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                                                                                S.C. „ POLIFORM ” S.R.L.  
300044 Timişoara, str. Bucuresti, nr. 19,Sc. A Ap.4  tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro 

  

MEMORIU TEHNIC  
P.U.Z. "Reconfigurare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare şi servicii 
existentă", Giroc, Strada G. Musicescu – Macilor                          Proiect Nr. P79/2015 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducere 
 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 

Denumirea lucrării:  PLAN URBANISTIC ZONAL 
 

"PUZ – RECONFIGURARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI SERVICII EXISTENTĂ" 
    
CF. nr.413426, nr.408496, nr.408495, nr.408497, nr.408499, nr.408500, 
nr.408502, nr.408503, nr.408483, nr.408484, nr.408460,  nr.413459, 
nr.413457, nr.413458, nr.408504, nr.408501, nr.413460. 
 
 
Amplasament:  județul Timiș, comuna Giroc,  

zona străzilor Gavril Musicescu – Macilor. 
Beneficiar: S.C. Clapa S.R.L. 
Elaborator:   S.C.”POLIFORM”S.R.L. 
(Proiectant)     
Colaborator urbanism: S.C. Arhitect Trîmbiţaş S.R.L. 
Data elaborării:   2022 
Faza de proiectare:    PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 

 
1.2. OBIECTUL P.U.Z. 
1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM 

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”Reconfigurare zonă rezidenţială 
cu funcţiuni complementare şi servicii existentă” județul Timiș, comuna Giroc, zona 
strazilor Gavril Musicescu - Macilor,  a fost întocmită la comanda beneficiarului S.C. Clapa 
S.R.L. 

Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul reconfigurarii unei 
zone reglementate anterior printr-o documentatie în faza PUZ DIRECTOR, în scopul 
optimizării mobilării parcelelor, urmând a fi destinate locuințelor colective cu funcțiuni 
complementare, precum și în scopul prevederii în zona studiată de parcele destinate 
serviciilor și zonelor verzi. 
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1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU 
ZONA STUDIATĂ 
 Zona studiată, este delimitată de strada Ghioceilor la vest, de strada Gavril 
Musicescu la nord (UAT Timișoara), de parcelele identificate cu CF 405196, 405195, 
412954, 414506, de parcelele cu nr top CC53/1/9/26, CC53/1/9/36, CC53/1/9/37 si 
CC53/19/45 la est, de strada Macilor (De48/1) la sud.  
Terenul are categoria de folosință arabil în intravilan.  
Terenul este reglementat prin documentații de urbanism aprobate anterior ca și zona 
pentru locuinte cu regim mic de înălţime, institutii publice și servicii. 
 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 
1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. 
● Conform Planului Urbanistic General al comunei Giroc, terenul de faţă este situat în 
intravilan, în zona pentru locuințe cu regim mic de înălţime, instituții publice și servicii. 
● Terenul ce face obiectul proiectului a fost reglementat din punct de vedere urbanistic 
prin PUZ DIRECTOR “Strada Gospodarilor – strada Musicescu – Giroc – MODIFICAT” cu 
Aviz C.J.Timiș nr.15/19.06.2002, proiect întocmit de S.C. “VOLUM PROIECT” S.R.L.  
 

 Zonele învecinate parcelei studiate:  
 La nord terenul este delimitat de teritoriului administrativ al Municipiului 

Timisoara, strada Gavril Musicescu nr. topo 14259 și canalul Hcn51; 
 La sud terenul este delimitat de strada Macilor (De48/1) Cad.413542; 
 La est, terenul se invecineaza cu parcele de locuinte individuale si colective 

(max. P+3) edificate, sau în curs de edificare; 
 La vest terenul este delimitat de strada Ghioceilor (3575-3580/1/1/1/1/11/2/1). 
 

Transversal, terenul este strabatut de strazile Crinului și Lalelelor și parțial de 
strada Orhideea. 

Longitudinal, terenul este traversat de prelungirea Bv Sudului (Timișoara-Giroc), și 
parțial de strada Ghioceilor. 

 
 Construcțiile cele mai apropiate sunt la următoarele distanțe față de parcelele ce 

fac obiectul prezentului proiect:  
 La nord – 35,87 metri față de cea mai apropriată construcție (P+2); 
 La sud – 5,15 metri față de cea mai apropriată construcție (P+3); 
 La est – 1,69 metri față de cea mai apropriată construcție (P+3); 
 La vest – 6,78 metri față de cea mai apropriată construcție (P). 

 
 Construcțiile cele mai apropiate sunt la următoarele distanțe față de zona de 

implantare propusă în proiect:  
 La nord – 47,95 metri față de cea mai apropriată construcție (P+2); 
 La sud – 14,25 metri față de cea mai apropriată construcție (P+3); 
 La est – 11,69 metri față de cea mai apropriată construcție (P+3); 
 La vest – 18,60 metri față de cea mai apropriată construcție (P). 

 
1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. 

În scopul fundamentării P.U.Z., au fost întocmite și obținute următoarele studii și avize de 
specialitate: 

- Studiul geotehnic  
- Suportul topografic întocmit în sistem STEREO 70 
- Legislația în domeniu, actualizată. 

 
1.3.3. DATE STATISTICE 
 Nu e cazul. 
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1.3.4. AVIZ DE OPORTUNITATE 

Certificatul de Urbanism nr. 319 din 01.04.2019 (prelungit) a fost obţinut în baza 
H.C.L. Giroc nr.19 din 26.03.2004 (faza P.U.G.) și în temeiul reglementărilor 
Documentației de urbanism aprobată prin H.C.L. nr. 60 din 18.11.1998 (faza P.U.Z.), 
modificată cu H.C.L. 48/30.05.2016 și în conformitate cu prevederiile Legii nr.50/1991. 

AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 15/07.06.2019 emis de Primăria comunei Giroc 
este favorabil și prevede: 

“Zonă Locuire colectivă și funcțiuni (servicii) (S)+P+2E+Er/M 
 P.O.T. max 35%  
 C.U.T. = max. 1,4 
 Regim de înălțime max. S+P+2E+Er/M 
 Hmax. cornișă = 12.5m 
 Hmax. = 16.0m 
 Spații verzi: min. 20%  

 
Zonă Locuire colectivă și funcțiuni (servicii) (S)+P+4E+Er/M 
 P.O.T. servicii parter = max. 50%; locuire colectivă etaje max 35% 
 C.U.T. = max. 2,2  
 Regim de înălțime max. S+P+4E+Er/M 
 Hmax. cornișă = 19.0m 
 Hmax. = 22.5m 
 Spații verzi: min. 20%  

 
Zonă Locuire colectivă și funcțiuni (servicii) (S)+P+6E+Er/M 
 P.O.T. servicii parter = max. 50%; locuire colectivă etaje max 35% 
 C.U.T. = max. 2,9 
 Regim de înălțime max. S+D+P+5E 
 Hmax. cornișă = 26.0m 
 Hmax. = 30.0m 
 Spații verzi: min. 20%  

