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1.2.Obiectul PUZ

Obiectul documentaţiei de faţă îl constituie parcelarea unui teren aflat în extravilanul
localităţii Giroc, în partea vestică a fondului construit.
Ţinând cont de faptul că terenul nu se află în intravilanul comunei Giroc, prezentul
PUZ are drept scop introducerea în intravilan, parcelarea şi integrarea într-o viitoare
zonă de locuinţe.

Regimul juridic al terenului luat în studiu se prezintă astfel: parcelele sunt proprietate
privată a unor persoane fizice şi au fost dobândite prin cumpărare de către acestea,
fiind întabulate în Cărţile Funciare nr. 406070 (C.F. vechi 6943), 405946 (C.F. vechi
7227), 405912 (C.F. vechi 7169), 411820.
Parcelele au nr. cad. 406070 (nr. vechi A575/2/8), 405946 (nr. vechi A575/2/9),
405912 (nr. vechi A575/2/10), 411820 (nr. vechi A575/2/11),
Suprafaţa totală a parcelelor este de 23 400 mp, terenul fiind în prezent liber de
construcţii.

Regimul economic actual al terenului îl încadrează în folosinţa teren arabil în
extravilanul localităţii Giroc.

Planul urbanistic zonal cuprins în prezenta documentaţie s-a întocmit în conformitate
cu prevederile legii 350 /2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, Legea
nr. 50/ 1991 republicată şi Reglementarea Tehnică –Ghid privind Metodologia de
elaborare şi conţinutul – Cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 –
2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176 / N / 16 august 2000.
De asemenea s-a ţinut cont de prevederile Ordinului actualizat nr.119/2014 al
Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a Recomandărilor
privind modul de viaţă al populaţiei.

1.2.1. Solicitări ale temei program

Tema program a fost întocmită de către beneficiarilor lucrării care doresc utilizarea
optimă a terenului în vederea constituirii unei zone rezidenţiale şi obţinerea unui
numar maxim de parcele destinate locuirii.

Prin prezentul PUZ se stabilesc condiţiile pentru:
- utilizarea funcţională a terenului, în relaţie cu planurile de urbanism aprobate în

zonă;
- trasarea si profilarea viitoarelor drumuri în corelare cu trama stradală existentă

precum şi dezvoltarea  unor noi străzii în vederea asigurării accesului la parcelele
propuse;

- extinderea reţelei de echipare tehnico - edilitară a zonei;
- amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural şi cadrul construit existent.

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona
studiată

Ultimul plan urbanistic general al localităţii Giroc a fost elaborat în anul 2003, de
societatea Iprotim SA Timişoara, zona studiată aflându-se în extravilan. Din anul
2009, P.U.G.-ul comunei Giroc este în curs de actualizare, existând momentan o
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plansă de reglementari elaborată în anul 2010, de S.C. Melvin S.R.L. Timişoara,
conform căreia zona studiată va face parte din intravilan.

Pentru investiţia propusă s-a obţinut Certificatul de Urbanism nr. 916 din 07.11.2016,
favorabil întocmirii unui PUZ pentru dezvoltarea unei zone de locuit cu funcţiuni
complementare.

1.3.Surse de documentare

1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior PUZ

În ceea ce priveşte proiectele elaborate anterior PUZ, se precizează următoarele:
- Plan Urbanistic General al localităţii Giroc, întocmit în 2003 de societatea Iprotim

SA Timişoara; documentaţiei i-a expirat termenul de valabilitate;
- Documentaţie preliminară de actualizare a Planului Urbanistic General, întocmit în

2010 de S.C. Melvin S.R.L. Timişoara;
- Plan Urbanistic Zonal “ Zonă de locuit şi funcţiuni complementare ”, elaborat de

S.C. Arhitect Trîmbiţaş S.R.L., pe parcela cadastrală A577/1/4, Extravilan Giroc,
aprobat;

- Plan Urbanistic Zonal locuinţe Giroc, elaborat de B.I.A. Doina Benea, pe parcela
cadastrală A577/1/1, Extravilan Giroc, aprobat;

- Plan Urbanistic Zonal “ Dezvoltare zonă rezidenţială cu dotări complementare ”,
elaborat de B.I.A. Mihai Anton Zegrea, pe parcelele cadastrale A577/1/22,
A577/1/23, A577/1/24, Extravilan Comuna Giroc, aprobat;

- Plan Urbanistic Zonal - Zonă rezidenţială Giroc, elaborat de S.C. Melvin S.R.L.,
pe parcela cadastrală A575/2/1, Giroc, aprobat;

- Plan Urbanistic Zonal “ Zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare ”, elaborat
de B.I.A. Almăjan Titus Gabriel, pe parcela cadastrală A625/1/30/1, Extravilan
Comuna Giroc, aprobat.

- Plan Urbanistic Zonal ”Zona rezidențială și funcțiuni complementare”, elaborat de
SC ICEBERG SRL, pe parcelele cadastrale A572/2/13-14, extravilan Giroc,
aprobat.

1.3.2. Studii de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

Concomitent cu prezentul PUZ a fost elaborat studiul analitic de fundamentare,
privind reambularea suportului topo-cadastral al PUZ, întocmit de P.F.A. Lucian
Octavian Dragomir.
De asemenea în sudul terenului studiat există un PUZ în lucru, acestea făcând parte
din acelaşi cvartal ca şi prezentul PUZ.

