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1. MEMORIU DE PREZENTARE  

 

 

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 

 

Denumirea proiectului  : „ELABORARE PUZ ZONA PENTRU ZONA 

INDUSTRIALA SERVICII SI DEPOZITARE, ” 
 

Nr. proiect   : 010/2020 
 

Beneficiar   : MOSULEA MARINA RODICA  
 

       

Proiectant general  : S.C. EXPROCO S.R.L. 
 

 

Data elaborării  : MAI  2020 
    

Faza de proiectare  : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 
 

 
1.2 OBIECTUL P.U.Z. 

 
 Solicitari ale temei program 

 

 Terenul aflata in studiul de fata se afla in jud. Timiș, Comuna Giroc, si reprezintă terenul 
identificat prin CF 403308, parcela A 187/1/5 nr.top. 403348 aflat în proprietatea lui Mosulea 
Marina Rodica.  

 
Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în intravilanul localitatii Giroc, la nord-

est de aceasta, în vecinatatea unor parcele destinate zonei industriale  si functiuni 
complementare. Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:  

 dezvoltare  functionala pentru zona industriala, depozitare si servicii aferente 
acesteia, statie carburant, teren pentru zone verzi si teren pentru drum, 
reparcelarea terenului functie de necesitatile functionale 

 asigurarea accesului la viitoarea investitie, în contextul zonei si a legaturilor 
acestora cu celelalte zone functionale prevazute in PUG; 

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizarii constructiilor.  
 
Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea si reanalizarea problemelor functionale, 

tehnice si estetice din zona, tinându-se cont de recomandarile PUG Giroc, a Planul de 
Amenajare a Teritoriului si de noua strategie de dezvoltare urbana a administratiei locale si 
judetene. 
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Pe acest teren la cererea beneficiarului se doreste realizarea unor constructii care sa 
adăpostească funcțiuni specifice zonelor industriale, servicii si depozitare, statie de 
carburanti,etc.. 

 

Prin proiect s-au  urmărit în principiu următoarele : 

 dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeţei 
terenului studiat şi a temei de proiectare, 

 rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, 

 realizarea numarului necesar de parcaje in conformitate cu prevederile in vigoare 

 echiparea cu utilităţi. 

 
 

1.3 SURSE DOCUMENTARE 
 

Documentatia este intocmita in conformitate cu :  
 

-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor  
-H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu 
modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru 
al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul 
MLPAT nr.176/N/16.08.2000.  
-Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, 
aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar, dar inscrise 
coordonat in prevederile de P.U.Z.  
-La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile PUZ cu caracter director Giroc si de 
asemenea corelarea cu prevederile studiilor intocmite anterior in vecinatate  
-Suportul topografic intocmit este in sistem STEREO 70  

 
2. STUDIUL ACTUAL AL ZONEI 
 

2.1 EVOLUTIA ZONEI 
 

 Comuna Giroc este alcătuită din satele Giroc și Chișoda, având satul Giroc ca 
reședință de comună. În același timp, face parte, din localitățile periurbane ale municipiului 
Timișoara, de care o despart doar 3 km pe  șosea asfaltată. În ultimii 10 ani, prin construirea  și 

dezvoltarea cartierului din zona Planiște și Ogrindova (Cartierul Florilor) s‐a realizat în mod 
practic legătura dintre Giroc și Timișoara.  
Teritoriul administrativ al comunei se învecinează la N cu Municipiul Timișoara, la E cu comuna 

Moșnița Noua‐ satul Urseni, la S cu râul Timiș, la S‐V cu comuna Șag, iar la V cu satul Utvin al 
comunei Sânmihaiul Român. 
 

 Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor 
obiective economice importante in vecinatate si a dezvoltarii infrastructurii edilitare a comunei. 
Aceasta evolutie a avut loc treptat, începându-se cu parcelari punctuale in proximitatea zonei 
studiate. Potetialul de dezvoltare a unei zone industriale, depozitare si  servicii, este major 
tinand cont de suprafetele mari si compacte rezultate dupa aprobarea PUZ. 

 
Terenul reglementat prin prezentul PUZ , actualmente extravilan agricol conform CF, 

este liber de construcții, fiind folosit până de curând în scop agricol. Prin prezenta documentație 
se propune urbanizarea zonei, și dotarea ei cu zone industriale, depozitare si de servicii, statie 
carburant, functiuni specifice functiunilor prevazute in PUG. 
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 Potential de dezvoltare  

 Potetialul de dezvoltare a unei zone industriale, depozitare si  servicii, este 
major tinand cont de suprafetele mari si compacte rezultate dupa aprobarea PUZ. 
 