 
Zonă Dotare de Cult / servicii publice / etc. S/D+P+3E+Er/M 
 P.O.T. = max. 35% 
 C.U.T. = max. 1,8  
 Regim de înălțime max. S/D+P+3E+Er/M 
 Hmax. cornișă = 26.0m 
 Hmax. = 35.0m 
 Spații verzi: min. 20%  

 
- Inițiatorul planului Urbanistic Zonal are obligația de a asigura prospectul stradal aferent 
Bulevardului Sudului 
- Se va asigura accesul la rețeaua stradală majoră 
- Parcelele propuse vor avea suprafața de minim 500mp 
- Se va asigura în cadrul parcelelor aferente domeniului public, o zona pentru echiparea 
tehnico edilitară necesara dezvoltării (post de transformare, chesoane tehnice, stații de 
pompare, etc.) 
- Se vor reprezenta zonele de restricții datorate rețelelor existente 
- Se vor asigura minim 1,5 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă 
- Se va efectua un studiu cu privire la posibilitarea de alimentare cu apă și racordare la 
canalizare – vizat de SC Giroceana SRL.” 
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 Durata derulării procedurilor a generat necesitatea solicitării unui nou Certificat de 
Urbanism (nr. 71 din 11.02.2021 - prelungit) PUZ – RECONFIGURARE REZIDENȚIALĂ 
CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SI SERVICII EXISTENTĂ, care prevede 
următoarele: ”Vor fi luate în considerare avizele obținute cu Certificatul de Urbanism nr. 
319 din 01.04.2019, cu condiția să fie în termen de valabilitate”. 

 
1.3.5. PLAN DE ACȚIUNE 

Planul de acțiune a fost semnat și asumat de dezvoltator, prin extinderea retelelor de apă, 
canal, iluminat stradal și lucrări rutiere, lucrările prevăzute fiind detaliate în proiectele 
colaboratorilor. 
 
1.3.6. INFORMAREA POPULAȚIEI (conform Raportului de Informare și Consultare a 
Publicului R407/08.01.2021) 
 Informarea și consultarea publicului s-a desfășurat astfel: 

Etapa 1 – începând din data aprilie 2019, prin afișarea anunțului public în vederea emiterii 
Avizului de Oportunitate afișat pe site-ul primăriei cu nr. 24429 din 12.04.2019 și montarea pe 
amplasament a unui panou de identificare a investiției. 

Publicul a fost invitat să consulte decumentele privind propunerile PUZ pe o perioadă de 25 
de zile de la data pubicării anunțului la sediul primăriei. 

Etapa 2 – implicarea publicului în etapa elaborării finale, începând cu data de 19.07.2021, 
pentru o perioadă de 25 de zile conform Ordinului 2701/2010, prin anunțarea publicului privind 
demararea etapei a 2-a publicat pe pagina de internet a Primăriei în data de 29.10.2021 conform 
procesului verbal de afișare nr. 48093 / 29.10.2021, împreună cu anunțul a fost publicată și 
documentația PUZ (RLU, Memoriu de urbanism, planșă de Reglementări Urbanistice, etc.), iar pe 
amplasament a fost montat un panou de identificare, până în prezent. Documentația nu a fost 
solicitată spre consultare, nefiind depuse observații sau contestații. 

Etapa 3 – se va indeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării 
regionale și Turismului nr.2701/2010, prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 577/2011. 

Anunțul privind soluția finală va fi afișat la sediul Primăriei Comunei Giroc și pe pagina de 
internet a instituției împreună cu documentația vizată de CJT. 

 

2. Stadiul actual al dezvoltării 
 

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 
2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI 
 Zona este caracterizata de investitii punctuale pe parcele reglementate prin 
documentatii PUZ. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite 
stadii de execuție, zona fiind în plin proces de densificare, în mod special în ultimii ani au 
fost dezvoltate proiecte de locuințe colective. 
 Suprafetele de teren destinate rețelei secundare de drumuri sunt rezervate, iar 
echiparea edilitara și realizarea drumurilor la prospectul final se afla în diferite stadii. 

 Zona este caracterizată prin prezența locuirii individuale și colective. 
 
2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA 
LOCALITĂŢII 
 Proiecte cu functiuni predominant destinate locuirii și serviciilor au aparut în 
vecinătatea căilor de circulatie majoră din zona – Strada Muzicescu – și dispersat, 
investiții punctuale în restul țesutului.  
 Zona e caracterizată de funcțiunea locuirii, în mod special s-au dezvoltat în ultimii 
ani o serie de investitii de locuire colective în partea de sud și est, investiții care au ridicat 
procentul de densitate a zonei. Acest lucru presează tot mai mult finalizarea Bulevardului 
Sudului ca o soluție de fluidizare a traficului în urma finalizării tuturor investițiilor din zonă.  
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2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 
2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII 

Terenul studiat este situat în intravilan, în partea nordică a comunei Giroc, la limita 
cu teritoriul administrativ al municipiului Timişoara. 

Terenul cu o suprafață totală de 64.600 mp este delimitat de strazile Musicescu, 
Macilor, Ghioceilor si de parcela identificată cu nr. topo A53/1/9 la est. 

Terenul este constituit din 17 parcele astfel:  
 

 CF 408495, nr. topo. 7000/1, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 10.110 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL, teren pentru drum. 

 CF 408496, nr. topo. 7000/2, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 598mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408497, nr. topo. 7000/3, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 460 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408499, nr. topo. 7000/4, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 457 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408500, nr. topo. 7000/5, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 455 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408501, nr. topo. 7000/6, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 455 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408502, nr. topo. 7000/7, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 457 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408503, nr. topo. 7000/8, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 460 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408504, nr. topo. 7000/9, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 597 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408460, nr. topo. 7001/1, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 6.624 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL, teren pentru drum. 

 CF 408483, nr. topo. 7001/15, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 2.441 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 408484, nr. topo. 7000/16, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață 
de 826 mp, fără sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 413426, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 4.225 mp, fără 
sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 413457, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 12.607 mp, fără 
sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 413458, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 4.225 mp, fără 
sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 413459, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 5.792 mp, fără 
sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 CF 413460, teren arabil, intravilan, neîmprejmuit, cu o suprafață de 9.884 mp, fără 
sarcini, in proprietatea SC CLAPA SRL. 

 
2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, 
ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII 
DE INTERES GENERAL 

 
 Prin prisma poziţiei zona ce face obiectul studiului este favorizată. 
 Accesibilitatea zonei este asigurată de rețeaua existentă de străzi din zona, 

(majoritatea din ele fiind asfaltate) în special a străzii Musicescu, respectiv 
strazile Ghioceilor, Crinului, Lalelelor, Macilor, care deși încă nu sunt 
executate la prospectul final au rezervate suprafetele de teren necesare. 
Proiectele de propunere a continuării drumurilor principale (Bulevardul 
Sudului) constituie factori ce vor facilita fludizarea traficul din zonă;  
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 La nivel edilitar zona este echipată cu canalizare, apă, gaz, electricitate, etc. 
 Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare. 

