezentat de crearea unor 

noi locuri de munca pe şantierul de construcţie. 

d.2.  In timpul funcţionării obiectivului 

 Se apreciază că realizarea obiectivului are impact pozitiv atât din punct de vedere social, cât 

şi din punct de vedere economic. 

In cadrul activitatilor viitoare din cadrul PUZ propus se vor respecta  prevederile legislatiei de 

mediu ,  de sanatate umana  si de securitate in munca. Activitatile propuse (locuire si functiuni 

complementare) nu sunt de natura sa prezinte un risc pentru sanatatea umana . 

 

   e) Mărimea şi spaţialitatea efectelor 

Efectele nu au o marime si spatialitate doesebite fiind vorba doar de poluari reduse, in 

perioada de constructie. 

Zona geografică nu va fi decât nesemnificativ afectată, pentru că Planul Urbanistic 

Zonal se referă la o zonă restrânsă. 

 

f) Valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat 

Suprafeţele terestre aparţinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural 

geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea 

regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca  

regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 236/2000. 

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se 

necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 

  Standardele sau valorile limită de poluare nu vor fi depăşite. 
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Din punct de vedere al folosintei terenului acesta are folosinta curti constructii si teren 

liber in intravian, neexistand habitate sau specii de animale sau plante pentru care zona sa fie 

declarata arie naturala protejata sau sit Natura 2000. 

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural 

 -Nu este cazul de patrimoniu cultural si nici caracteristici naturale speciale in zona. 

      (ii) Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitatea a mediului 

Nu este cazul. Prin PUZ se propune o zona de locuinte colective si o zona de servicii si 

funciuni complementare locuirii care este in concordanta cu vecinatatile (locuinte) si nu sunt 

factori de poluare care sa influenteze calitatea mediului. 

 (iii) Folosirea terenului in mod intensiv 

Avand in vedere caracteristicile PUZ propus si in special indicii urbanistici propusi, nu se 

pune problema utilizarii terenului in mod intensiv .  

 

        g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare 

recunoscut pe plan national, comunitar sau international. 

În zona studiată monumente ale naturii sau istorice nu există, care să fie afectate de 

lucrările propuse. Pe amplasament nu există elemente naturale care să necesite o punere în 

valoare specială sau protecţie deosebita.  

Prevenirea producerii riscurilor naturale în zona amplasamentului nu există factori de risc 

natural major, riscul de expunere la inundaţii nu sunt.  Colectarea deşeurilor se va face 

selectiv, cu transportul containerizat şi depozitarea in  locuri special amenajate în acest 

sens, agrementate. 

 

8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de teren 

necesare, în zonele unde profilul stradal existent nu este asigurat.  

 Lista obiectivelor de utilitate public: 

- reţea de alimentare cu apă; 

- reţea de alimentare cu energie electrică; 

- retea de canalizare menajeră, ape pluviale; 

- reţea de telecomunicaţii; 

- retea de gaze . 

- reteaua de drumuri. 

- spatiile verzi amenajate.  

 Tipul de proprietate a terenurilor  

Conform   CF nr. 402857,   CF nr. 402857  si CF nr. 400498   terenul este în proprietatea 

SC. PREMIUM GSA SRL. 

  Circulaţia terenurilor 
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 Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este in extravilanul Comunei Giroc 

şi este în proprietatea SC. PREMIUM GSA SRL.  

In zona studiata se propune o trama stradala cu profilurile potrivite de drumuri de acces la 

locuinte cu un profil stradal de 12m si drumuri colectoare cu un profil de 16m si 14m care fac 

legatura la Calea Urseni ce leaga Timisoara de Urseni astfel zona cuprinsa intre centura – 

calea ferata - Calea Urseni - intravilan Giroc poate fi dezvoltata coerent  raspunzand cerintelor 

investitorilor si necesitatilor autoritatilor de a extinde structura urbana cu infrastructura edilitara, 

cu dotari de gospodarire comunala si cu functiuni compatibile si necesare comunitatii. Pentru 

realizarea acestora terenurile destinate retelei de drumuri, spatiile verzi si echipamentelor 

tehnico- edilitare, vor trece din domeniul privat in domeniul public: 

 

► Suprafetele pentru drumuri sunt in total de   8.013,80mp,  

► Zonele verzi amenajate  sunt in suprafata totala de  1.571,50mp  

si 

► Zonele de dotari de gospodarire comunala sunt in suprafata totala de 194,10mp.  

 

Aceste suprafete in total de 9.779,40mp vor fi dezmembrate si vor trece in domeniul 

public conform plansei U06 – PLAN TIP PROPRIETATE SI CIRCULATIA 

TERENURILOR. 

 

 

IV. CONCLUZII 

 

Prin propunerile descrise mai sus se obtine o extindere a structurilor urbane cu retele de 

infrastructura racordate la cele ale localitatii satisfacand cerintele de dezvoltare durabila si in 

concordant cu dorintele tuturor factorilor implicati : autoritati locale, cetateni, investitori, 

detinatori de utilitati. 

 

 

 

Intocmit, 

       Arh.urb. Nicolae Covaci Preda 

arhitect, urbanist,  auditor energetic 
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          Pr. Nr. 213/ 2020 

 

 

   

REGULAMENT  LOCAL  DE URBANISM 
 

I. DISPOZITII GENERALE 

1.Rolul regulamentului local de urbanism. 

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu caracter 

de reglementare care cuprinde prevederi, sub formă de prescripţii şi recomandări, referitoare la 

modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe intreg teritoriul 

studiat, în vederea urmăririi şi aplicării lor.  

Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter 

de reglementare ale documentaţiilor superioare de urbanism aprobate. 

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice 

locale şi este aprobat pe baza avizelor obtinuţe, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, de către Consiliul Local al Comunei Giroc. 

 

2.Baza legala. 