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE  

 
Terenul studiat este situat în teritoriul extravilanul Comunei Ghiroda si este delimitat 

astfel: 

- la nord: teren proprietate privata, identificat prin Nr. Cad: A 187/1/4 

- la est: De 136 -profil 4m 

- la sud: teren proprietate privata, identificat prin Nr. Cad: A 187/1/6 

- la vest: Canal existent identificat prin HCn. 137 

 Relationarea zonei cu localitatea 

Terenul se află în partea nord- estica a Comunei Giroc, în extravilan. Pe teren 

se poate accede din drumul De136. 
 
2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 
 Pe suprafața terenului studiat de 10.000mp, cat si pe terenurile din proximitate, nu 
există la ora actuală construcții, nici vegetație de talie medie sau mare. Nu sunt denivelări 
semnificative, terenul fiind plat.  
 În concluzie, apreciem că zona, după luarea măsurilor corespunzătoare de asigurare cu 
utilități, poate adăposti hale industriale, de depozitare si servicii, statie carburant, etc. 
  

 Caracterizarea climaterică a zonei: 
 Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat, cu 
influenţe mediteraneene şi oceanice, specific zonelor de câmpie din Câmpia Banatului. 
Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii paramentrii: 

 temperatura medie multianuala a aerului: 8,8º C 

 data medie a primului îngheț : 11 octombrie 

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

 cantitatea medie multianuala a precipitațiilor : 660mm/an 

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

 număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an 

 număr mediu al zilelor cu bruma: 25 zile/an 

 
 In anotimpul rece si in perioadele de calm poate apare fenomenul de inversiune 
atmosferica. Corespunzător latitudinii la care se situează  zona studiata, se înregistrează  o 
radiație solara directa in medie de 736cal/m² la 21.06 si 118 cal/ m² la 22.12, cu un coeficient 
de transparenta a norilor de 0,342. Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160 -180zile. 
 Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de 
provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, 
sosesc dinspre Atlantic, mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de 
frig. Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al 
activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitaţii bogate şi 
viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de 
sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse. 
 Principalele vânturi care bat în judeţ sunt: Vântul de Vest şi Austrul. Vântul de vest este 
determinat de anticiclonul Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna, de la sud-vest. Este un 
vânt cîlduţ şi umed care provoacă precipitaţii abundente în lunile mai şi iunie. Austrul bate de la 
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sud-vest, dinspre Marea Adriatică şi se simte în toate anotimpurile. Vara este cald şi uscat 
“Sărăcilă”, în vreme ce iarna aduce umezeală şi moderează temperatura. 
 

 Seismicitatea zonei 
 Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani 
şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani Zonarea teritoriului României în termeni de 
perioadă de control TC a spectrului de răspuns Conform Codului de proiectare seismică P 
100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru 
componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 
sec. 

 
 Relief, vegetație: 

 
 Terenul este situat într-o zonă cu peisaj specific de câmpie. După cum s-a menționat 
anterior, terenul din zonă este relativ plat, nu prezintă denivelări semnificative. 

Zona este fără vegetație amplă sau valoroasă – îndeosebi pe terenurile libere acoperite 
cu iarbă. In prezent pe teren sunt culturi agricole. 

Zona este străbătută de canalul de HCn. 137, canal care constituie si limita vestica a 
sitului. 

 
2.4 CIRCULATIA 

 
 In prezent principalul drum de acces pe sit o constite drumul De 136 cu profil 4m 
respectiv De 223/1 care leaga prin care se leaga amplasamentul de comuna. 
          In viitorul PUG zona de studiu este prevazuta a fi zona de servicii industriale nepoluante, 
fiind in vecinatatea centurii. 

 In viitorul PUG la estul parcelei este prevazut un prospect major de 26 m  (drum de 
legatura cu 4 benzi pe care vor circula camioane si mijloace de transport in comun) - (11m+4m 
De136+11m) - prospect pentru care proprietarii vor ceda o fasie cu latime de 11m. La vestul 

parcelei, langa Hcn 137, este prevazut in PUG un prospect de 20m - prospect pentru care 
proprietarii vor ceda o fasie cu latime de 20m. 

 Cele doua artere astfel create vor avea descarcare de pe centura in partea de nord. 