1.3.3. Date statistice

La nivel local, s-au preluat date statistice de la Primăria Giroc şi Consiliul Judeţean
Timiş.

1.3.4. Proiecte de investiţii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei

În momentul de faţă nu există proiecte de investiţii ce privesc dezvoltarea urbanistică
a zonei.
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1.3.5. Alte surse

- Planul de acţiune pentru Energie Durabilă al Comunei Giroc 2013-2020
- http://www.giroc.ro/
- http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Giroc/
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2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.Evoluţia zonei

2.1.1. Date privind evoluţia zonei

Terenul luat în studiu este de folosinţă agricolă, fiind cuprins în extravilanul localităţii,
în toate perioadele evoluţiei sale, până la aprobarea noului PUG.

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei relaţionate cu evoluţia localităţii

Cea mai importantă caracteristică în ceea ce priveşte relaţia terenului studiat cu
localitatea o reprezină poziţionarea sa în vecinătatea fondului construit de la est şi a
PUZ-urilor aprobate la nord şi sud, astfel că parcelarea propusă trebuie să ţină cont
de trama stradală existentă si prevederile fondului construit.

2.1.3. Potenţial de dezvoltare

Terenul studiat are un real potenţial de dezvoltare rezidenţială, fiind înconjurat practic
de multe zone rezidenţiale deja construite.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul ce face obiectul PUZ este situat în comuna Giroc, în partea vestică a
localităţii, în extravilan. Acesta face parte dintr-un cvartal cu caracter rezidenţial.

Amplasamentul are următoarele limite:
- Nord- Parcela cadastrală A575/2/7, teren arabil în extravilan;
- Vest- Drumul de exploatare DE 575/3, aflat în extravilan;
- Sud- Parcela cadastrală A575/2/12, aflat în extravilan;
- Est- Drumul de exploatare DE 511/4 (strada Satu Bătrân), apoi intravilanul

vechi al localității Giroc;

Terenul nu prezintă disfuncţionalităţi din punct de vedere al poziţiei sale.

2.3.Elemente ale cadrului natural

Zona studiată face parte din Câmpia Banatului, parte integrantă din marea unitate
geomorfologică Câmpia Tisei, centrul unui mare complex aluvionar, a cărui axă
longitudinală o constituie râurile Timiş şi Bega.
Altitudinea medie a acesteia se menţine în jur de 90 m, cu o uşoară înclinare înspre
S, spre valea Timişului.
Din punct de vedere geologic pe teren sunt prezente formaţiuni ale holocenului
superior, constituite din pietrişuri, nisipuri şi argile şi formaţiuni ale pleistocenului
superior (cuaternar), constituite din depozitele loesoide, pietrişuri, nisipuri şi
îndeosebi argile sau prafuri. La suprafaţă predomină  pământurile argiloase, având în
general grosimi mici 1,0 – 3,0m sub care apar nisipuri fine şi mijlocii.



13

Principalul curs de apă din zonă este râul Timiş, acesta desfăşurându-se în partea de
sud a zonei studiate, la o distanţă de aproximativ 1.8 km.

Din punct de vedere climatic, zona este caracterizată printr-un climat continental de
tranziţie, specific câmpiei vestice, cu influenţe ale climei mediteraneene. Temperatura
medie anuală este de +10,9°C, luna cea mai caldă fiind iulie (+21,6°C), iar cea mai
rece ianuarie (-1,2°C). Temperaturile extreme s-au înregistrat în anii 1952, cu vara
cea mai călduroasă (+40°C) şi 1963, 1984, 1985, cu iernile cele mai geroase.
Cantitatea medie anuală de precipitaţii este în jur de 631 mm/mp , cu două perioade
de maxim, în luna iunie, ca maximă principală şi în luna octombrie, ca maximă
secundară, lunile cele mai secetoase fiind ianuarie şi februarie.
Vânturile cele mai frecvente sunt cele din N şi E, cele din N cu frecvenţa maximă din
martie până în iulie, cele din E bătând cu precădere din septembrie până în ianuarie,
când determină scăderea temperaturii şi fenomenul de îngheţ târziu din luna mai.
Vânturile cele mai intense şi furtunile cu caracter ciclonar vin întotdeauna din direcţia
V şi au urmări deosebite şi în Giroc.

În lipsa unui studiu geotehnic mai amănunţit nu se poate preciza stratigrafia terenului
studiat.

Principalul risc este cel seismic. În conformitate cu normativul P100 – 92, Timiş, zona
studiată face parte din zona seismică D cu urmatoarele caracteristici : coeficient de
seismicitate Ks = 0,16; perioada de colt Tc = 1,0 s; grad de seismicitate echivalent
7,5.
Terenul este ferit de inundaţiile râului Timiş.

2.4.Ocuparea terenurilor

2.4.1. Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată

Amplasamentul studiat este un teren liber de sarcini. La ora actuală, folosinţa
terenului este agricolă, cu specificaţia arabil.

2.4.2. Relaţionări între funcţiuni

Terenul  ce face obiectul PUZ prezintă fond construit doar vecinătatea estică,
caracterul zonei fiind rezidenţial; restul terenurilor din vecinătate sunt libere de
sarcini.

2.4.3. Elemente de structură urbană

Cvartalul luat în studiu, din care face parte terenul, are o formă neregulată, fiind
delimitat pe toate laturile de drumuri de exploatare, respectiv la nord DE 511/2
(Strada Muncitorilor), la est DE 511/4 (Strada Satu Bătrân), la sud DE 576, iar la vest
DE 575/3 (Strada Muncitorilor). Parcelele din zona studiată au o dispunere est-vest
terenul propriu-zis  încadrându-se în acelaşi tipar, având o formă alungită.