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinţelor si cu respectarea legi: 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism; 
• Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii; 
• Legea Nr. 18/ 1991 - a fondului funciar; 
• Legea Nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
• Legea Nr. 54/1998 - privind circulatia juridica a terenurilor; 
• Legea Nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica; 
• Legea Nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; 
• Legea Nr. 7/1996 - a cadastrului imobiliar si a publicitatii imobiliare; 
• Legea Nr. 69/1991/1997 - privind administratia publica locala; 
•  Legea Nr. 137/1995 - privind protectia mediului (modificata prin Legea Nr. 
159/1999); 
• Legea Nr. 8/1998 - pentru aprobarea UG Nr. 43/1997 privind regimul juridic al rile 
drumurilor; 
• Legea Nr. 107/1996 - a apelor; 
• Legea Nr. 41/1995 - privind protectia patrimoniului national; 
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• Legea Nr. 96/1995 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 12/1993/1995 privind 
achizitiile publice; 
• Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national; 
 
• HGR Nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
• HGR Nr. 63/1994 HGR Nr. 163/1997-, HGR. Nr. 56R/1998 - Regulamentul privind 
organizarea licitatiilor pentru achiziti publice de bunuri si servicii; 
•  Codul civil; 
• Ordinul ministrului Lucrarior Publice si Amenajarii Teritoriului Nr. 21 / N / 10. 04. 2000 
pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de 
Urbanism, 
• Ordinul ministrului Sanatatii Nr. 539/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a 
recomandarior privind mediul de viata al populatiei; 
• Ordinul comun Nr. 2.14 RT / 1 6 / NN / martie 1999 al ministrului Apelor. Padurilor si 
Protectiei Mediului si al ministrului Lucrarilor Puhlice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea 
procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de 
urbanism si de amenajare a teritoriului. 

 

3.Domeniul de aplicare. 

Regulamentul local de urbanism a fost elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona 

studiata. 

Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii), sunt obligatorii la 

autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ. 

 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

TERENURILOR 

1.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea 

patrimoniului construit. 

1.1. Autorizarea si executarea constructiilor este permisa pentru toate tipurile de 

constructii si amenajari specifice cadrului urban al localitatii, cu respectarea conditiilor impuse 

de lege si de prezentul regulament.  

1.2. Amplasarea construcţiilor se va face avand in vedere pastrarea calitatii mediului 

natural si a echilibrului ecologic. Vor fi interzise în zonă activităţile de orice natură susceptibile 

a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot. 

 

2.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului 

public. 

1.3. Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, 

precum si in zonele de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, energie 

electrica, conductelor de gaz, cailor de comunicatie este interzisa. 

1.4. Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la 

distanţe fata de retelele edilitare, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe 

http://hgr.nr.56r/1998
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care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt  menţionate în prezentul 

regulament. 

1.5. Toate categoriile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii. 

 

3.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii. 

       3.1.   Orientarea fata de punctele cardinale – Igiena si confortul urban se realizeaza prin 

respectarea normelor de insorire si iluminat natural.  Autorizarea  executarii constructiilor se  

face in conditiile respectarii Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea 

normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; 

3.2. Amplasarea fata de drumurile publice – constructiile noi se vor autoriza cu 

respectarea distantelor minime obligatorii fata de drumul public, functie de intensitatea 

traficului si categoria strazii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului 

de zgomot). 

3.3.   Amplasarea fata de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public si 

domeniul privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate la distanta propusa prin PUZ  fata de  

aliniament, respectiv  pe aliniamentul stradal la parter si cu o retragere de 3m a etajelor fata de 

aliniamentul stradal in cazul parcelelor si cu functiuni servicii si cu o retragere de 5m la parcela 

doar cu functiunea de locuire  , minim 6m fata de limita posterioara  si un minim de 3m pe una 

din limitele laterale si pe limita opusa, sau pe limitele laterale in cazul locuintelor insiruite. 

3.4.  Amplasarea  in  interiorul  parcelei  -  Toate  construcţiile vor  fi  amplasate  in  
zona  de implantare  a  cladirii,  definita  conform  plansei  PLAN REGLEMENTARI  04U , cu 
respectarea  normelor  legale  referitoare  la  distanţe  minime,  aflate  în vigoare la data 
realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte 
normative nu sunt menţionate în prezentul regulament.  

   Retragerile constructiilor fată de limitele laterale vor fi la o distanţă egală cu jumătatea 
înălţimii la cornişă dar nu mai mica de 5m sau pe aliniament conform plansei PLAN 
REGLEMENTARI 04U. 

Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă se va face în aşa 

fel încât să nu fie umbrite spaţiile construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturală. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele 

minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de 

pompieri (acolo unde este cazul). 

 

4.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. 

4.1. Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public, avand caracteristicile 

necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apararea contra incendiilor si 

protectiei civile.  

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU. 

3.3.  Execuţia străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face după caz în etape de 

investiţie, pe baza unui program corelat cu programul de construcţii şi instalaţii respectându-se 

prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde. 
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4.3.  Accesul la clădiri va fi situat şi dimensionat in funcţie de necesităţile specifice în 

aşa fel încât să permită autovehiculelor să intre şi să iasă fără manevre suplimentare. 

4.4.  Este obligatorie asigurarea  acceselor  pietonale la clădiri,  conformate  astfel  incat  

sa permita circulatia persoanelor cu disabilitati fizice. 

 

5.Reguli cu privire la echipare edilitara. 

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de 

racord la retelele existente sau se vor realiza solutii de echipare in sistem individual si 

beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata, atunci cand aceasta se 

va executa. 

 

5.1. Realizarea de retelele tehnico edilitare  

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se 

realizeaza de catre detinatorul retelei sau de investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, 

dupa caz conform planului de actiune. Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua publica 

se suporta in intregime de investitor sau beneficiarul final al parcelelor create. 

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze 

naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. 

 

3.4. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Conform legislatiei in vigoare, 

retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local, dupa caz. 

 

3.5.  Alimentarea cu apă Este obligatorie racordarea la reţeaua de  alimentare  cu  

apă a localitatii pentru toate construcţiile ce prin specificul lor o necesita. 