 
Din punctul de vedere al încadrării în localitate, poziția este favorabilă, datorită 

amplasării cu front la Bulevardul Sudului, o arteră de importanță majoră (4 benzi de 
circulație) care face legătură dintre comuna Giroc și sudul municipiului Timișoara (la o 
distanță de 4.000m față de centrul orașului Timișoara). 

Datorită densității în creștere a fondului construit existent și a drumurilor needificate 
în zonă, teritoriul nu este ușor accesibil autovehiculelor sau mijloacelor de transport în 
comun; stațiile de autobuz cele mai apropiate sunt situate la cel puțin 600m, la intersecția 
străzilor Calea Martirilor 1989 și Gavriil Musicescu. 

 
2.3. SURSE DOCUMENTARE 
2.4. EVOLUŢIA ZONEI 

Pe ambele fronturi ale Străzii Gavriil Musicescu, cât și pe strazile adiacente au 
apărut în ultimii ani construcții cu destinația de locuire colectivă sau individuală - cu 
deficiențe în ceea ce privește asigurarea infrastructurii rutiere.  

În special conexiunea dintre Timisoara si Giroc, prevăzută a fi rezolvată prin 
dezvoltarea Bulevardului Sudului, se află într-un stadiu incert (traseu propus pe terenuri 
aflate încă în proprietate privată). 

Specificul zonei este marcat predominant de locuire colectivă și individuala cu 
regim de inaltime variat, iar punctual servicii poziționate la frontul arterelor majore. 
 
2.5. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 In prezent, parcelele sunt libere de constructii, fără drumuri amenajate. 
Terenul este salubru. 

 
2.6. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 
2.6.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE 
ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, 
CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE 

Pentru realizarea studiului geotehnic (nr. L08/2022) s-au precizat lucrările de 
prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, 
EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE 
FUNDARE  NP 074/2007. 

 
Relieful. Suprafața relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare și a celor în 

retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe și zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri 
de particule cu dimensiuni și fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri și 
nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcție de mărimea 
fragmentelor de bază. În asemenea situații, stratificația poate să se schimbe pe distanțe uneori 
mici. 
 Geologic. zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor 
cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile,prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere 
la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400  1700 m adancime 
si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi). 
 

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica  P100-1/2013, conditiile locale 
de teren studiat in localitatea GIROC  sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; 
a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a 
spectrului normalizat de raspuns elastic (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru 
proiectare ag=0,20g, 
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1. Sub aspect seismic, municipiul Timişoara, căruia i se poate asocia localitatea Giroc, se 
încadrează în zona seismică cu ag = 0,20g şi Tc = 0,7 sec, pentru construcţii de medie 
importanţă. 

2. Din punct de vedere climatic, zonei amplasamentului i se poate asocia următoarele 
caracteristici mai importante (Atlas climatologic 1966 ) : 

a.Temp. aerului :    - media lunară maximă .   +(21-22)OC -  
- media lunara minima  …  -(1-2)OC – ian. 
- maxima absoluta  …         + 40OC  
- minima absoluta  …          - 35OC  

b.Precipitaţii  :  - media lunara maxima …  70-80 mm - 06 
     - media anuala …   600-700 mm 

- cantit. maxima/24 ore ..  100 mm – 08.15 
c.Vântul  :    - direcţii predominante :    -   nord-sud ..16 % 

- est-vest  ..  13 % 
  d. Adâncimea de îngheţ (STAS 6054-77) ..  0,75 m 

 

3. Apa subterană freatică, cantonată şi cu circulaţia în complexul nisipos de 
permeabilitate mijlocie-mare (k = 10-310-2 cm/sec) are regimul in-fluenţat de volumul 
precipitaţiilor din zonă, adâncimea rezultând şi din altitudinea locală a terenului, 
condiţiile actuale de evacuare naturală fiind relativ deficitare. Astfel pe timp de vară 
nivelul hidrostatic este situat la adâncimi 1,5-2,5 iar iarna-primăvara la 1,0-1,5 m, ne 
fiind favorabilă introducerii de subsoluri. În aceste condiţii se poate doar aprecia un 
nivel maxim frecvent la 1,2-1,6 m adâncime. 
Sub aspect chimic apa freatică  analizată prin buletinul nr. 4.932/2015 GEO PROIECT, 
anexat, nu prezintă actualmente agresivitate faţă de beton. 

 
2.6.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII 
2.6.2.1. Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă, se află în intravilanul 
Comunei Giroc, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat. 
2.6.2.2. Terenul are o suprafata relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial 
de alunecare. 

Zona cercetată este situată în intravilanul extins spre nord al comunei Giroc până la 
str. G. Musicescu, cu destinaţie agricolă până nu de mult, astfel încât modificări 
însemnate în stratificaţia naturală a terenului din cauze antropice pot apărea doar izolat. 

Pentru fazele următoare de proiectare se vor efectua cercetări geo-tehnice pe 
amplasamentele concrete ale obiectelor în cauză în funcţie de cerinţele specifice 
corespunzătoare tipului concret de construcţie şi de altitudinea locală a amplasamentelor. 

 
2.7. CIRCULAŢIA 

2.7.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A 
CIRCULAŢIEI RUTIERE  

Obiectivul este amplasat în partea de nord a Comunei Giroc, la limita cu teritoriul 
administrativ al municipiului Timişoara.   

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi accesul la 
parcele efectuat pe strazi cu carosabil îngust. Traficul este îngreunat suplimentar de 
existența în zonă a unor străzi neamenajate sau parțial amenajate, carosabilul fiind în 
momentul de fata realizat din piatră spartă. 
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2.7.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, 
INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI 
ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR 
EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE 
TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME. 

Zona nu este deservita de transport in comun. 
Fluiditatea traficului la nivelui zonei este afectata în special de lipsa de continuitate 

a strazilor amenajate din zonă. 
Situatia ar putea fi remediată în momentul în care străzile vor fi realizate la 

prospectul final.  
Odată cu finalizarea Bulevardului Sudului, conform documentațiilor de urbanism 

(PUG, PUZ-uri, etc.), comuna Giroc va fi deservită de două artere majore în conexiunea 
cu Municipiul Timișoara (astfel se va prelua din traficul major de pe Calea Girocului). 

În prezent, se află în construcție și centura ocolitoare a Municipiului Timișoara, care 
deservește și comuna Giroc. Când se va finaliza investiția, traficul în interiorul comunei se 
va fluidiza și mai mult. 