2.4.4. Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

Pe amplasamentul studiat nu se găseşte nici o construcţie, terenul fiind liber de
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sarcini. Cvartalul studiat, din care terenul face parte prezintă fond construit doar în
partea de nord, acestea fiind construcţii destinate locuirii.

2.4.5. Asigurarea de spaţii verzi

Nu există pe teren spaţii verzi în accepţiunea urbană a cuvântului

2.4.6. Zone cu riscuri naturale şi tehnologice

Teritoriul Comunei Giroc se află în zona cu risc seismic, zona VII pe scara Richter.
Zona nu prezintă momentan nici un risc tehnologic cunoscut.

2.4.7. Disfuncţionalităţi

Principala disfuncţionalitate a terenului este prezenţa liniei electrice de înaltă
tensiune LEA 110kV, care traverseaza terenul de la nord la sud spre extremitatea
vestică, zona de siguranţă şi protecţie a LEA având condiţionări cu privire la
construire, precum și prezența antenei subterane de irigații, care impune o restricție
de construire în zona sa de protecție.

2.5.Circulaţia

2.5.1. Analiza circulaţiilor în zonă

În prezent circulaţia rutieră de acces la terenul studiat este slabă şi se desfăşoară pe
drumurile de exploatare DE 511/4 şi DE 575/3, drumuri cu îmbrăcăminte macadam.

Transportul în comun se desfăşoară la ora actuală pe drumul judeţean DJ 595D, cea
mai apropiată staţie de amplasament aflându-se la cca. 1,0 km, o distanţă destul de
mare, astfel că transportul în comun ar trebui să ia în calcul şi partea de vest a
localităţii, extinzându-şi traseul.

Circulaţia feroviară se desfăşoară în prezent pe linia simplă electrificată 918
Timişoara Nord – Buziaş, pe direcţia E-V, Halta CFR Giroc aflându-se la N de
terenul studiat, la cca. 2,2 km. Transportul feroviar nu afectează urbanizarea
terenului ce face obiectul PUZ.

Circulaţia ciclistică şi pietonală la teren este inexistentă, singurul acces fiind cel rutier.

Astfel principala necesitate o reprezintă modernizarea circulațiilor auto și
pietonale pe amplasamentul studiat, în parelel cu asigurarea transportului în
comun în vecinătatea amplasamentului.

Este necesară predeverea de noi artere de circulație, care să asigure accesul la
noile parcele.

2.5.2. Disfuncţionalităţi-priorităţi

Principalele disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte circulaţiile sunt lipsa amenajărilor
pietonale şi ciclistice, respectiv modernizarea circulaţiei rutiere si a transportului în
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comun.

Priorităţile vizează acelaşi sector al disfuncţionalităţilor, modernizarea circulaţiilor
ducând la completarea tramei stradale existente a localităţii.

2.6.Echipare edilitară

2.6.1. Stadiul echipării edilitare

Terenul nu beneficiază în prezent de cât foarte puțin de o reţea centralizată de
alimentare cu apă şi canalizare menajeră.

În localitatea Giroc, pe strada Satu Bătrân (tangentă la E de amplasament), există o
reţea de apă cu De 75 mm din PE-HD şi o reţea de canalizare menajeră cu De 160
mm din tuburi PVC. Acestea constituie premisa extinderilor echipării rețelelor edilitare
pentru toate parcelele propuse.

Pe strada Bicaz există reţele de alimentare cu gaze naturale.

Pe amplasament, pe direcția N-S, se află o LEA 110 KV, care are o limita de protecţie
de 18,5 m dreapta-stâga faţă de axul LEA, afectând o parte din terenul studiat.
De asemenea pe strada Satu Bătrân (la E de amplasament) există o rețea de
alimentare cu energie electrică și iluminat public, care construtuie premisa extinderii
rețelelor și pe amplasamentul studiat.

Pe terenurl studiat se află amplasată o antenă de irigații aparținând plot-ului 4 din
sistemul hidroameliorativ Sag-Topolovăț, cu un diamentru de 150 mm, infrastructură
administrată de O.U.A.I. Dani S.P.P. 4 și 5 Giroc-Șag .

2.6.2. Disfunţionalităţi

Prezenţa liniei de înaltă tensiune LEA 110 KV care traversează pe direcţia NS
amplasamentul, limitând astfel utilizarea terenului în vederea construirii în zona de
protecţie, reprezintă principala disfuncţionalitate a terenului.
Pe lângă aceasta, lipsa reţelelor de apă, canalizare şi gaze naturale lângă teren,
reprezintă o altă disfuncţionalitate a amplasamentului.
De asemenea prezența rețelei de irigații pe amplasament impune interdicții de
construire, de care trebuie ținut cont.

2.7.Probleme de mediu

2.7.1. Relaţia cadru natural – cadru construit

La ora actuală, terenul luat în studiu este în folosinţa agricolă neexistând un micro-
ecosistem valoros pe suprafaţa sa propriu-zisă. De asemenea el nu conţine nici un
fond construit, care să susţină folosinţa actuală.
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2.7.2. Riscuri naturale şi antropice

Singurul risc natural este cel seismic.
Nu există riscuri antropice.

Nu există valori de patrimoniu, sau balneare ce necesită protecţie.