 

5.4.  Canalizarea apelor uzate şi evacuare ape pluviale: 

- ape uzate menajere - Este obligatorie racordarea la reţeaua de  canalizare a localitatii 

pentru toate construcţiile ce prin specificul lor o necesita. 

- apele pluvial de pe acoperisul cladirilor se vor deversa partial gravitational  la zona 

verde adiacenta. Apele de ploaie de pe platformele betonate, drumuri, parcari sunt colectate 

de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~684 m), trecute prin separatorul de namol si 

hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona cu 

destinatia pentru acestea ). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi utilizata la 

intretinerea si stropirea spatiilor verzi. 

 

5.5.   Alimentarea cu energie electrică 

Toate lucrările de extindere a retelei publice si de bransare se vor realiza, conform 

proiectelor realizate si aprobate. Bransamentele de la reteaua publica se vor realiza subteran. 

Parcelele afectate de LEA 0,4 Kv nu vor putea fi construite decat dupa devierea liniei electrice 

deviere ce va fi realizata cu acordul detinatorului in baza unui proiect de specialitate. Costul 

devierii va fi suportat de beneficiarii terenurilor afectate. 
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5.6.   Telefonie. Zona va fi dotată cu reţele telefonice subterane, ce se vor realiza de 

operatori licentiati, în baza proiectului elaborat de aceasta. În paralel cu reţeaua de telefonie 

se va amplasa şi reţeaua TV în cablu. 

 

5.7.   Reţele termice. Fiecare clădire va fi prevăzută  cu o centrală termică proprie 

pentru producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. 

Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan / combustibil lichid uşor STAS54/83, sau 

electricitatea. 

5.8 .  Alimentare cu gaze. Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va 

realiza subteran. Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii 

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. 

 

Clădirile vor fi echipate cu echipamente agrementate tehnic, care nu periclitează zona 

din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului. 

 

6.Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenurilor pentru constructii. 

6.1 Parcelarea  

Proprietarul terenului supus parcelarii va trece in domeniul public suprafetele de teren 

necesare deschiderii de strazi. Prin  parcelare se asigura obtinerea de loturi construibile 

conform plansei Plan Reglementari 04U. Suprafata minima a parcelelor va fi de minim  210mp 

pentru parcelele 1 – 26, minim 430 mp pentru parcelele 27,28, si de minim 900mp pentru 

parcelele 34 – 40, respective minim 950mp pentru parcelele 43 – 50. 

6.2. Alipiri sau dezmembrari ulterioare 

Alipirea de parcele vecine se admite cu pastrarea regurilor si indicilor de construibilitate 

din prezentul regulament. 

Dezmembrari ale parcelelor - nu este cazul. 

 

3.6. Inaltimea constructiilor. 
● Parcela cu nr. CAD 402855  ( L3 ) 

Regimul maxim de inaltime este de . 

H maxim cornisa = 13,00 la S+P+2E+M/Er  
H maxim admis = 16,00 la S+P+2E+M/Er 
 

● Parcela cu nr. CAD 402857  ( L3 ) 
Regimul maxim de inaltime este de . 

H maxim cornisa = 13,00 la S+P+2E+M/Er  
H maxim admis = 16,00 la S+P+2E+M/Er 
 

● Parcela cu nr. CAD 400498   ( L1, L2 ) 
Regimul maxim de inaltime este de . 

H maxim cornisa = 9,00 la S+P+1E+M  
H maxim admis = 12,00 la S+P+1E+M 
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6.3. Aspectul exterior al construcţiilor. 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă  numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea 
executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie 
cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 

 

6.4. Procentul de ocupare a terenului. 
Procentul maxim de ocupare a terenului este propus va fi de: 
 

● Parcela cu nr. CAD 402855  ( L3 ) 
 POT maxim admis 35%  din suprafata totala a parcelei., iar CUT maxim admis 1,5 
 

● Parcela cu nr. CAD 402857  ( L3 ) 
 POT maxim admis 35%  din suprafata totala a parcelei., iar CUT maxim admis 1,5 
 

● Parcela cu nr. CAD 400498  ( L1, L2 ) 
 POT maxim admis 35%  din suprafata totala a parcelei., iar CUT maxim admis 1,0 
 

7.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri.  

7.1 Parcaje, garaje şi anexe.  
Parcajele si garajele sunt spatii amenajate la sol sau în constructii pentru stationarea, 

respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea 
executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U. 

 
Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare si 

conform proiectelor întocmite de proiectantii de specialitate. 
Construcţiile pentru locuinte colective vor asigura în interiorul parcelei minim cate un loc 

de parcare pentru fiecare apartament în parte, iar la suma totală se adaugă 50% pentru 
vizitatori. Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului, suprafaţa parcajelor de la 
nivelul solului va fi înierbată (parcaje ecologice). 

 
7.2. Spaţii verzi. Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de 

spaţii verzi sau plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform 
normativelor în vigoare. Pe loturile de spatii verzi de domeniul public sunt admise amenajari 
pentru recreere si amplasarea de dotari de infrastructura edilitara. Este obligatorie amenajarea 
şi plantarea cu arbori a spaţiului verde de aliniament aferent circulaţiilor carosabile. Este 
interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru parcaje. Se vor prevedea 
spatii verzi  de minim 20% din suprafata loturilor noi create pentru locuinte. 
 

7.3.Împrejmuiri Imprejmuirile trebuie sa participe la aspectul zonei, atat prin materialele 
de constructie folosite, cat si prin calitatea executiei. 
 

Imprejmuira spre strada se va executa cu  parapet plin (opac ) pe o inaltime de maxim 
80cm si inchideri transparente pana la inaltimea maxima de 2,00m. 

In cazul locuintelor colective imprejmuirile interioare vor fi cu gard viu care sa permita 
accesul circulatiei in incinta. 
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8.Reguli cu privire la protectia mediului 
8.1. Protectia calitatii factorilor de mediu 
Vor fi interzise in zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul. 