 
2.8. OCUPAREA TERENURILOR 

2.8.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA 
STUDIATĂ 

În prezent zona studiată este liberă de construcții. 
In exteriorul zonei studiate există clădiri destinate locuirii de tip individual și colectiv. 
Serviciile sunt reprezentate disipat, prin spații cu altă destinatie, situate în clădirile 

de locuit. 
Prin documentaţii de urbanism aprobate, sunt propuse locuinţe individuale şi 

colective cu funcţiuni complementare şi servicii. În prezent, deși au fost aprobate o serie 
de documentații urbanistice, ele nu au fost încă concretizate prin construcții, terenurile 
fiind în majoritate libere. 

 
2.8.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT 

În prezent terenul studiat este liber de construcții. 
La vest, pe strada Ghioceilor există clădiri destinate locuirii colective și individuale. 
Terenurile situate la nord și est de zona studiată sunt parțial construite. 
Terenurile situate la sud de zona studiată sunt parțial construite.  

 
2.8.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE 
  Serviciile sunt reprezentate in cadrul zonei disipat, prin spatii cu alta destinatie, 
situate in cladirile de locuit.  
 In exteriorul zonei studiate acestea sunt concentrate de-a lungul cailor majore de 
circulatie din zona (Calea Martirilor, Strada Musicescu) 
 Nu se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind distribuite 
relativ uniform în zonă, corelat cu o ocupare redusă a ocupării terenurilor construibile. 
            
2.8.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI 
 Terenul studiat nu are spatii verzi amenajate. 
 Zona studiată nu are spatii verzi amenajate cu exceptia spaţiilor verzi de 
aliniament. 
 Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui 
procent de 5% spaţii verzi din totalul terenului. 
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2.9. ECHIPARE EDILITARĂ 
2.9.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU 
INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII 

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit parțial de rețele de canalizare, 
alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii. 
 Conform avizului de amplasament favorabil Enel Distributie Banat cu Nr. 
08126702/04.06.2021 (prelungit), zona studiată poate să fie racordată la rețeaua 
existentă. În zonă există următoarele rețele: LEA JT – str. Macilor, str. Lalelelor, str 
Crinului, str. Gavril Musicescu, str. Ghioceilor si pe traseul blv. Sudului, LES JT pe str. 
Crinului si str. Lalelelor, LEA MT (20 Kv) traversează zona studiată pe direcția Nord- Sud, 
LES MT pe str. Crinului, toate rețelele fiind în stadiu de exploatare. 
 Conform avizului de principiu conditionat SC TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATION SRL nr. 440 / 24.03.2022, Telekom are amplasate intalații de 
comunicații electronice subterane pe strada Gavril Musicescu. 
 Conform avizului de principiu DELGAZ GRID nr.213442399/13.12.2021, se 
precizează că în zona supusă analizei nu există obiective ale sistemului de distribuție a 
gazelor naturale. 
 Avizul TRANSGAZ cu nr. ETA 97526 /21.12.2021 este favorabil, întrucât zona 
studiată este situată la o distanță mai mare de 200m și nu afectează conductele de înaltă 
presiune care aparțin Sistemului Național de Transport Gaze Naturale. 

 
Alimentare cu apa/canal 

Conform avizului de principiu GIROCEANA cu nr. 955 din 06.09.2019, în zona 
studiată există rețea de apă potabilă și rețea de canalizare în exploatare, astfel încât 
operatorul este de acord cu investiția propusă, cu racordarea la rețelele localității și 
preluarea apelor pluviale. 
 

2.10. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 
Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe 

colective şi servicii. 
Potrivit legii propunerea de reglementare a fost supusă consultarii populaţiei în 

cadrul procedurilor de informare a populaţiei organizate de Primaria Comunei Giroc. 
 

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 
 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
Certificatul de Urbanism nr. 319 din 01.04.2019 (prelungit) a fost obţinut în baza 

H.C.L. Giroc nr.19 din 26.03.2004 (faza P.U.G.) și în conformitate cu prevederiile Legii 
nr.50/1991. 

Certificatul de Urbanism nr. 71 din 11.02.2021 a fost obţinut în baza H.C.L. Giroc 
nr.19 din 26.03.2004 (faza P.U.G.) și în conformitate cu prevederiile Legii nr.50/1991, cu 
preluarea avizelor din C.U. nr.319 din 01.04.2019. 

Etapa 1 de informare a demarat in 12.04.2019, pe o durată de 25 de zile conform 
cu Ordinul nr. 2701/30.12.2010 si a Legi 350/06.07.2011, fiind montat un panou de 
identificare pe situl studiat. Documentatia nu a fost solicitata pentru consultare de nicio 
persoana, nefiind depuse observatii sau contestatii. 
 

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.  
Conform Planului Urbanistic General al comunei  Giroc, terenul de faţă este situat 

în intravilan, în zona pentru locuinte cu regim mic de înălţime, instituții publice și servicii, 
adiacente unei artere majore de circulație. 
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3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 Zona studiată a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de urbanizare, 
fenomen normal dată fiind poziția în zona limitrofă municipiului Timișoara. 

În zonă nu există zone naturale protejate. 
 În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de 
asigurarea prin strategii urbanistice, a unui balans optim între suprafeţele construite şi 
dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul 
îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi 
amenajate. 
 Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui procent de 5% spaţii verzi 
publice din totalul suprafeţei studiate, asigurarea fluidizării traficului și asigurarea unei 
echipări edilitară a zonei studiate, în concordanță cu normele în vigoare pentru protejarea 
mediului natural. 
 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 
Accesul se va realiza de pe strazile reglementate în zonă, generate prin 

implementarea reglementărilor din PUZ DIRECTOR aprobat. 
Proiectul prevede prelungirea Blv. Sudului conform documentațiilor urbanistice 

aprobate în zonă (conform Studiului de Fezabilitate ”Modernizare și extindere B-dul 
Sudului” aprobat prin HCL nr. 26/26.01.2010) și continuarea tramei stradale secundare 
pentru fluidizarea traficului în zonă.,  

Proiectul propus prevede preluarea tuturor străzilor adiacente și continuarea lor pe 
terenul studiat la profilul existent (str. Orhideea – 10.5m, str. Crinului – 12m, str. Lalelelor 
– 12m) 

În urma consultărilor avute la C.J. Timiș din anul 2019, s-a propus lărgirea străzii 
Ghioceilor de la un profil de 10,5m, la un profil de 12m. 

Parcările necesare funcțiunilor propuse vor fi amenajate în interiorul parcelelor. 
 

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ 
TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE 
Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se propun următoarele: 

- reconfigurarea zonei – locuințe colective cu funcțiuni complementare și servicii. 
- asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de 

locuinte colective și servicii; alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, 
conform propunerilor şi avizelor, etc. 