2.7.3. Disfuncţionalităţi-priorităţi

Din punct de vedere al mediului terenul nu prezintă disfuncţionalităţi majore.

2.8.Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

2.8.1. Necesităţi ale populaţiei

Vor fi colectate în urma procedurii de implicare a publicului.

2.8.2. Opţiuni ale populaţiei

Vor fi colectate în urma informării populaţiei conform Ordinului MDRT 2701/2010.

2.8.3. Punct de vedere al administraţiei publice locale

Vor fi colectate în urma procedurii de avizare a soluţiei preliminare.

2.8.4. Punct de vedere al proiectantului PUZ

Proiectantul PUZ consideră oportună dezvoltarea terenului într-o zonă de locuit şi
funcţiuni complementare, funcţiunea dominantă a zonei şi a cvartalului din care
terenul face parte fiind cea de locuire. De asemenea terenul are o buna poziţionare
aflându-se în imediata apropiere a fondului construit de la est şi acces direct din DE
511/4 şi DE 575/3.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare

Singurul studiu de fundamentare este reambularea suportului topo-cadastral.
Concluzia acestuia este că terenul studiat se află în proprietatea beneficiarilor.
Studiul a delimitat clar, în acord cu situaţia actuală de la OCPI, poziţia exactă a
amplasamentului, în raport cu loturile vecine.

3.2.Prevederi ale PUG

Conform legislaţiei în vigoare, P.U.G.-ul comunei Giroc este în curs de actualizare.
În urma PUG preliminar întocmit în anul 2010, terenul ce face obiectul PUZ se
încadrează în cvartalul cu caracter rezidenţial de la vest, fiind inclus în extinderea
zonei de locuit şi continuarea tramei stradale existente a localităţii.

3.3.Valorificarea cadrului natural şi antropic

3.3.1. Valorificarea cadrului natural

Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil, terenul este relativ plan,
prezentând o înclinaţie foarte mică de la est spre vest. În aceste condiţii propunerile
de urbanism pot asigura o organizare optimă a teritoriului, cu un grad maxim de
ocupare a terenului, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, asigurându-se o
amenajare peisageră favorabilă la nivel de parcelă.

3.3.2. Valorificarea contextului socio-economic

Ţinând cont de creşterea demografică a populaţiei comunei Giroc, dar şi migraţia
locuitorilor din Timişoara spre comunele învecinate, dezvoltarea zonei rezidenţiale în
vestul localităţii este considerată oportună.

3.4.Zonificare funcţională – reglementări. Bilanţ teritorial, indici urbanistici

3.4.1. Zone funcţionale – reglementări

3.4.1.1. Principii generale de organizare

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord s-a prevăzut dezvoltarea unei
zone de locuit şi funcţiuni complementare.

Soluţia generală de organizare a zonei a pornit de la solicitarea beneficiarilor în
vederea parcelării terenului şi obţinerea unui numar maxim de loturi destinate locuirii,
dar şi încercarea de a rezolva accesele pentru întreg cvartalul luat în studiu. Un rol
important în organizarea funcţională l-a avut prezenţa liniei de înaltă tensiune
LEA110 kv, care traversează terenul de la N la S în partea vestică, ducând la
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condiţionări ale construirii în zona de siguranţă şi protecţie.

Organizarea tramei stradale propuse tratează două categorii de intervenţie. Prima se
referă la extinderea şi modernizarea tramei stradale existente în PUZ-urile aprobate
la N şi S de amplasament, două dintre aceste profile stradale suprapunându-se
peste drumurile de exploatare, DE 575/3 şi DE 511/4. Cea de-a doua categorie
vizează propunerea unor străzi noi care asigură accesul la parcelele propuse,
respectând gabaritele profilelor existente.

Planul urbanistic zonal propune urbanizarea terenului şi împărţirea lui în 27 parcele,
dintre care 24 destinate locuinţelor, una destinată serviciilor şi comerţului şi 2
destinate zonelor verzi amenajate şi de protecţie.

Prin prezentul PUZ se propune introducerea în intravilan a întregului teren studiat.

În ceea ce priveşte caracteristicile zonelor funcţionale rezultate, se precizează cele
ce urmează.

3.4.1.2. Servicii

Zona destinată serviciilor este reprezentată de o singură parcelă situată în cvartalul
propus din partea estică a terenului, accesul realizându-se din Strada Satul Bătrân.
Aceasta are o suprafaţă de 1 170 mp, reprezentând 5% din suprafaţa totală a
terenului, iar regimul maxim de înălţime admis este propus a fi P+1E+M.

3.4.1.3. Locuinţe

Locuinţele ocupă majoritatea funcţiunilor propuse, acestea fiind în concordanţă cu
vocaţia terenului şi a cvartalului din care acesta face parte. Astfel cele 25 de parcele
destinate locuirii, sunt organizate în patru cvartale.

Accesul la parcelele propuse se realizează fie din strada perpendiculară pe DE 575/3
(Strada Muncitorilor), fie din străzile paralele propuse.

Construcţiile vor fi amplasate pe lot, izolat sau cuplate, cu respectarea distanţelor
prevăzute de Codul Civil şi cu posibilitatea de a asigura accesul auto spre spatele
lotului pentru eventuale intervenţii, având un regim maxim de înălţime admis de
P+1E+M.
Suprafaţa totală a acestei zone funcţionale este de 15 048 mp, ceea ce reprezintă
64,31% din suprafaţa totală a terenului.