Pentru constructiile sau echipamentele generatoare de zgomot se vor lua masuri de a se 
integra in nivelele de zgomot admise de legislatia sanitara si de mediu in vigoare (ex. 
echipamente de aer conditionat peste o anumita dimensiune). 
 

8.2. Gestionarea deseurilor 
Deşeurile rezultate în urma activităţilor vor fi adunate in sistem selectiv în containere 

specializate şi transportate periodic de către regia de salubritate locala în zona pentru 
depozitarea gunoiului aferentă localităţii. Este recomandat a se realizara in zona centrala a 
parcajelor ( la loturile cu locuinte colective a unei singure platforme pentru pubele cu acces 
usor pentru debarasare). 
 

III. ZONIFICARE   FUNCTIONALA  

In urma realizarii PUZ vor rezulta urmatoarele zone functionale: 

L1 – Zona predominant rezidentiala cu locuinte insiruite maxim o unitate locativa / lot. 

S+P+1E+M. 

L2 – Zona predominant rezidentiala cu locuinte individuale  cu servicii la parter maxim 2 

unitati locative / parcela. S+P+1E+M 

L3 – Zona predominant rezidentiala cu locuinte colective si servicii la parter  maxim  

3 apartamente pe nivel. S+P+2E+M/Er 

 

III.1    L1  - Zona predominant rezidentiala cu locuinte insiruite maxim 

o unitate locativa / lot. S+P+1E+M. 

 

Caracteristici 
Zona de locuinţe insiruite studiată în prezentul P.U.Z. propune construcţii cu regim de 

înălţime maxim S+P+1E+M. Reintregirea tramei stradale presupune continuarea straziilor 

propuse si in viitor, cu un prospect stradal de: .   

●16 m pentru stradzile colectoare echipate cu trotuar, pista bicicleta, spatiu verde de 

aliniament fiecare de 1,00m, urmate de un carosabil de 7,00 urmat de spatiu de stationare de 

2,50m, spatiu verde de aliniament de 1, pista de biciclete de 1,00m si trotuar de 1,50m. Partea 

cu stationarea este spre partea cosntruita/respective partea construita cu servicii. 

●12 m pentru străzi de distributie echipate cu carosabil de 7,00 spatii verzi de 1,00m 

pista de biciclete pe o parte si trotuare de 1,00m.  

In zona studiata se propun cu caracter de recomandare posibilitati de dezvoltare a 

tramei stradale si functiunii de locuire cu locuinte preponderent individuale dar si colective de 

mici dimensiuni cu respectarea acelorasi principii de exploatare a spatiilor rarefiate. 

 

Reglementări 
Certificatele de Urbanism şi Autorizaţia de Construire pentru obiectivele propuse pe 

aceste terenuri nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z. 
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Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a 
obiectivelor propuse. 

 

1.Obiective si modalităti de operare 
Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: 
-utilizarea functională a terenurilor în conformitate cu legislatia în vigoare. 
-reglementarea caracterului terenului studiat. 
-modul de ocupare a terenului, a loturilor create si conditiile de realizare a constructiilor. 
-realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructure 

adecvate 
-amenajarea teritoriului în corelare cu vecinatatile si cadrul construit existent. 

 

2. Utilizări functionale 
2.1. Funcţiunea dominantă 

Funcţiunea dominanta propusă pentru zona reglementata este – locuire individuala in 

sistem insiruit parcelele 1 - 26. 

 
2.2. Utilizări permise 
- pe parcelele 1÷26 se permite construirea de locuinte individuale insiruite cu o singura 

unitate locativă,  

- Staționari auto si circulație pietonala si spatii verzi, parcaje. 

- Instalații tehnico-edilitare necesare zonei 

 

2.3. Utilizări permise cu conditii 

-realizarea de  anexe gospodaresti in zonele rezidentiale cu locuinte.  

- Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția sa corespunda 

necesitaților si confortului necesar in zona, sa nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile si sa fie 

puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul înconjurător. 

2.4. Utilizări interzise 

-este interzisă desfăsurarea activitătilor servicii, industriale sau depozite sau altor tipuri 

de activităti care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat. 

-este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri. 

-este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de locuire. 

 
2.5. Interdictii temporare    - parcelele afectate de LEA 0,4kV vor putea fi construite 

doar dupa devierea acesteia. 
 

3.Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 

3.1.Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii:  

Constructiile vor fi retrase cu minim 6m fata de limita din spate a terenurilor,  sunt insiruite, 

pe  limitele laterale ale terenurilor. 
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3.2.Orientarea faţă de punctele cardinale 
Conform art. 17 RGU si Anexei 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru 

aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viată al populației: Ordinul 
nr. 536/1997 

 
3.3.Amplasarea faţă de drumurile publice 
Conform art. 18 RGU. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni rezidențiale este 

permisa cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. 
 
3.4.Amplasarea faţă de aliniament 
Constructiile se vor amplasa la 5 m fata de front stradal si pe aliniament in cazul loturilor 

de colt conform plansei PLAN REGLEMENTARI O4U.  
 

3.5.Regulile cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:  
Accese carosabile – Conform Art. 25 anexa 4 din R.G.U. de asemenea accesele se vor 

conforma de așa maniera încât sa asigure accesul autoutilitarei de pompieri pentru stingerea 
incendiilor 

 
3.6.Regulile cu privire la echiparea tehnico-edilitara. Proprietatea publica asupra 

rețelelor tehnico-edilitare. Conf. Art. 29 din R.G.U.  
 
3.7.Înălțimea construcțiilor 

 

Regim de inaltime de S+P+1E+M. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea in vedere 
respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conf. Ordinul 536 pentru 
aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de viată al populației) pentru a 
nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. 