Propunerile de mobilare a amplasamentului studiat vor respecta aceste prospecte care 

permit dezvoltari ulterioare multiple ale amplasamentului 

 
2.5 OCUPAREA TERENURILOR 

 
 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 

 Amplasamentul studiat este situat intr-o zona in curs de edificare a Comunei Giroc – o 
zona ce are deja un caracter definit de zona industriala depozitare si servicii. Propunerea 
functionala a terenului studiat vine in completarea acestei zone conform PUG. 

 Regimul maxim de inaltime propus este P+2E, cu inaltimea maxima propusa H max 
cornisa = 12 m, respectandu-se inaltimea maxima la coama de H max = 14.00 m, date prin 
P.A.T.Z. 

 
Procentele de ocupare ale terenurilor in zona de functiuni industriale ajung pana 

la 60%. 
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 Relaționări intre funcțiuni 

 Principalele funcțiuni care sunt in zona sunt de zona industriala nepoluanta,  de servicii 
si depozitare, iar prin noul P.U.G. Director se prevede relaționarea acestora prin intermediul 
unor zone de platforme betonate care asigura circulațiile si parcajele autovehiculelor. Toate 
parcelele din jurul terenului in cauza au functiuni industriale - servicii, depozitare, astfel ca nu 
este necesara crearea unei zone de protectie intre acestea. 

 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 
Procentele de ocupare ale terenurilor in zona industriala, de depozitare si servicii ajung 

pana la 60%. Prin prezentul PUZ se propune un POT maxim de 60% cu un procent de 20,0 % 
de spatii verzi.  

Coeficientul de utilizare al terenului este de, CUT: 1,50. 

 Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine 
Serviciile din zona vor fi corelate cu noul PUG. 

 Asigurarea cu spatii verzi 
In momentul de fata spatiul verde amenajat este de 20% in cazul parcelelor cu functiune 

similara cu cea propusa prin proiectul de fata. 

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine 
Nu exista riscuri naturale nici in zona studiata, nici in zonele vecine. 

 

 Principalele disfunctionalitati 
Disfunctionalitatile identificate pana in momentul de fata tin de incapacitatea caii de 

acces – De 136  de a face fata fluxurilor de circulație prevazute in noul PUG si de a descarca 
traficul de pe noua centura amplasata in vecinataea amplasamentului ( la vest dupa Hcn137). 

 
2.6 ECHIPARE EDILITARA 

 
 Alimentarea cu apă.  

Zona nu dispune de rețea de alimentare cu apă, nici nu a avut până acum destinație 
care să necesite această dotare. 

Necesarul de apă va fi detaliat in baza avizului de oportunitate printr-un proiect de 
echipare edilitara. 

 Canalizarea.  
 Zona nu dispune de rețea de canalizare, nici nu a avut până acum destinație care să 
necesite această dotare. 
 Aceasta va fi detaliata in baza avizului de oportunitate printr-un proiect de echipare 
edilitara. 

 
 Ape pluviale 

 Debitul de ape pluviale s-a calculat în baza SR-2:2006, dat de relația: 
 Qm = (S1 x Ø1 + S2 x Ø2 ) x k,  
 de unde Q pluvial = 15.889,80 mc/an 

     Apele pluviale de pe zonele betonate se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere și 
vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi daca este cazul si bazine de colectare ape 
pluviale. Apele pluviale vor fi pompate in canalul Hcn 137 din apropiere. 

  
 
 
 Electricitate 
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Alimentarea cu energie electrică există în zonă. Exista Lea pe aliniamentul De136 
invecinata la est cu amplasamnetul studiat  si un transformator pe partea dreapta a HCn137 in 
proxiimitatea amplasamentului . 

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă S.C. ELECTRICA S.A. 
Se va realiza un punct trafo/ sau moderniza cel existent pentru toată zona studiată, iar 

la fiecare hala industriala se va realiza o firidă de branșament. Lucrările se vor realiza de o 
firmă atestată pentru acest gen de lucrări. 

 

 Telefonie  
In zonă nu există reţele de telefonie. 

Operatorii de specialitate vor dezvolta rețele de telecomunicații, internet și cablare în toată 
zona. De la aceste rețele se va realiza un branșament principal pentru  zona studiată, apoi câte 
un branșament individual la fiecare hala industriala. 
 

 Alimentarea cu gaz.  
 Zona nu dispune de rețea de alimentare cu gaz, nici nu a avut până acum destinație 
care să necesite această dotare. Aceasta va fi detaliata in baza avizului de oportunitate 
printr-un proiect de echipare edilitara. 