3.4.1.4. Căi de circulaţie şi transporturi

Zona destinată circulaţiei şi transporturilor, vizează circulaţia rutieră şi pietonală.
Astfel se propune extinderea tramei stradale existente prin PUZ-urile aprobate în
nordul şi sudul amplasamentului, cu profile stradale de 12 m, dar şi propunerea unor
strazi noi de 16 m, care asigură accesul la parcelele propuse.

3.4.1.5. Spaţii verzi şi sport

Spaţiul verde ocupă 5,71% din suprafaţa întregului teren, acesta fiind reprezentat de
două parcele amplasate în cel de-al treilea cvartal propus, în zona de interdicţie de
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construire a liniei de înaltă tensiune LEA 110KV.
Zonele verzi vor fi întabulate ca atare în Cartea Funciară, după dezmembrare, și
acestea vor deveni domeniul public al UAT Giroc.

3.4.1.6. Interdicţii de construire

Se constituie interdicţie temporară de construire pe zona de protecţie a liniei de înaltă
tensiune LEA 110KV de 18,5m dreapta-stânga faţă de axul liniei electrice pentru
toate construcţiile viitoare, inclusiv împrejmuiri.

De asemenea se instituie interdicție definitivă de construire pe toata durata de
existenta a antenelor de irigatie existente, pe o fâșie de 2 m dreapta stânga față de
traseul antenelor de irigație marcat în partea grafică a proiectului.

3.4.2. Bilanţ teritorial

Tabel 1 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în terenul studiat
Zone funcţionale Suprafaţa

(mp)
Procent

% din total

SERVICII DE INTERES PUBLIC ŞI COMERŢ 1 170,00 5,00
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 15 048,00 64,31
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT RUTIERE 5 846,00 24,98
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECŢIE 1 336,00 5,71
TOTAL TEREN DIN C.F. 23 400,00 100,00
TOTAL TEREN DIN MĂSURĂTORI 23 400,00 100,00
TOTAL ZONĂ STUDIATĂ 215 153,00 919,00

3.4.3. Indici urbanistici

Indicatorii urbanistici propuşi pentru zona studiată sunt următorii:
- POT maxim - 35% pentru zona de locuinţe individuale izolate sau cuplate;

- 40% pentru zona de servicii de interes public şi comerţ;
- CUT maxim - 1,05 pentru zona de locuinţe individuale izolate sau cuplate;

- 1,20 pentru zona de servicii de interes public şi comerţ;

Regimul de inălţime maxim  este de :
- P+1E+M - pentru zona de locuinţe individuale izolate sau cuplate;
- P+1E+M - pentru zona de servicii de interes public şi comerţ;

3.4.4. Prevederi obligatorii ale zonelor urbanizate

Sunt considerate obligatorii următoarele prevederi ale formei consolidate a OMS nr.
119 din 4 februarie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 21 februarie 2014, la
data de 19 Decembrie 2018 care este realizată prin includerea modificărilor și
completărilor aduse de: HG nr. 741 din 12 octombrie 2016; OMS nr. 994 din 9 august
2018; OMS nr. 1.378 din 30 octombrie 2018:

(1) Pentru zonele prevăzute în prezentul PUZ, vor exista următoarele  dotări
tehnico-edilitare (art. 4, OMS 119/2014):

- platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare
selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de
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minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite,
impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi
prevăzute cu sistem de spalare și sifon de scurgere racordat la
canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a
gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în
permanență stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații
pentru bătut covoare                                                  ;

- spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban
specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încat să fie
evitată accidentarea utilizatorilor;

- spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației
din zona respectivă, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea
autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone,
autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea activităților de reparații
și întretinere auto.

(2) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se vor  face in zone sigure, pe
terenuri salubre care vor asigura (alin.1, art.2, OMS 119/2014):
- reducerea degajarii sau infiltrarii de substante toxice, inflamabile sau

explozive, aparute ca urmare a poluarii mediului;
- sistem de alimentare cu apa potabila in conformitate cu normele legale in

vigoare;
- sistem de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea

apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;
- sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere;

(3) Clădirilor destinate locuințelor se va  asigura însorirea acestora pe o durată de
minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din
locuintele învecinate (alin.1, art.3, OMS 119/2014).

(4) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța
dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea
clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme
respectarea prevederii aliniatului precedent (alin.2, art. 3, OMS 119/2014).

3.5.Modernizarea circulaţiei

3.5.1. Circulaţia rutieră şi transportul în comun

Principalele modernizări ale circulaţiei rutiere şi transportului în comun sunt:
- extinderea str. Bicaz cu un prospect final de 16 m;
- modernizarea drumului de exploatare DE 511/4  de la E de teren, cu profil

stradal actual de 12 m iar final (prin cedarea si din matca veche) de 16 m;
- modernizarea drumurilor de exploatare De 575/3 de la V de teren, cu profil

stradal de 12 m;
- extinderea şi modernizarea tramei stradale existente în PUZ-urile aprobate din

nordul, respectiv, sudul terenului, cu un profile de 12 m;
- realizarea tramei stradale din interiorul terenului paralelă cu cea existentă,

pentru a asigura accesul la parcelele propuse;
- modernizarea reţelei de transport în comun şi extinderea traseului cu staţii şi

în vestul localităţii.
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3.5.2. Circulaţia ciclistă şi pietonală

Circulaţia pietonală este prevăzută pe toate profile stradale propuse.
Pentru circulaţia pietonală sunt prevăzute trotuare amplasate la limitele drumurilor
având o lăţime de 1,50 m, fiind despărţite de carosabil prin zona de plantaţie de
aliniament.