H cornisa max. admis = 9,00m si H max. admis =  12.00 m 
 
3.8.Aspectul exterior al construcțiilor: 
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U. 
a) Autorizarea executării construcțiilor care prin conformație, volumetrie si aspect 

exterior intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului si arhitecturii este interzisa 

b) Fațadele laterale si posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel 
calitativ si in armonie cu cea principala 

c) Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de bransament. Etc.) trebuie integrate in 
volumetria constructiei sau a imprejmuirii. Instalatiile edilitare si punctele de racord vor fi 
concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor sau 
zonei inconjuratoare. 
 

3.9.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

 

Parcaje – Conform Art. 33 si Anexa 5 din R.G.U 

Spatii verzi – conf. Art. 34 R.G.U. 
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Imprejmuiri – conf. Art. 35 R.G.U. se recomanda soclul opac sa aibe o inaltime de 45-

60 cm iar partea superioara transparenta sa nu depaseasca o inaltime de 2.00 total 

masurat de la nivelul trotuarului. 

Se recomanda imprejmuiri vegetale. 

3.10. Amplasarea faţă de Calea Ferată 

In zona de siguranta de 20m faţă de calea ferată, este interzis a se construi. Se permite 

a se amplasa retele tehnico-edilitare doar subteran, cu avizul avizul Companiei Nationale de 

Cai Ferate “CFR” , sucursala Timisoara.  In zona de protectie de 100m se pot amplasa 

construcţii, numai cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” , sucursala Timisoara, 

conform Ordonanta de urgenta a Guvernului 83/16.11.2016 de modificare si completare a 

Ordonantei de urgenta a guvernului nr.12/1998 aprobata cu Legea nr.89/1999. 

 

III.2    L2  - Zona predominant rezidentiala cu locuinte individuale cu 

servicii la parter maxim 2 unitatI locativE / lot. S+P+1E+M. 

 

Caracteristici 
Zona de locuinţe individuale şi funcţiuni complementare studiată în prezentul P.U.Z. 

propune construcţii cu regim de înălţime maxim S+P+1E+M. Reintregirea tramei stradale 

presupune continuarea straziilor propuse si in viitor, cu un prospect stradal de: .   

●16 m pentru stradzile colectoare echipate cu trotuar, pista bicicleta, spatiu verde de 

aliniament fiecare de 1,00m, urmate de un carosabil de 7,00 urmat de spatiu de stationare de 

2,50m, spatiu verde de aliniament de 1, pista de biciclete de 1,00m si trotuar de 1,50m. Partea 

cu stationarea este spre partea cosntruita/respective partea construita cu servicii. 

●12 m pentru străzi de distributie echipate cu carosabil de 7,00 spatii verzi de 1,00m 

pista de biciclete pe o parte si trotuare de 1,00m.  

In zona studiata se propun cu caracter de recomandare posibilitati de dezvoltare a 

tramei stradale si functiunii de locuire cu locuinte preponderent individuale dar si colective de 

mici dimensiuni cu respectarea acelorasi principii de exploatare a spatiilor rarefiate. 

 

Reglementări 
Certificatele de Urbanism şi Autorizaţia de Construire pentru obiectivele propuse pe 

aceste terenuri nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z. 
Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a 

obiectivelor propuse. 
 

1.Obiective si modalităti de operare 
Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: 
-utilizarea functională a terenurilor în conformitate cu legislatia în vigoare. 
-reglementarea caracterului terenului studiat. 
-modul de ocupare a terenului, a loturilor create si conditiile de realizare a constructiilor. 
-realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructure 

adecvate 
-amenajarea teritoriului în corelare cu vecinatatile si cadrul construit existent. 
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2. Utilizări functionale 
2.1. Funcţiunea dominantă 

Funcţiunea dominanta propusă pentru zona reglementata este – locuire individuala cu 

maxim 2 unitati locative loturile 27, 28. 

 
2.2. Utilizări permise 
- pe parcele 27, 28 se permit locuinte individuale cu sevicii la parter cu maxim doua 

unitati locative. 

- Staționari auto si circulație pietonala si spatii verzi, parcaje. 

- Instalații tehnico-edilitare necesare zonei. 

 

2.3. Utilizări permise cu conditii 

-realizarea de  anexe gospodaresti in zonele rezidentiale cu locuinte.  

-realizarea de unităţi de prestări de servicii mici, cu maximum zece angajati, cu 

condiţia netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros care sa  

deranjeze zona de locuit , in spatiile cu servicii la parter. 

- Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția sa corespunda 

necesitaților si confortului necesar in zona, sa nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile si sa fie 

puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul înconjurător. 

2.4. Utilizări interzise 

-este interzisă desfăsurarea activitătilor industrial sau depozite sau altor tipuri de 

activităti care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat. 

-este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri. 

-este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de locuire. 

2.5. Interdictii temporare    -nu este cazul. 
 

3.Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 

3.1.Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii:  

Constructiile vor fi retrase cu minim 10m fata de limita din spate a terenurilor,  si la minim 

2m fata de limitele laterale ( una fiind aliniament stradal ) 

 

3.2.Orientarea faţă de punctele cardinale 
Conform art. 17 RGU si Anexei 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru 

aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viată al populației: Ordinul 
nr. 536/1997 

 
3.3.Amplasarea faţă de drumurile publice 
Conform art. 18 RGU. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni rezidențiale este 

permisa cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. 
 
3.4.Amplasarea faţă de aliniament 
Clădirea se va amplasa la 5 m fata de aliniamentul stradal  stradal ( pe latura ingusta) 

conform plansei PLAN REGLEMENTARI O4U..  
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3.5.Regulile cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:  
Accese carosabile – Conform Art. 25 anexa 4 din R.G.U. de asemenea accesele se vor 

conforma de așa maniera încât sa asigure accesul autoutilitarei de pompieri pentru stingerea 
incendiilor 

 
3.6.Regulile cu privire la echiparea tehnico-edilitara. Proprietatea publica asupra 

rețelelor tehnico-edilitare. Conf. Art. 29 din R.G.U.  
 
3.7.Înălțimea construcțiilor 

Regim de inaltime de S+P+1E+M. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea in vedere 
respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conf. Ordinul 536 pentru 
aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de viată al populației) pentru a 
nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. 