 
 

 

2.7 PROBLEME DE MEDIU 

 
 Relatia cadru natural – cadru construit  

 Terenul studiat are, în prezent, categoria de folosință de teren extravilan, agricol, pe 
teren neexistând construcţii. Terenul in cauza nu se afla in imediata vecinătate a unor zone 
verzi protejate sau de importanta. 

 

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

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

echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. 
 Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona. 

 
 Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie  

 In zona nu exista construcții de patrimoniu astfel ca nicio clădire din zona nu necesita 
protectie din acest punct de vedere. 

 
 Evidentierea potentialului balnear si turistic 

 Terenul studiat nu se afla intr-o zona sau in vecinatatea unei zone cu potential balnear, 
astfel ca nu se pune problema evidentierii unor astfel de trăsături. 
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2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI  

 
Cerintele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire 
la viitoarea organizare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 

 
 extinderea funcţiunii de industrie nepoluanta, de depozitare si servicii adaptată la 

configuraţia terenului şi specificul zonei comunale limitrofe si zonei asociate 
acesteia; 

 asigurarea necesarului de spaţii verzi şi drumurilor de circulaţie pe teren; 

 asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o varianta de echipare 
centralizată. 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

 
Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidenţiate în capitolul 

1.3. Conform acestor studii, proiectul propus se incadreaza in prevederile pentru acesta zona. 

 
3.2. PREVEDERI  ALE  P.U.G. SI  P.U.Z. EXISTENTE 

 
Din punct de vedere functional proiectul respecta prevederile existente pentru zona in 

prefigurate in noul PUG si se încadrează in contextul existent .  
PUZ-urile existente au prevăzut realizarea de functiuni similare in zona si extinderea 

retelelor tehnico-edilitare pentru zonele invecinate. 

 
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

 
Se propune generarea unei zone cu functiuni asociate productiei, zonei de depozitare si 

servicilor aferente, cu obligativitatea propunerii unui minim de 20% din suprafață spatii verzi.  

 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

 
Pentru accesul rutier pe incinta se propune racordarea platformei pentru circulatie si 

parcaje cu accesul direct din profilele stradale propuse in noul PUG ( la est 26m -artera cu 4 

benzi de circulatie - pe care vor circula camioane si mijloace de transport in comun) - (11m+4m 

De136+11m); respectiv la vest profil stradal 20m. 
In incinta s-a prevazut o platforma carosabila cu doua sensuri in legatura cu accesele 

prevazuta, careia ii sunt adiacente parcaje pentru autoturisme si camioane. Acestea vor fi  
calculate in conformitate cu Anexa RGU „Norme locale privind determinarea numarului locurilor 
de parcare” . 

Prospectele stradale proiectate vor fi realizate în conformitate cu normele tehnice 
privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi (ord. M.T. nr. 50/1998). 

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie de balast şi 
piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.  
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3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT  

 
Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor 

semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: 
- generarea unei zone cu functiuni deproductie si servicii aferente zonei, de 

depozitare si dotarea cu o statie de carburant, ce va intari caracterul zonei ; 
- rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi; 
- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi a canalizării pentru 

viitoarea dezvoltare. 

 

  

Construcții propuse 
 servicii si hale pentru depozitare si productie 

 statie carburant 

 

Dotări conexe 
 parcare autovehicule 

 dotări PSI 

 împrejmuire 

 racorduri la utilități 

  
 

Regimul de înălţime 
Regimul maxim de înălțime propus pentru subzona este P+2E. La stabilirea înălțimii 

construcțiilor se va avea in vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi 
construcțiilor (conf. Ordinul 536 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind 
modul de viată al populației) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul 
însoririi acestora. 

 

Regimul de aliniere al construcţiilor 
In cadrul studiului a fost stabilită limita maximă de implantare a construcţiilor. Datorita 

conformației parcelei aliniamentul va fi unul variabil, clădirea fiind amplasata paralel cu limitele 
de proprietate ale parcelei, in concordanta cu orientarea, amplasarea si retragerile sunt după 
cum urmează: 

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

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

 
Amplasarea fata de drumurile publice  
Conform art. 18 RGU. Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de servicii si 

depozitare este permisa cu respectarea zonelor de protecție. 