3.5.3. Parcaje

Zona nu necesită spaţii se parcare pe domeniul public, parcajele se vor realiza doar
în incinta parcelelor.

3.6.Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1. Alimentare cu apă

Se propune alimentarea cu apă a zonei urbanizate prin extindere de la reţeaua
centralizată a localităţii Giroc.

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unei conducte
de apă din PE-HD, PE80, PN6, De 75 mm, cu branşare la conducta de apă existentă
de pe strada Satu Bătrân, din localitatea Giroc, cu De 75 mm.
Conducta de apă propusă pentru obiectivul studiat va fi din PE-HD, PN6, PE80, De
75x4,3 mm, în lungime totală de L = 618 m.
Pe această reţea s-au prevăzut 10 hidranţi supraterani de incendiu exterior,
Hie1÷Hie10 şi 5 cămine de vane, CV1÷CV5.
Traseul reţelei de apă propusă se va urmări pe planul de reglementări, planşa nr. 01-
ED, anexată la prezenta documentaţie.
Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc,
conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 20,01 m3/zi = 0,23 l/s;
Qzi max = 26,01 m3/zi = 0,30 l/s;
Qorar max = 72,83 m3/zi = 3,03 m3/h = 0,84 l/s.

Qzi med = 20,01 m3/zi = 7.303,65 m3/an;
Qzi max= 26,01 m3/zi = 9.493,65 m3/an;
Qorar max= 72,83 m3/zi = 26.582,95 m3/an.

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru zona
obiectivului cu branşare la conducta de apă existentă de pe strada Satu Bătrân, din
localitatea Giroc.
Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ, conform STAS
6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.
Avizul  de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de
investiţii.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va
cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de
gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.
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Lucrarile de alimentare cu apă sunt suportate în întregim de beneficiarii prezentului
proiect.

3.6.2. Canalizare

3.6.2.1. Canalizare menajeră

Se propune racordarea zonei urbanizate la reţeaua de canalizare centralizată a
localităţii Giroc.

Colectarea apelor uzate menajere provenite de la obiectiv se va face prin intermediul
unei reţele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN4, cu racordare la
canalizarea existentă de pe strada Satu Bătrân, cu De 160 mm, din localitatea Giroc.
Apele uzate menajere de la parcelele propuse din cadrul obiectivului studiat vor fi
colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De
160x3,6 mm, în lungime totală de L= 623 m.
Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare s-au propus 18 cămine de vizitare,
Cm1÷Cm15, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.
Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):

Quz.zimed = Qzimed = 20,01 m3/zi = 0,23 l/s;
Quz.zimax = Qzimax = 26,01 m3/zi = 0,30 l/s;
Quz.orarmax = Qorarmax = 72,83 m3/zi = 3,03 m3/h = 0,84 l/s.

Quz.zimed = Qzimed = 20,01 m3/zi = 7.303,65 m3/an;
Quz.zimax = Qzimax = 26,01 m3/zi = 9.493,65 m3/an;
Quz.orarmax = Qorarmax = 72,83 m3/zi = 26.582,95 m3/an.

Lucrarile de canalizare menajeră sunt suportate în întregim de beneficiarii prezentului
proiect.

3.6.2.2. Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe străzi se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale
deschise propuse la marginea drumurilor şi trecute printr-un decantor-separator de
hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenţie
propus pentru zona studiată.
Apele convenţional curate stocate în bazinul de retenţie propus vor fi folosite la
udarea spaţiilor verzi şi la spălarea carosabilului.
S-a optat pentru această soluţie deoarece în zona obiectivului studiat nu există canal
de desecare.
Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 50 l/s şi va
colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile
acestei zone.
Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus va fi de tip ACO - OLEOPATOR–K–
NG 50. Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii, având un volum de
60 m3.
V = QP x tp = 49,66 x 10-3 x 18,85 x 60 = 56,17 mc.
Dimensiunile bazinului propus sunt: L = 8,0 m, B = 5,0 m, H = 1,5 m.

Lucrarile de canalizare pluvială sunt suportate în întregim de beneficiarii prezentului
proiect.
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3.6.3. Alimentare cu energie electrică

În ceea ce privește reglementarea LEA 110 KV existentă pe amplasament, acest
traseu conține liniile LEA 110 KV Musicescu-Fratelia DC și LEA 110 KV Timișoara-
Musicescu DC, construite pentru zonă cu circulație redusă, pentru reglementarea
situației fiind nevoie de un studiu de coexistență în raport cu LEA. Acest studiu a fost
întocmit prin grija beneficiarilor, acesta concluzionând faptul că este nevoie de
înlocuire lanțuri izolatoare existente simple cu lanțuri izolatoare duble pe Stâlpii 19/49
respectiv 20/48, aflați la N respectiv S de amplasamentul studiat, și montare prize de
pământ la cei doi stâlpi. Aceste lucrări au fost deja executate prin grija beneficiarilor,
pe baza unui proiect întocmit de Enel SA.
Se vor respecta în continuare zonele de protecție a LEA 110 KV de 18,5 m dreapta
stânga față de axul LEA.