H cornisa max. admis = 9,00m si H max. admis =  12.00 m 
 
3.8.Aspectul exterior al construcțiilor: 
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U. 
d) Autorizarea executării construcțiilor care prin conformație, volumetrie si aspect 

exterior intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului si arhitecturii este interzisa 

e) Fațadele laterale si posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel 
calitativ si in armonie cu cea principala 

f) Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de bransament. Etc.) trebuie integrate in 
volumetria constructiei sau a imprejmuirii. Instalatiile edilitare si punctele de racord vor fi 
concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor sau 
zonei inconjuratoare. 
 

3.9.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

Parcaje – Conform Art. 33 si Anexa 5 din R.G.U 

Spatii verzi – conf. Art. 34 R.G.U. 

Imprejmuiri – conf. Art. 35 R.G.U. se recomanda soclul opac sa aibe o inaltime de 45-

60 cm iar partea superioara transparenta sa nu depaseasca o inaltime de 2.00 total 

masurat de la nivelul trotuarului. 

Se recomanda imprejmuiri vegetale. 

3.10. Amplasarea faţă de Calea Ferată 

- Nu este cazul 

 

III.3    L3  - Zona predominant rezidentiala cu locuinte colective si 

servicii la parter maxim 3 ap / nivel. S+P+2E+M/Er. 

 

Caracteristici 
Zona de locuinţe colective şi funcţiuni complementare studiată în prezentul P.U.Z. 

propune construcţii cu regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er. Reintregirea tramei stradale 

presupune continuarea straziilor propuse si in viitor, cu un prospect stradal de: .   
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●16 m pentru stradzile colectoare echipate cu trotuar, pista bicicleta, spatiu verde de 

aliniament fiecare de 1,00m, urmate de un carosabil de 7,00 urmat de spatiu de stationare de 

2,50m, spatiu verde de aliniament de 1, pista de biciclete de 1,00m si trotuar de 1,50m. Partea 

cu stationarea este spre partea cosntruita/respective partea construita cu servicii. 

●12 m pentru străzi de distributie echipate cu carosabil de 7,00 spatii verzi de 1,00m 

pista de biciclete pe o parte si trotuare de 1,00m.  

In zona studiata se propun cu caracter de recomandare posibilitati de dezvoltare a 

tramei stradale si functiunii de locuire cu locuinte preponderent individuale dar si colective de 

mici dimensiuni cu respectarea acelorasi principii de exploatare a spatiilor rarefiate. 

 

Reglementări 
Certificatele de Urbanism şi Autorizaţia de Construire pentru obiectivele propuse pe 

aceste terenuri nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z. 
Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a 

obiectivelor propuse. 
 

1.Obiective si modalităti de operare 
Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: 
-utilizarea functională a terenurilor în conformitate cu legislatia în vigoare. 
-reglementarea caracterului terenului studiat. 
-modul de ocupare a terenului, a loturilor create si conditiile de realizare a constructiilor. 
-realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructure 

adecvate 
-amenajarea teritoriului în corelare cu vecinatatile si cadrul construit existent. 

 

2. Utilizări functionale 
2.1. Funcţiunea dominantă 

Funcţiunea dominanta propusă pentru zona reglementata este – locuire colectiva. 

 
2.2. Utilizări permise 
- construirea de locuinte colective maxim 3 ap / nivel si  functiuni complementare  

 ( servicii ) la parter. 

 

2.3. Utilizări permise cu conditii 

-realizarea de  anexe gospodaresti in zonele rezidentiale cu locuinte.  

-realizarea de unităţi de prestări de servicii mici, cu maximum zece angajati, cu 

condiţia netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros care sa  

deranjeze zona de locuit , in spatiile cu servicii la parter. 

- Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția sa corespunda 

necesitaților si confortului necesar in zona, sa nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile si sa fie 

puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul înconjurător. 

2.4. Utilizări interzise 

-este interzisă desfăsurarea activitătilor industrial sau depozite sau altor tipuri de 

activităti care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat. 
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-este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri. 

-este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de locuire. 

 
2.5. Interdictii temporare    -nu este cazul. 
 

3.Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 

3.1.Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii:  

Constructiile vor fi retrase cu minim 10m fata de limita din spate a terenurilor pentru loturile 

43 – 50 si 6m pentru loturile 34 – 40,   vor fi cuplate pe o limita laterala , se va respecta o 

retragere minima de 5m  pe latura lateral  opusa la loturile 43 - 50 . 

3.2.Orientarea faţă de punctele cardinale 
Conform art. 17 RGU si Anexei 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru 

aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viată al populației: Ordinul 
nr. 536/1997 

 
3.3.Amplasarea faţă de drumurile publice 
Conform art. 18 RGU. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni rezidențiale este 

permisa cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. 
 
3.4.Amplasarea faţă de aliniament 
Parterul clădirilor   se va amplasa pe aliniamentul stradal si etajele vor avea o retragere 

de 3m fata de aliniamentul stradal.  
 

3.5.Regulile cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:  
Accese carosabile – Conform Art. 25 anexa 4 din R.G.U. de asemenea accesele se vor 

conforma de așa maniera încât sa asigure accesul autoutilitarei de pompieri pentru stingerea 
incendiilor 

 
3.6.Regulile cu privire la echiparea tehnico-edilitara. Proprietatea publica asupra 

rețelelor tehnico-edilitare. Conf. Art. 29 din R.G.U.  
 
3.7.Înălțimea construcțiilor 

Regim de inaltime de S+P+2E+M/Er. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea in 

vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conf. Ordinul 536 

pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de viată al populației) 

pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. 

H cornisa max. admis = 13,00m si H max. admis =  16.00 m 
 

3.8.Aspectul exterior al construcțiilor: 
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U. 
g) Autorizarea executării construcțiilor care prin conformație, volumetrie si aspect 

exterior intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului si arhitecturii este interzisa 

h) Fațadele laterale si posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel 
calitativ si in armonie cu cea principala 
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i) Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de bransament. Etc.) trebuie integrate in 
volumetria constructiei sau a imprejmuirii. Instalatiile edilitare si punctele de racord vor fi 
concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor sau 
zonei inconjuratoare. 
 