 
Amplasarea fata de aliniament  
Retragerile sunt după cum urmează: fata de axul drumul judetean vor fi amplasate la 

min 2 m de la limita de proprietate. Fata de limita de proprietate vestica, distanta de retragere 
min 2m. Fata de limita sudica, retragerea minima este de 2.00 m. Față de limita nordică este 
prevăzută o retragere de minim 6.00, in aceasta zona fiind amenajata circulația. 
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Sistematizarea pe verticală 
Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine păstrând 

posibilitatea evacuării apelor meteorice prin rigole la canale. 
 

 

Bilanţ teritorial, indici urbanistici 

 

ZONE FUNCTIONALE 

 

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA 

S (mp) % din T S (mp) % din T 

Suprafata cedata drumuri 0.00 0.00 1554  

Teren agricol/ dupa cedare   8443  

Teren agricol 9997.00 100.00 0.00 0.00 

Zona cladiri 0.00 0.00 5065 60 

Circulatii Pietonale 0.00 0.00 
1
.6

8
9
 

- 

2
0
 

- 

Rutiere 0,00 0,00 - - 

Parcaje 0,00 0,00 - - 

Spaţii verzi 

 

0.00 0.00 1689 20 

Suprafaţa teren totală 

 

9997 100.00 9997 100.00 

 
Procentul maxim de ocupare a terenului:  

 
P.O.T. existent = 0.00%,  
 

P.O.T. maxim admis = 60.00% 

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: 

 

C.U.T. existent = 0.00,     C.U.T. maxim admis = 1.5 
  
H max = 14.00 m 

 
 

3.7. PROTECTIA MEDIULUI 

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform 

anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004   

 Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la: 

a)  Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în 
ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa 
alocării resurselor; 
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 În cadrul acestui program, pentru zona analizata în cadrul Planului Urbanistic Zonal,  
propunerile de urbanism au prevăzut : 

- Complectarea şi dezvoltarea căilor rutiere si a parcajelor; 
- Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitară a zonei.  
 
Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării 

problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate. 
Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : 

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

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

amenajarea completă a zonei limitrofe. 
- Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, 

sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică. 
- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe 
cele în care se integrează sau care derivă din ele; 

 Planul Urbanistic Zonal va fi inclus in urmatoarele  in urmatoarele planuri existente 
 - noul PUG  al Comunei Giroc, jud. Timis. 
 - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei  de  

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

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai 
ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;  

Pana in acest moment zona luata in studiu este compusa din parcelele proprietate cu 
functiunea de teren liber. Terenul se afla in partea centrala a județului Timiș. 

Suprafata totala luata in studiu suprafața proprietate beneficiar 9997  mp. 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;  

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii 
terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone industriale, zona de 
depozitare si servicii si o statie de carburant. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu 
reglementarile stipulate in documentatia de fata.  

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme 
deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona 
studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. 

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a 
terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie 
electrică, gaze naturale etc.) 

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. 

Suprafata totală a zonei cuprinsă în PUZ este de 9997 mp. 
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e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale 
şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea 
deşeurilor sau de gospodărirea apelor):  

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

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de 
mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea 
apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic de 
zona.  

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:  
- racordul la utilitatile existente in zona 
- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale 

necorodabile, amplasate in spatii special amenajate. 
- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager 
-  Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri 

menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate. 
-  Protectia calitatii apelor : 
Surse de poluanti pentru apa freatica: 

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. 
Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare  

Protecția aerului 

Clădirile  sunt încălzite cu agent termic produs  de centrale termice propii, ale caror 
capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa. 

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

a)     priza directa de aer  
b)     priza directa centrata pe cosul de evacuare . 
Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite 
Diametrul cosului min. = 100 mm 
Pozitia cosului : la 90

o
 (scos pe acoperis) fata de orizontala 

Gospodărirea deșeurilor 

Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite 
de catre o firma  specializata, pe baza unui contract de servicii. 

 

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

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor 

 -Nu au fost detectate surse de poluare ale aerului, ale apei sau ale altor elemente 
naturale, astfel ca nu se probabilitatea acestora este 0, nu putem vorbi de o durata a acestora 
sau de o frecventa a lor. 

b) natura cumulativă a efectelor 

 -Intrucat nu avem surse de poluare nu putem vorbi de o natura cumulativa a efectelor 
nocive. 

c) natura transfrontieră a efectelor 
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 -Nu este cazul intrucat proiectul propus nu se afla in imediata vecinatate a vreuneia 
dintre granitele tarii. 

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

 -Nici mediul nici sanatatea umana nu vor fi afectate de propunerea realizata. Spatile cu 
functiune de productie, depozitare si servicii vor respecta normele in vigoare cu privire la igiena 
si sanatatea umana. 