- asigurarea continuității Bulevardului Sudului, corelarea configurației acestuia cu 
prevederile proiectului faza PUG Giroc aflat în curs de elaborare, cu integrarea 
unor girații la intersecția B-dul Sudului cu strada Gavril Musicescu si cu preluarea 
strazii Macilor, în scopul asigurării continuității străzilor adiacente. 

Documentaţia are drept obiect reconfigurarea parcelării existente pe terenul în 
suprafaţă de 64.600 mp.  

 
1. Pe parcela studiată se propune: reglementarea ca zonă destinată locuirii colective 

și serviciilor cu un regim de înaltime variabil - S+P+2E+Er(M), S+P+4E+Er(M), 
respectiv S+P+6E+Er(M) în zona adiacentă traseului Bulevardului Sudului – indicii 
propuși fiind în concordanță cu Hotărârea Consiliului Județean Timiș 
nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici 
pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș și cu 
Anexa la HCJT nr.115/27.11.2008 
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2. Conform documentațiilor aprobate anterior, se rezervă o parcelă pentru o dotare de 
cult. 

3. Pe zona studiată se propune asigurarea de spaţii verzi amenajate reprezentând 5% 
din suprafaţa totală a terenului studiat. 

4. În cadrul parcelei destinată spațiilor verzi - în vecinătatea HCn 43 - s-au asigurat și 
dotările și echipările tehnico-edilitare, necesare funcționării ansamblului.  

5. Locurile de parcare din incintă, necesare funcţiunilor propuse, se vor calcula 
conform normativelor în vigoare, ținându-se cont de exigențele impuse de primăria 
Giroc. 

 
3.5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Conform planşei nr. P79-A/10 “Circulatia terenurilor“ sunt prevăzute: 

- rezervarea suprafeţelor de teren necesare asigurării prospectelor finale ale drumurilor 
din perimetrul studiat;  

- obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor 
transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public. 

 
3.5.1. BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: 
 

SUPRAFAŢĂ 
TEREN 

SITUAŢIA 
EXISTENTĂ 

SITUAŢIA 
PROPUSĂ 

Teren proprietate privată a 
persoanelor fizice sau juridice 64.600 mp 100,00% 46.659 mp 72,23% 

Teren pentru drumuri publice 
- - 17.941 mp 27,77% 

TOTAL 64.600 mp 100,00% 64.600 mp 100,00% 
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3.6. BILANȚ TERITORIAL 
 

SUPRAFAŢĂ 
TEREN 

SITUAŢIA 
EXISTENTĂ 

SITUAŢIA 
PROPUSĂ 

Teren arabil intravilan, 
conform CF`uri 47.866 mp 74,09% - - 

Teren arabil intravilan pentru drum, 
conform CF`uri 16.734 mp 25,91% - - 

Zonă locuințe colective și funcțiuni 
complementare 
max. (S)+P+2E+Er/M 

- - 7.890 mp 12,21% 

Zonă locuințe colective și funcțiuni 
(servicii) 
max. (S)+P+4E+Er/M 

- - 22.813 mp 35,32% 

Zonă locuințe colective și funcțiuni 
(servicii) 
max. (S)+P+6E+Er/M 

- - 11.178 mp 17,31% 

Zonă Dotare de cult / servicii publice 
/ etc. S/D+P+3E+Er/M - - 1.544 mp 2,39% 

Spații verzi amenajate 
 

- - 3.234 mp 5,00% 

Căi de comunicație rutieră și 
amenajări aferente - - 17.941 mp 27,77% 

TOTAL 64.600 mp 100% 64.600 mp 100,00% 

 
3.7. INDICI URBANISTICI 

 
▪ Parcelele 1-7 (7.890 mp) 

Zona - zLCFC: zonă Locuințe colective și funcțiuni complementare 
- Zonă de locuințe colective și funcțiuni/servicii cu regim de înălțime peste P+2E, 

dispuse pe limita vestică, cu front la strada Ghioceilor astfel: locuințe colective și funcțiuni 
complementare, spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament 5.00m. 

 
 P.O.T. max 35%  
 C.U.T. = max. 1,4 
 Regim de înălțime max. (S)+P+2E+Er/M 
 Hmax. cornișă = 12.5m 
 Hmax. = 16.0m 
 Spații verzi: min. 20%  

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din 
suprafaţa parcelei. 
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▪ Parcelele 8-16 (22.813 mp) 
Zona - zLCFS: zonă Locuințe colective și funcțiuni (servicii)  

- Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse cu front la 
Bulevardul Sudului, astfel: locuire și funcțiuni (servicii) la parter și locuire colectivă la 
etajele superioare, spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament 7.00m spre 
Bulevardul Sudului și 5,00m spre străzile secundare. 

 
 P.O.T. max 35% din suprafața terenului 
 C.U.T. = max. 2,2  
 Regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er/M 
 Hmax. cornișă = 19.0m 
 Hmax. = 22.5m 
 Spații verzi: min. 20%  

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din 
suprafaţa parcelei. 

 
▪ Parcelele 17-19 (11.178 mp) 

Zona - zLCFS: zonă Locuințe colective și funcțiuni (servicii)  
- Zonă de locuințe colective cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse cu front la 

Bulevardul Sudului, astfel: servicii si funcțiuni complementare la parter și locuire colectivă 
la etajele superioare,  spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament 7.00m spre 
Bulevardul Sudului și 5,00m spre străzile secundare. 

 
 P.O.T. servicii parter = max. 50%; locuire colectivă (etaje) max 35% din 

suprafața terenului 
 C.U.T. = max. 2,9 
 Regim de înălțime max. (S)+D+P+5E 
 Hmax. cornișă = 26.0m 
 Hmax. = 30.0m 
 Spații verzi: min. 20%  

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din 
suprafaţa parcelei. 

 
 

▪ Parcela 20 (1.544 mp) 
Zona - zDC: zonă Dotare de Cult / servicii publice / etc. S/D+P+3E+Er/M 

- Zonă dotări de cult sau servicii publice/comerciale, dispusă în centrul zonei 
studiate, astfel, spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament 7.00m spre Bulevardul 
Sudului și 5,00m spre strada Crinului. 