3.9.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

 

Parcaje – Conform Art. 33 si Anexa 5 din R.G.U 

Spatii verzi – conf. Art. 34 R.G.U. 

Imprejmuiri – conf. Art. 35 R.G.U. se recomanda soclul opac sa aibe o inaltime de 45-

60 cm iar partea superioara transparenta sa nu depaseasca o inaltime de 2.00 total 

masurat de la nivelul trotuarului. 

Se recomanda imprejmuiri vegetale. 

 

3.10. Amplasarea faţă de Calea Ferată 

- Nu este cazul 

 

III.4   ZONA DE CAI DE COMUNICATIE  

1.Generalitati 
Functiunea dominanta a zonei este cai de comunicatie si constructii aferente. 

 Functiuni complementare admise ale subzonei: retele tehnico edilitare, servicii 
compatibile functiunii de baza a zonei. 
 

2.Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei: 
2.1.Utilizari permise:  

- Cai de comunicatie 
- Spatii verzi plantate 
- Stationari auto si circulatie pietonala 

 2.2.Utilizari permise cu conditii:  
- Orice constructie va respecta art. 18. Din R.G.U. 

 2.3.Interdictii temporare – nu este cazul 
 2.4.Interdictii definitive (permanente): 
Se interzice construirea oricaror obiective, altele decat cele mentionate la art. 3 si 4. 

 
3.Conditii de amplasare si conformare a constructiilor: 
Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii:  

Amplasarea fata de drumurile publice 
Distantele ce se vor respecta intre parcaje si diferite tipuri de cladiri vor fi stabilite in 
conformitate cu `Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati 
urbane` indicative P132-93 si vor fi urmatoarele: 

- Parcaje pe carosabil sau pe trotuar fata de frontul de comert sau servicii 5m 
Regulile cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:  

Accesele se vor conforma de asa maniera incat sa asigure accesul autoutilitarei de 
pompieri pentru stingerea incendiilor. 
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Regulile cu privire la echiparea tehnico edilitara. Toate retelele vor fi realizate subteran. 
Se interzice amplasarea supraterana retelelor de alimentare cu gaz sau energie 
termica. 
 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

Parcaje – Conform Art. 33 si Anexa 5 din R.G.U.  
Spatii verzi – conf. Art. 34 R.G.U. 
Imprejmuiri – conf. Art. 35 R.G.U 

 
 

III.5  ZONA SPATII VERZI  
1.Generalitati 
Functiunea dominanta a zonei este parcuri, amenajari sportive, recreere, agrement 
Functiuni complementare admise ale subzonei: servicii compatibile functiunii de zone 

verzi. 
2.Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei: 
2.1.Utilizari permise:  
- Amenajari specifice zonelor de parcuri, gradini publice, alei pietonale, banci, fantani 

arteziene, pergole, obiecte decorative, locuri de joaca pentru copii 
2.2. Utilizari permise cu conditii: - pentru parcela 29 se va cere acordul CFR pentru 

amenajarile permise; 
2.3. Interdictii temporare – nu este cazul; 
2.4. Interdictii definitive (permanente): 
- Se interzice construirea oricaror obiective, altele decat cele mentionate la art. 3 si 4. 
 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri. 

 -Pe parcela 31 in zona de siguranta a caii ferate se interzic orice fel de constructii sau 
amenajari sau plantatii inalte care sa obtureze vizibilitatea la semnalizarile CFR. 
 

Parcaje – sunt interzise parcajele si stationarile auto .  
Spatii verzi – conf. Art. 34 R.G.U. 
Imprejmuiri – conf. Art. 35 R.G.U 
3. Amplasarea faţă de Calea Ferată 

In zona de siguranta de 20m faţă de calea ferată, este interzis a se construi.  In zona de 

protectie de 100m se pot amplasa construcţii si amenajari  numai cu avizul Companiei 

Nationale de Cai Ferate “CFR” , sucursala Timisoara, conform Ordonanta de urgenta a 

Guvernului 83/16.11.2016 de modificare si completare a Ordonantei de urgenta a 

guvernului nr.12/1998 aprobata cu Legea nr.89/1999. 

 

III.6  ZONA DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA  
 

1.Generalitati 
Functiunea dominanta a zonei este amplasarea echipamente tehnico edilitare 
 Functiuni complementare admise ale zonei: constructii de ponere in siguranta  a 

echipamentelor 
2.Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei: 
2.1.Utilizari permise:  
- Amenajari pentru amplasarea echipamente tehnico edilitare 
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2.2. Utilizari permise cu conditii: - pentru parcela 30 se va cere acordul CFR pentru 
constructiile permise; 

2.3. Interdictii temporare – nu este cazul; 
2.4. Interdictii definitive (permanente): 

- Se interzice construirea oricaror obiective, altele decat cele mentionate la 
subpunct. 3 si 4 
 
 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

●Parcaje – sunt interzise parcajele si stationarile auto .  
●Spatii verzi – conf. Art. 34 R.G.U. 
●Imprejmuiri – conf. Art. 35 R.G.U 

 

IV. PREVEDERI  LA NIVELUL UNITATILOR TERITORIALE DE 

REFERINTA. 

 

● Indici urbanistici 

Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul 

strazilor, limitele parcelelor. 

Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. I. 

DISPOZITII GENERALE,cap. II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

TERENURILOR, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de urbanism la nivelul unităţilor 

teritoriale de referinţă”. 

P.O.T.  ( procentul  de  ocupare  al  terenului )  reprezintă  raportul  procentual  dintre  

suprafaţa construită  (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplaseaza construcţia supusă 

autorizării. 

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100 

 

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa 

desfăşurată a tuturor cladirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului. 

CUT = Sd (mp) / St (mp). 