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial 
afectate)  

-Nu este cazul de efecte nocive astfel ca nu putem vorbi de o masura sau de 
spatialitatea acestora. 

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat: 

Suprafeţele terestre aparţinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural 
geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea 
regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul 
de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
236/2000. 

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural 

 -Nu este cazul de patrimoniu cultural in zona astfel ca nu putem vorbi de caracteristici 
speciale ale acestuia. 

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului - 

Nu este cazul. 

(iii) folosirea terenului în mod intensiv; 

- Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si drumurile de acces 
la standarde normale pentru categoria prevazuta. 

- Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. 

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

Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, 
 nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă 
natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate 
publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. 

 

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

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

necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat.  
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 Lista obiectivelor de utilitate publică 
 

- reţea de alimentare cu apă; 
- reţea de alimentare cu energie electrică; 
- canalizare menajeră; 
- reţea de telecomunicaţii; 
- asigurarea circulaţiei în incinta parcelei. 

 

 Tipul de proprietate a terenurilor 
Conform C.F. pentru terenul cu nr. 403348  , terenul este în proprietatea lui 403308, parcela A 
187/1/5 nr.top. 403348 aflat în proprietatea lui Mosulea Marina Rodica.  

 

 Circulaţia terenurilor 
 Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este in extravilanul Comunei Giroc 
şi este în proprietatea lui Mosulea Marina Rodica.  
 Deoarece nu sunt specificate reglementari in legatura cu obiectivele de utilitate publica 
in aceasta zona, nu este nevoie de drumuri sau servituti in dezvoltarea tehnico-edilitara, 
intregul procent al terenului va ramane in proprietatea beneficiarului. 

 

CONCLUZII 

 
 Inscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile 

noului  P.U.G.  

 
Prezentul studiu nu modifică zonificarea noului PUG, se încadrează în prevederile 

R.G.U. aprobat, a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va răspunde nevoilor actuale şi 
viitoare de dezvoltare. De asemenea mai trebuie mentionat ca prezentul PUZ vine in 
completare si este corelat cu documentatiile deja aprobate. 

 
 Categorii principale de interventii ,care sa sustina materializarea programului de 

dezvoltare  

 
Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei 

şi realizarea infrastructurii tehnico-edilitare. 

 
 Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale 

restricţii 
Tinandu-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonei trebuie asigurată infrastructura 

necesară cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă. 

 
 

Întocmit,         

arh. Popa Viorel Ionel          
arh. Botici Alexandru 
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CADRUL LEGAL 

 

S-au respectat urmatoarele legi pentru intocmirea acestei documentatii: 

 
• Legea nr.50/1991/1997 - privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 

pentru realizarea locuintelor; 
• Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii; 
• Legea Nr. 18/ 1991 - a fondului funciar; 
• Legea Nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
• Legea Nr. 54/1998 - privind circulatia juridica a terenurilor; 
• Legea Nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica; 
• Legea Nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; 
• Legea Nr. 7/1996 - a cadastrului imobiliar si a publicitatii imobiliare; 
• Legea Nr. 69/1991/1997 - privind administratia publica locala;  
• Legea Nr. 137/1995 - privind protectia mediului (modificata prin Legea Nr. 
159/1999); 
• Legea Nr. 8/1998 - pentru aprobarea PUG Nr. 43/1997 privind regimul juridic 

al drumurilor; 
• Legea Nr. 107/1996 - a apelor; 
• Legea Nr. 41/1995 - privind protectia patrimoniului national; 
• Legea Nr. 96/1995 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 2/1993/1995 

privind achizitiile publice; 
• Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului 

national; 
• HGR Nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
• HGR Nr. 63/1994 HGR Nr. 163/1997-, HGR. Nr. 56R/1998 - Regulamentul 

privind organizarea licitatiilor pentru achiziti publice de bunuri si servicii;  
• Codul civil; 
• Ordinul ministrului Lucrarior Publice si Amenajarii Teritoriului Nr. 21 / N / 10. 

04. 2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea si aprobarea 
Regulamentelor locale de Urbanism, 

• Ordinul ministrului Sanatatii Nr. 539/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a 
recomandarior privind mediul de viata al populatiei; 

• Ordinul comun Nr. 2 14! RT / 1 6 / NN / martie 1999 al ministrului Apelor. Padurilor 
si Protectiei Mediului si al ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru 
aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de 
mediu la planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului. 

http://hgr.nr.56r/1998