 
 P.O.T. = max. 35% 
 C.U.T. = max. 1,8  
 Regim de înălțime max. S/D+P+3E+Er/M 
 Hmax. cornișă = 26.0m 
 Hmax. = 35.0m 
 Spații verzi: min. 20%  

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din 
suprafaţa parcelei. 
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3.8.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 

Alimentare cu apa 
Alimentarea cu apă a incintei PUZ-ului se asigură din reţeaua de apă existentă pe           

str. Ghioceilor De 110 mm, prin extinderea  reţelei  de apă în incinta PUZ-ului, din ţeavă 
PEHD De 110 mm cu lungimea aprox. L = 625 m. 
 Se propun hidranţi supraterani de incendiu Dn 80 mm, care se vor monta pe 
reţeaua de alimentare cu apă propusă din incinta PUZ-ului, 

a) – conducta de apa din tuburi de PEID, PN10, PE 100 SDR 17, De 110 mm în lungime de L= 716 m; 

b) - construcţii accesorii: - cămine de vane din beton proiectate Dn 2000 mm...........3 buc; 

c) - construcţii accesorii: - hidranți de incendiu supraterani proiectati Dn 80 mm............... 8 buc; 

Conductele de apă potabilă proiectate se vor amplasa pe domeniul public 
respectând distanţele minime admise faţă de celelalte reţele edilitare subterane. 
Conductele se vor așeza sub cota de îngheț, pe un strat de nisip de 10 cm, și se vor 
acoperi cu nisip până la minim 30 cm deasupra crestei conductei. În punctele obligate 
cota de pozare se va adapta corespuzător cotelor acestora. 

Pentru depistarea ulterioară a traseului conductei de alimentare cu apă, pe întregul 
aliniament s-a prevăzut montarea pe generatoarea superioară a conductei a unui fir 
conductor metalic (Cu) cu un diametru de minim 1,5 mm care să interfereze cu 
echipamentele de detecție aflate în dotarea secției de exploatare rețea, iar la 30 cm 
deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevăzut banda de avertizare din 
polietilenă de culoare albastră, pe toată lungimea traseului conductei . 

Execuția tranșeei va fi în săpătură cu sanț deschis, cu pereți verticali sprijiniți pentru 
a se evita surpările de maluri. Pământul rezultat din săpătură se depozitează pe o singură 
parte a sanțului, la minim 1,0 m față de acesta.   

Săpăturile se vor executa parțial mecanic și manual, conform specificațiilor din 
listele de cantități care vor fi prevăzute in Proiectul Tehnic de Execuție. Ultimul strat de 
circa 20 cm se va săpa manual numai înainte de montarea tuburilor pentru ca acestea să 
fie așezate pe un teren nealterat. 

La execuția săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului 
întâlnit. În lungul sanțului se vor monta parapete de protecție pe o singură latură (opusă 
laturii unde s-a depozitat pământul), iar în locul de circulație pietonală se vor monta 
podețe pietonale și unde este necesar pentru autovehicule. 

Umplerea tranşeei se va face în straturi succesive de balast sau material local 
(dupa caz) de 15 cm grosime cu udarea fiecărui strat. Compactarea cu mijloace mecanice 
se admite la straturile situate la peste 80 cm peste creasta tuburilor. 

La umplerea completă a tranșeei se va avea grijă ca suprafața terenului să fie 
refăcută conform amenajării inițiale. 

Pe tronsoanele de rețea nou proiectată se vor realiza cămine de vane din beton 
armat sau din elemente prefabricate pentru a permite izolarea parțială a rețelei în caz de 
intervenții. 

  Căminele vor avea dimensiuni care să asigure condiţii optime de montare şi de 
demontare ale echipamentelor prevăzute a fi amplasate în acestea, cu sistem de prindere 
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pentru o scară de acces mobilă, cu capace din fontă ductilă, cu garnitură şi balamale cu 
sistem antifurt, în plus, pentru cele amplasate în carosabil, să fie rezistente şi cu garnitură 
antizgomot. Căminele vor fi hidroizolate corespunzător, inclusiv la trecerile conductelor 
prin pereţi.  

Conform NP133/2013 completat prin Ordinul 3218 din 2016 s-au prevăzut hidranți 
de incendiu exteriori. 

Astfel s-au prevăzut 4 buc. hidranți supraterani  DN 80 mm, care se vor alimenta cu 
apă din conducta de apa proiectata PEID, De 110 mm. 

   Aceştia vor avea următoarele caracteristici: corp din fontă ductilă, tijă inox, piuliţa 
tijei din bronz, element de închidere din oţel cauciucat şi garnitură EPDM, 2 buc.racorduri 
cu gheara tip B, sistem antiefracţie (cu blocarea retezării hidrantului), sistem de golire 
după închidere cu drenaj PP, cot cu talpă şi flanşe, limitator de cursă pentru prevenirea 
tensionării, adâncimea de acoperire de 1250 mm, protecţie anticorozivă interioară şi 
exterioară prin vopsire cu vopsea epoxidică. 

Hidranţii vor fi dotaţi cu o vană îngropată Dn 80 mm pentru hidrantii Dn 80 mm, 
echipată cu tijă de acţionare şi cameră de protecţie betonată la cota sistematizată. Vana 
de izolare se amplasează pe ramificaţie, în imediata apropiere a conductei principale. 

Hidranții se vor monta în spațiul verde la minim 5 m față de pereții construcțiilor și la 
minim 2 m față de limita părții carosabile. 
 

Debitele de apa necesare sunt: 
                      Q.zi.med. =  210,00  mc/zi =  2,78  l/sec. 
  Q.zi.max. =  273,00   mc/zi =  3,61  l/sec. 
  Q.h.max. =    28,44  mc/h   =  7,90  l/sec. 
 
Canalizare menajeră 
 Pentru a prelua apele uzate menajere se propune extinderea reţelei de canalizare 
menajeră în interiorul PUZ-ului, din ţeavă PVC, De 200 mm cu lungimea L = 510 m. 
Aceeată reţea de canalizare menajeră propusă se va racorda la canalizarea menajera 
existentă Dn 200 mm de pe str. Ghioceilor.  

Reţeaua de canalizare menajera va fi formată din: 

a) - canal menajer din tuburi de PVC, SN8, De 200 mm în lungime de L= 610 m; 

b) - construcţii accesorii: - cămine de vizitare din beton proiectate Dn 1000 mm............18 buc; 

Plecând de la cota de racordare impusă  de cotele canalizării existente  şi de la 
criteriul respectării adâncimii minime de fundare de -1,00 m, se va alege o pantă de 
scurgere optimă astfel încât să fie preluate la canalizare racordurile existente şi cele 
proiectate. Execuţia canalului se recomandă a se realiza din aval înspre amonte, pentru a 
se utiliza tronsoanele respective inclusiv în scopul epuizării eventualelor ape de infiltraţii în 
timpul execuţiei. 

Colectorul se va poza sub adâncimea minimă de îngheţ (0.80 m) şi va avea o pantă 
care să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare.  

Tuburile de canalizare vor fi aşezate pe un pat de nisip 10 cm grosime si vor fi 
înglobate în strat de nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului.  