Alimentarea pe joasa tensiune ( 0,4 KV ) a zonei studiate se va realiza prin
extinderea subterană a rețelei existente pe str. Satu Bătrân, Distanta de siguranta
LEA 0,4KV existente pe strazile laterale si limita de propietate fata de ax va fi de 2m.
In zonele de subtraversare a  cailor rutiere se va proteja cablul de energie in tub
PVC-G pozat in pat de beton. Deasemenea se vor respecta distantele normate fata
de LES 0,4KV, in conformitate cu legislatia in vigoare fata de diverse retele
,constructii si obiecte atit in plan orizontal cit si vertical. (NTE 107/00 - Normativ
pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri  electrice; PE 124/93 - Normativ
privind stabilirea solutiilor de alimentare cu energie a consumatorilor  industriali şi
similari);

Pe toate străzile propuse se va realiza un iluminat exterior cu stilpi metalici si corpuri
de tip LED. Reteaua de joasa tensiune 0,4KV va fi in cablu pozat subteran.

Bilantul energetic:
Locuințe: Pi=50,0KW;Ps=38,0KW
Servicii: Pi=30,0KW;Ps=18,0KW
Iluminat stradal: Pi= 2,0KW;Ps= 2,0KW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: Pi=82,0KW;Ps=58,0KW

Se va respecta legislatia in vigoare: L. 10/95 modificata cu L123/2007si L163/2016
privind calitatea in constructii , respectind urmatoarele cerintele fundamentale :

a.-rezistenta mecanica si stabilitate
b.-securitate la incendiu
c.-igiena ,sanatate si mediu inconjurator
d.-siguranta si accesibilitate in  exploatare
e.-protectia impotriva zgomotului
f.-economia de energie si izolarea termica
g.-utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

In toate cazurile posibile se recomanda folosirea  energiilor regenerabile in vederea
producerii de energie electrica ,termica,etc .Tipurile de energii regenerabile folosite in
zona sunt:energia solara (panouri fotovoltaice,panouri solare,etc.).

Definitivarea solutiilor de alimentare cu energie electrica precum si amploarea
lucarilor de reglementare a retelelor electrice (proprietate ENEL DISTRIBUTIE
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BANAT SA ,CFR) se va definitiva de catre colectivul de proiectare a SC” ENEL
ENERGIE ”SA  in fazele urmatoare de proiectare la comanda beneficiarului.

Lucrarile de alimentare cu energie electrică sunt suportate în întregim de beneficiarii
prezentului proiect.

3.6.4. Telecomunicaţii

Se poate aprecia ca sistemele de telecomunicatii sunt asigurate in proportie de 90%
in zona, pentru viitoarea dezvoltare, se preconizeaza extinderea acestor retele  de
catre detinatori la comanda beneficiarului.
In mod obligatoriu orice lucrari care se executa in zona retelelor Tc este permisa
numai cu avizul TELEKOM ,detinatorii de servicii ,respectind cu strictete
reglementarile legale, STAS8591/97, STAS831/2002, STAS6290/2004 si conditiile
impuse de avizul de principiu.
Definitivarea solutiilor de telefonizare  precum si amploarea lucarilor de reglementare
a retelelor Tc (proprietate TELEKOM) si detinatorii de alte servicii (internet ,CATv,etc)
se va definitiva de catre furnizorii acestor servicii in fazele urmatoare de proiectare la
comanda beneficiarului.
Lucrarile de extindere a rețelelor de telecomunicații sunt suportate în întregim de
beneficiarii prezentului proiect.

3.6.5. Alimentare cu căldură

Alimentarea cu căldură a obiectivelor propuse se va realiza prin centrale termice
proprii, pe bază de combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, sau energii regenerabile.

3.6.6. Alimentare cu gaze naturale

Se propune extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale şi pe amplasamentul
studiat.
Definitivarea solutiilor de alimentare cu gaze naturale precum si amploarea lucrarilor
se va definitiva de catre furnizorii acestor servicii in fazele urmatoare de proiectare la
comanda beneficiarului.

3.6.7. Surse de energie regenerabilă

Se recomandă folosirea energiilor regenerabile în vederea alimentării cu energie a
consumatorului. Tipurile de energii regenerabile disponibile în zonă sunt: energia
solară şi energia geotermală.

3.6.8. Gospodărie comunală

În vederea evacuării deşeurilor, vor fi prevăzute în cadrul fiecărei parcele spaţii
special destinate colectării deşeurilor.
Deşeurile menajere vor fi colectate de regia de salubritate municipală RETIM SA.

3.7.Protecţia mediului

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale asupra
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mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de
vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale
asupra mediului, cuprinse în anexa nr.1 la HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel
referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale
zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ.

În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează
următoarele:

 Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate
proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat,
cuprinzând toate investiţiile din acest areal; prin natura activităţilor propuse –
locuinţe mici şi funcţiuni complementare se oferă celor interesaţi posibilităţi noi
de amplasare a locuinţelor private; nu există condiţii de funcţionare care să
necesite atenţie deosebită; transportul în comun spre zonă va creşte în viitor;
proiectul lămureşte orizontul alocării resurselor pentru administraţia publică
Giroc.

 Planul urbanistic zonal influenţează în primul rând viitorul Plan Urbanistic
General al Comunei Giroc, aflat în studiu; planul urbanistic zonal poate
influenţa doar o urbanizare posibilă pe zona de la V de terenul studiat, prin
trama stradală generată cât şi prin tipul de funcţiuni la care acestea vor fi
juxtapuse;

 Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se
include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor
fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism
ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare
centralizate pentru întreaga zonă;

 Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:
- alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extindere de

la reţeaua publică a comunei Giroc;
- evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat,

prin racordare la canalizarea comunei Giroc;
- sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate

cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile
la nivelul zonei;

- evacuarea deşeurilor de va face diferenţiat pentru cele menajere,
preluate de regia municipală Retim.

- protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este
prevăzută a fi rezolvată prin spaţii verzi şi plantaţii de aliniament;

 Planul  cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi
detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Timiş: strategia naţională privind
gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor,
strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile
naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite
protejate, ş.a.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de
propunerile PUZ, se precizează următoarele:

 efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la
principalii factori de mediu: biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că
terenul de faţă este în circuitul agricol; asupra populaţiei existente nu există
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efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce ţin de asigurarea unui mediu
urban de înaltă calitate, precum şi premisele populării unui teren care la ora
actuală este agricol, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având
efecte de cel puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă; sănătatea
umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna şi flora
nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul îşi va pierde
stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau amenajări, pe
toată durata de existenţă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma
demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de
suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu
va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin
împădurirea şi plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat
pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi
de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin
implementarea planului sunt materiile prime şi veniturile din agricultură,
alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat acum în
apropierea zonei urbane Şag; implementarea planului nu distruge topografia
terenului, ceea ce face ca terenul să fie oricând reversibil la funcţiunea iniţială,
agricolă; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau
peisagistic;

 efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;
 în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;
 riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;
 se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o

rază de 100 m;
 Amplasamentul se află la o distanţă de cca 6,3 km N faţă de aria naturală

protejată Lunca Timişului - sit de importanţă comunitară, distanţă la care
aceasta, prin activităţile propuse nu afectează în nici un fel aria naturală
protejată.

3.8.Obiective de utilitate publică

3.8.1. Obiective de utilitate publică

Principalele obiective de utilitate publică propuse prin prezentul plan sunt cuprinse în
cele ce urmează:

Căi de comunicaţie:
 Preluarea terenului şi amenajarea tuturor drumurilor de acces la parcele

propuse de către Primăria Giroc pe cheltuiala beneficiarilor prezentului PUZ,
suprafaţa terenurilor este de 5 846 mp, obiectiv de interes local;

Infrastructură majoră:
 Realizarea reţelei majore de distribuţie a apei potabile pentru întreaga zonă,

pe cheltuiala beneficiarului; obiectiv de interes local;
 Realizarea reţelei majore de canalizare menajeră pentru întreaga zonă, pe

cheltuiala beneficiarului; obiectiv de interes local;
 Realizarea reţelelor majore de alimentare cu energie electrică şi

telecomunicaţii pentru întreaga zonă, pe cheltuiala beneficiarului; obiectiv de
interes local;
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Protecția mediului:
 Prevederea a 1336 mp din suprafaţa terenului ca zonă verde publică;

3.8.2. Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan

Terenul aflat în studiu este proprietate privată a beneficiarilor.

3.8.3. Circulaţia juridică a terenurilor

În urma dezvoltării zonei, au loc următoarele circulaţii ale terenurilor:
- obiectivele de utilitate publică reprezentand circulaţia aferentă drumurilor de

acces la parcelele propuse și spațiile verzi propuse vor trece în domeniul
public al Primăriei Giroc;

- restul terenurilor vor rămane in domeniul privat;
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4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. Înscrierea în prevederile PUG

Prevederile prezentului PUZ vor fi preluate în elaborarea noului Plan Urbanistic
General în lucru.

Regulamentul de urbanism aferent PUZ preia şi dezvoltă regulamentul aferent PUG
cu măsuri detaliate având ca obiect conformarea zonei rezidenţiale nou create.

4.2.Categorii principale de intervenţie

Se apreciază că extinderea reţelelor tehnico-edilitare, dar şi a circulaţiei este
prioritară în dezvoltarea efectivă a zonei.

4.3.Priorităţi de intervenţie

Prioritară este realizarea obiectivelor de utilitate publică: cedarea terenului aferent
drumurilor şi realizarea profilelor stradale propriu-zise.

4.4.Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Elaboratorul PUZ consideră oportună dezvoltarea terenului într-o zonă de locuinţe,
caracterul general al zonei fiind cel rezidenţial.
Indicatorii urbanistici respectă prevederile zonei, dorindu-se un nivel de ocupare a
terenului relativ redus pentru a nu aglomera zona şi a pastra un caracter rezidenţial
peisager.

4.5.Lucrări necesare în continuare

4.5.1. Proiecte prioritare de investiţii

Pentru dezvoltarea acţiunilor de modernizare şi ambientare a spaţiului urban nou
constituit este necesară întocmirea următoarele lucrări care pot condiţiona aplicarea
prezentului PUZ:

- Preluarea terenurilor cu destinaţia de drum de acces de către administraţia
locală;

- Trecerea în domeniul public a spațiilor verzi;
- Întocmirea proiectelor de execuţie pentru extinderea tuturor reţelelor din zonă;
- Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulaţiilor şi a elementelor de

ambientare.
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5. ANEXE

5.1.Materiale scrise

- Certificat de Urbanism nr. 916 din 07.11.2016 emis de Primăria Comunei
Giroc.
- Regulament local de urbanism.
- Avizele obţinute şi prezentate potrivit borderoului.
- Extrase C.F.

Întocmit,
coordonator RUR

arh. Cătălin J. Hancheş

arh.stag. Petronela Moldovan
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