 

►Pentru  ZONELE   L1 si L2  se propune  

POT=35%  CUT =1,0 

 

Regim de inaltime de S+P+1E+M 
H maxim cornisa = 9,00  m   

H maxim admis = 12,00  m 

 

►pentru ZONA  L3  se propune    

POT=35% CUT =1,5 

Regim de inaltime de S+P+2E+M/Er 
H maxim cornisa = 13,00 m    
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H maxim admis   = 16,00 m 

 

BILANT  TERITORIAL  CAD 402855 
Suprafata teren = 10.000mp 

7 parcele curs constructii x 950mp    = 7.591,50mp (75,915%) 

1 parcela spatiu verde amenajat     =    450,00mp (  4,500%) 

1 parcela zona tehnico-edilitara        =      85,10mp (  0,851%) 

Suprafata drumuri                 = 1.873,40mp (18,734%) 

 Din care - spatii verzi de aliniament =    268,00mp 

  - piste de biciclete      =    309,00mp 

- stationare       =    246,00mp 

- trotuare      =    303,00mp 

- carosabil      =    747,40mp 

 

BILANT TERITORIAL  CAD 402857 

Suprafata teren = 10.000mp 

7 parcele curs constructii x 900mp    = 6.300,00mp (63,00%) 

1 parcela spatiu verde amenajat     =    500,00mp (  5,00%) 

1 parcela zona tehnico-edilitara     =      53,00mp (  0,53%) 

Suprafata drumuri       = 3.147,00mp (31,47%) 

Din care - spatii verzi de aliniament =    371,50mp 

  - piste de biciclete      =    412,50mp 

- stationare       =    109,00mp 

- trotuare      =    476,00mp 

- carosabil      = 1.369,00mp 

 

BILANT TERITORIAL  CAD 400498 

Suprafata teren = 10.000mp 

28 parcele curs constructii       = 6.329,10mp (63,291%) 

2 parcele spatiu verde amenajat     =    621,50mp (  6,215%) 

1 parcela zona tehnico-edilitara     =      56,00mp (  0,560%) 

Suprafata drumuri       = 2.993,40mp (29,934%) 

Din care - spatii verzi de aliniament =    399,90mp 

  - piste de biciclete     =   440,50mp 

- stationare       =     43,50mp 

- trotuare      =    515,50mp 

- carosabil      = 1.594,90mp 
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BILANT TERITORIAL TOTAL  CAD 402855, 402857,400498 

Suprafata teren = 30.000mp 

 

Suprafata totala teren    =30.000,00mp 

Suprafata locuinte    =20.220,60mp 67,400% 

Suprafata verde amenajata  =  1.571,50mp   5,240% 

Suprafata tehnico-edilitara  =     194,10mp   0,647% 

Suprafata drumuri    =  8.013,80mp  26,713%) 

din care:    - spatii verzi aliniament  =  1.038,50mp 

     - piste de biciclete  = 1.162,00mp 

         - stationare   =    398,50mp 

         - trotuare   =  1.294,50mp 

         - carosabil   =  4.120,30mp 

 

Cap.V. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

In zona studiata se propune o trama stradala cu profilurile potrivite de drumuri de acces la 

locuinte cu un profil stradal de 12m si drumuri colectoare cu un profil de 16m si 14m care fac 

legatura la Calea Urseni ce leaga Timisoara de Urseni astfel zona cuprinsa intre centura – 

calea ferata - Calea Urseni - intravilan Giroc poate fi dezvoltata coerent  raspunzand cerintelor 

investitorilor si necesitatilor autoritatilor de a extinde structura urbana cu infrastructura edilitara, 

cu dotari de gospodarire comunala si cu functiuni compatibile si necesare comunitatii. Pentru 

realizarea acestora terenurile destinate retelei de drumuri, spatiile verzi si echipamentelor 

tehnico- edilitare, vor trece din domeniul privat in domeniul public: 

Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de teren 

necesare, în zonele unde profilul stradal existent nu este asigurat.  

 Lista obiectivelor de utilitate public: 

- reţea de alimentare cu apă; 

- reţea de alimentare cu energie electrică; 

- retea de canalizare menajeră, ape pluviale; 

- reţea de telecomunicaţii; 

- retea de gaze . 

- reteaua de drumuri. 

- spatiile verzi amenajate.  

 Tipul de proprietate a terenurilor  

Conform   CF nr. 402857,   CF nr. 402857  si CF nr. 400498   terenul este în proprietatea 

SC. PREMIUM GSA SRL. In extravilanul Comunei Giroc. 

  Circulaţia terenurilor 

Conform plansei nr.06U PLAN PROPRIETATE SI CIRCULATIA TERENURILOR loturile 

29,31,32,41 vor trece in domeniul public pentru spatii verzi, loturile 30,33,42 vor trece in 
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domeniul public pentru amplasarea de echipamente tehnicoedilitare si zonele destinate 

extinderii sau infiintarii de strazi vor trece in domeniul public.  

 

► Suprafetele pentru drumuri sunt in total de   8.013,80mp,  

► Zonele verzi amenajate  sunt in suprafata totala de  1.571,50mp  

si 

► Zonele de dotari de gospodarire comunala sunt in suprafata totala de 194,10mp.  

 

Aceste suprafete in total de 9.779,40mp vor fi dezmembrate si vor trece in domeniul 

public conform plansei U06 – PLAN TIP PROPRIETATE SI CIRCULATIA 

TERENURILOR. 

 

VI.CONCLUZII - măsuri în continuare 
Solutia urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona 

studiată în prezenta documentatie. 
Certificatul de Urbanism ce se va elibera va cuprinde elemente obligatorii din prezentul 

Regulamentul Local de Urbanism. 
Se recomandă centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizării  

Planului Urbanistic Zonal si introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării si 
mentinerii la zi a situatiei din zonă. 
               

Intocmit, 

       Arh.urb. Nicolae Covaci Preda 

arhitect, urbanist,  auditor energetic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