 16 

Baza şanţului de pozare trebuie executată cu mare atenţie: se va asigura o suprafaţă 
netedă, fără pietre, cu o stabilitate corespunzătoare pentru pozarea conductelor, respectiv 
stratului de pozare. Săpăturile se vor executa parţial mecanic şi manual, conform 
specificaţiilor din listele de cantităţi. Stratul vegetal decapat va fi depozitat separat, 
urmând a fi utilizat la terminarea execuţiei lucrărilor, pentru refacerea amplasamentului 
afectat 

Căminele de vizitare vor fi în formă circulară, cu dimensiuni corespunzătoare pentru 
asigurarea condiţiilor de acces, cu pereţi şi radier din beton prefabricat, echipate cu 
scăriţe de acces, cu placă din beton armată corespunzătoare traficului. Căminele vor fi 
etanşe, izolate corespunzător. În cazul în care nivelul apelor subterane este situat peste 
radierul căminelor din beton acestea vor fi protejate printr-o hidroizolare corespunzătoare.  

Căminele de vizitare au fost prevăzute conform SR EN 1917-2005, şi anume cămine 
de vizitare de trecere pentru canale circulare, alcătuite din tuburi de beton cu mufă. 

Toate îmbinările între elementele prefabricate, inclusiv trecerile conductelor prin 
pereţi, vor fi prevăzute cu garnituri de etanşare din cauciuc. 

Capacele căminelor de vizitare amplasate în domeniul public vor fi din fontă, cu 
balamale şi sistem de blocare, montate la cota terenului sistematizat, încastrate în placa 
din beton armat corespunzător traficului la care vor fi expuse. 

 
Debitele de apa uzata menajera sunt: 

                      Q.zi.med. =  199,50   mc/zi =  2,64  l/sec. 
  Q.zi.max. =  259,35  mc/zi =  3,43  l/sec. 
  Q.h.max. =    27,01  mc/h   =  7,50  l/sec. 
 
Canalizarea pluvială  

Apele pluviale vor fi colectate prin guri de scurgere, apoi ajung în reţeaua de 
canalizare pluvială din ţeavă PVC, De 250, cu lungimea aprox. L =  260 m si De 315 mm 
cu lungimea aprox. L =  500 m şi sunt evacuate printr-un separator de hidrocarburi în 
bazinul  de retenţie BR.  Din bazinul de retenţie apele pluviale sunt pompate în canalul 
HCn 43 prin gura de vărsare. 

Reţeaua de canalizare pluviala va fi formată din: 

a) - canal pluvial din tuburi de PVC, SN8, De 315 mm în lungime de L= 2390 m; 

b) - canal pluvial din tuburi de PVC, SN8, De 250 mm în lungime de L= 698 m; 

c) - construcţii accesorii: - cămine de vizitare din beton proiectate Dn 1000 mm............72 buc; 

d) - construcţii accesorii: - separator de hidrocarburi din beton proiectate Q=100 l/s mm............3 buc; 

e) - construcţii accesorii: - bazin de retentie din beton semiingropat proiectat V=260 l/s mm............1 buc; 

f) - construcţii accesorii: - gura de varsare ape pliviale in canal ANIF............1 buc; 

Plecând de la cota de racordare impusă  de cotele canalizării existente  şi de la 
criteriul respectării adâncimii minime de fundare de -1,00 m, se va alege o pantă de 
scurgere optimă astfel încât să fie preluate la canalizare racordurile existente şi cele 
proiectate. Execuţia canalului se recomandă a se realiza din aval înspre amonte, pentru a 
se utiliza tronsoanele respective inclusiv în scopul epuizării eventualelor ape de infiltraţii în 
timpul execuţiei. 
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Colectorul se va poza sub adâncimea minimă de îngheţ (0.80 m) şi va avea o pantă 
care să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare.  

Tuburile de canalizare vor fi aşezate pe un pat de nisip 10 cm grosime si vor fi 
înglobate în strat de nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului.  

Baza şanţului de pozare trebuie executată cu mare atenţie: se va asigura o suprafaţă 
netedă, fără pietre, cu o stabilitate corespunzătoare pentru pozarea conductelor, respectiv 
stratului de pozare. Săpăturile se vor executa parţial mecanic şi manual, conform 
specificaţiilor din listele de cantităţi. Stratul vegetal decapat va fi depozitat separat, 
urmând a fi utilizat la terminarea execuţiei lucrărilor, pentru refacerea amplasamentului 
afectat 

Căminele de vizitare vor fi în formă circulară, cu dimensiuni corespunzătoare pentru 
asigurarea condiţiilor de acces, cu pereţi şi radier din beton prefabricat, echipate cu 
scăriţe de acces, cu placă din beton armată corespunzătoare traficului. Căminele vor fi 
etanşe, izolate corespunzător. În cazul în care nivelul apelor subterane este situat peste 
radierul căminelor din beton acestea vor fi protejate printr-o hidroizolare corespunzătoare.  

Căminele de vizitare au fost prevăzute conform SR EN 1917-2005, şi anume cămine 
de vizitare de trecere pentru canale circulare, alcătuite din tuburi de beton cu mufă. 

Toate îmbinările între elementele prefabricate, inclusiv trecerile conductelor prin 
pereţi, vor fi prevăzute cu garnituri de etanşare din cauciuc. 
 

3.9.PROTECŢIA MEDIULUI 
3.9.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE  

 Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se 
necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 
 
3.9.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE   

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 de execuție ulterioare aprobării PUZ. 

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. 
 
3.9.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR   

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o 
platformă sau intr-un spatiu special amenajat (conform adresa CJT nr. 
14837/01.07.2021). Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată în baza unui 
contract, care va depozita deșeurile la un deponeu autorizat. 
 
3.9.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, 
PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. 
 În prezent, terenul nu este degradat. 

Se va asigura o suprafaţă de minim 5% din teren pentru spaţii verzi amenajate.  
 
3.9.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ 
 Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna 
pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a 
aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.  
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3.9.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE 
COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE 
 Strategia de modernizare etapizată a căilor de comunicație reprezintă o abordare 
realistă. Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, cu accent pe 
dezvoltarea  Bulevardului Sudului şi a executării prospectelor străzilor limitrofe zonei la 
prospectele finale, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul în zonă. 
 
3.9.7 PROBLEME DE MEDIU 

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul. 
Epurarea si preepurarea apelor uzate: Pe străzile G. Musicescu, Ghioceilor, Crinului, 

Lalelelor din comuna Giroc există rețea de alimentare cu apă din țeavă PEHD  De 110 mm în 
dreptul amplasamentului PUZ-ului. Pe reteaua de apa se afla montati hidranti de incendiu 
supraterani. Alimentarea cu apă a imobilelor propuse in PUZ se va face prin intermediul 
bransamentelor de apa individuale pentru fiecare parcela în parte.  

Pe străzile G. Musicescu, Ghioceilor, Crinului și Lalelelor exista în prezent retea de 
canalizare menajera. Colectarea apelor uzate menajere a PUZ se va face prin realizarea unei 
retele de canalizare menajera propusa din PVC, De 250 mm. Reteaua de canalizare menajera se 
va racorda la o statie de pompare ape uzate (SP) amplasata in zona verde a PUZ.  Pe reteaua de 
canalizare menajera se vor monta la o distanta de max 60 m camine de vizitare. De la statia de 
pompare ape uzate menajere (SP) apa va fi evacuata în rețeaua de canalizare existentă pe 
străzile tantente prin intermediul unei conducte de refulare din PEHD. 

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate 
domeniului public s-au propus 72 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051. 

Depozitarea controlata a deseurilor: ca urmare a implementarii planului vor rezulta 
deseuri menajere de la angajati / locatari precum și deșeuri rezultate din contrucții în faza de 
realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale în vigoare. Se va ține 
evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deșeurilor va fi facută de unități 
specializate autorizate. 

Recuperarea terenurilor degradate, plantatii de spatii verzi, etc.: nu este teren 
degradat. Spațiul verde va fi amenajat conform reglementărilor urbanistice în vigoare. Se va 
asigura o suprafaţă de minim 5% spaţii verzi amenajate din suprafața totală a terenului în parcele 
independente. 

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei 
documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea 
unui minim de 5% spaţii verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z. 

Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul. 
Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform 

reglementarilor urbanistice în vigoare. 
Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu este cazul. 
Eliminarea disfuncționalităților din domeniul comunicațiilor: terenul studiat este 

deservit de șase străzi tangente, Bulevardul Sudului, str. Ghioceilor, str. Orhideea, str. Crinului, 
str. Lalelelor și strada Macilor, parcela având posibilitate de acces de pe fiecare dintre ele. 

Odată cu aprobarea PUZ ului, profilele stradale vor fi completate atât pe axa Est-Vest, cât 
și pe axa Nord-Sud, prelungind traseele rutiere existente, terenul studiat fiind printre ultimele 
parcele neurbanizate din proximitate. Prin realizarea și implementarea planului toate 
disfuncționalitățile din zona vor fi remediate. 

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor 
transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în lucru, 
prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum: 

- Bulevardul Sudului se va dezvolta la o lățime de 24,00m. Acesta va deveni stradă de 
legătură majoră între Giroc și Timișoara. Profilul va fi o stradă de categoria a II-a, simetrică față de 
ax, cu două benzi de circulație auto pe sens, echipată cu zone verzi de aliniament, piste pentru 
biciclete și trotuare pe ambele laturi. 

- str. Ghioceilor va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație (cu o lățime de 
12m, deși în PUZ Director este prevăzut la 10.5m, în urma negocierilor cu autoritățiile locale și 
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regionale, a fost decis un profil de 12m), profilul va fi echipat cu zone verzi de aliniament și trotuar 
pe ambele părți ale carosabililui. 

- str. Lalelelor, str. Crinului și str. Orhideea vor prelua profilul aprobat prin documentațiile 
de de urbanism aprobate în zonă (de la 10,5m, la 12m), cu spații verzi de aliniament și trotuare 
perimetrale. 

- str. Macilor (De 48/1) va rămânea ca traseu pietonal pe porțiunea din dreptul terenului 
studiat, funțiunea rutieră fiind preluată de noua rețea (cu sens giratoriu) aprobată în partea de sud. 

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere 
și marcaje. 

 
3.9.8 TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI CONFORM HG nr. 1076/2004 

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului: 
1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: 
a) gradul în care planul sau programul 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 – PUZ ul prevede dezvoltarea locuirii în cadrul localității Giroc prin extinderea 
zonei intravilane, conform normativelor si documentațiilor aprobate de către primărie, astfel că ajută la o 
dezvoltare durabilă și la creșterea calității vieții în zonă. 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele 
în care se integrează sau care derivă din ele; Proiectul se corelează atât cu PUZ ul Director și PUG în 
lucru al comunei Giroc, cât și cu PUZ urile aprobate în zonă. 

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales 
din perspectiva promovării dezvoltării durabile; Proiectul este prevăzut cu spații verzi amenajate în 
parcele distincte. 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program; Nu este cazul 
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). Conform cap. 3.9.3. 

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: 
a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu este cazul 
b) natura cumulativă a efectelor; Nu este cazul 
c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul 
d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); Nu 

este cazul 
e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial 

afectate); Zona este în proces de densificare, în zonă fiind o densitate mică de locuitori. 
f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Nu este cazul 
(îi) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu este cazul 
(iii) folosirea terenului în mod intensiv; Nu este cazul, zona propusă fiind destinată în principal 

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

naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul, în zone nu există zone naturale protejate. 
 

3.10. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de teren 

necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat. 
Pentru etapa următoare de dezvoltare a zonei, se vor realiza, corelat cu evoluţia viitoare a 

localităţii, echiparea edilitară completă şi drumurile pentru care s-au făcut rezervări de suprafeţe 
de teren în etapa actuală. Terenurile reglementate ca și Căi de comunicare rutieră și amenajări 
aferente au obligativitatea ca ulterior aprobării să devină domeniu public. 
 

3.11. ALTE PREVEDERI 
Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru 

aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei: 
Art. 4. La stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si amplasamentele 
urmatoarelor dotari tehnico-edilitare:  
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a)spatiile destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, 
care vor fi amenajate conform normativelor în vigoare, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu 
asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere 
racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a 
ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie; platformele 
pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare;  
 
b)spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform 
normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;  
 
c)spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva, 
situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa 
gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, 
remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto. 

 
d) Clădirile destinate locuințelor sunt amplasate în așa fel încât se asigură însorirea pe o durată de 
minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor din clădire și din locuințele învecinate, conform 
OMS 119/2014 cu completarile si modificarile ulterioare. 
 
e) În raza de 1500m față de terenul studiat nu există cimitire, unități industriale, ferme, adăposturi 
de animale, incineratoare, etc. 
 

4. CONCLUZII – Măsuri în continuare 
 

 Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile 
P.U.G. 
Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în intravilanul 

comunei Giroc, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de 
cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, 
cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare 
funcţionării.   

 
 Categorii principale de intervenţie, care să susţină materializarea programului 

de dezvoltare 
Clarificarea statutului terenurilor învecinate, în vederea asigurării unei abordări 

coerente privind dezvoltarea tramei stradale majore în zonă. 
La fazele de proiectare ulterioare aprobării P.U.Z.-ului se vor întocmi documentaţiile 

necesare în vederea executării lucrărilor propuse. 
 

 Priorităţi de intervenţie 
Extinderea Bulevardului Sudului şi completarea sistemului de străzi secundare în 

zona studiată. 
Prevederea/extinderea mijloacelor de transport în comun pe Bulevardul Sudului. 
Asigurarea funcţiunilor deficitare și necesare în zonă, respectiv dotări și servicii – 

propuse atât la parterul imobilelor, precum pe parcelă independentă - dotare de cult.   
 
 
 
Şef proiect/Specialist RUR                                       Intocmit   

      arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ         arhitect Tiron Andrei 
 


