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1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE  
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1.2. OBIECTUL LUCRĂRII:  

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

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

UAT Giroc. 

 Terenul are functiunea de acgricol intravilan. 

Documentația s-a elaborat la comanda beneficiarului IMMO CASA P.G. S.R.L., IOSIF IONEL 

TOMA, având ca subiect amplasarea pe teren a unor construcții destinate functiunii LOCUINTE 

COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE.  

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

modernizării unei infrastructuri adecvate. 

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

GIROC mărginit in partea de N – teren proprietate privata al UAT Giroc- destionatie drum cf, PUZ 

aprobat si De 547/3-teren proprietate publica de intereslocal, S - teren proprietate privata al UAT 

Giroc- destionatie drum cf, PUZ aprobat, V – teren proprietate privata; E  – teren proprietate privata 

al UAT Giroc- destionatie drum cf, PUZ aprobat. 

Amplasamentul are o suprafața de 15.003 mp, conform extras CF nr.: 405208,407555. 

Beneficiarul a solicitat întocmirea documentației necesare în vederea amplasării pe parcela 

astfel localizată -  LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE.  

Suportul topografic al documentației a fost obținut prin grija beneficiarului în 2018. 

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

oportunitate necesar . 

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE. 

Studiile de fundamentare și proiectele elaborate anterior sunt: 

- ridicarea topografică 

- PUG GIROC 

 PUZ-uri aprobate în zonele învecinate existente în banca de date a Primăriei GIROC; 

S-au considerat necesare: 

 aducerea la zi a suportului topografic/cadastral 



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

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

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

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC17/2017                                                     IMMO CASA P.G. SRL, IOSIF IONEL TOMA 

 

7 

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

 organizarea circulației 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  

2.1. EVOLUŢIA  ZONEI.  

DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI  

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

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

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

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

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

adiacente in care se propune aceasta investitie. 

CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII  

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

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

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

activitatilor zootehnice. 

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

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

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

schimbare vizibila in direcția dorita.  

2.2. POTENŢIAL DE DEZVOLTARE. 

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

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

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

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

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

Potențialul de dezvoltare al zonei se bazează pe următorii factori: 

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

2.3. INCADRAREA ÎN LOCALITATE. 

Teritoriul luat în studiu, în suprafață de 15 003 mp, este situat in extravila, în zona de Nord-Est a 

localității GIROC. Terenul este delimitat: 

N – STRADA NEPTUN - De 547/3-teren proprietate publica de interes local,  

S - STRADA JUPITER - De 547/5,  

V – teren proprietate privata-AGRICOL EXTRAVILAN;  

E  – teren proprietate privata al UAT Giroc- destionatie drum cf, PUZ aprobat   

Suprafața totală a terenului este de 15 003 mp.  

2.4. CIRCULAŢIA. 

 Din punct de vedere al accesului la zona studiată acesta se poate face direct din strada NEPTUN- 
De 547/3 si di strada JUPITER –De 547/5. Strada Neptun prezinta zona carosabila asfaltata, dar 
profilul stradal este inca nedefinit. Strada Jupiter este drum de pamant, zoana asfaltata oprindu-
se la 3 lutori inaintea terenului strudiat. 

Nu există o intersecție amenajată pentru acces. 

Nu există alte tipuri de amenajări destinate circulațiilor. 

Transportul în comun nu este prezent. 

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I  

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

legătura normală a zonei cu restul localității:  

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

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

 zona nu are prevăzute parcaje. 

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

 Strada Jupiter este drum de pamant, zoana asfaltata oprindu-se la 3 loturi inaintea terenului 
strudiat. 
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2.5. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL. 

 Terenul luat în studiu are categoria de folosinţă teren arabil, încadrat în clasa a III-a de fertilitate, 
conform adresei OSPA Timişoara cu nr __ din __.__.2019, fiind liber de construcţii. Terenul este 
relativ plan şi orizontal, având stabilitatea generală asigurată. 
 

2.6. OCUPAREA TERENURILOR. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ 

În amplasamentul studiat terenurile au preponderent categoria de folosinta curti constructii 

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

agrementului.  

La vestul perimetrului studiat este o zonă de circulaţie intensă aflandu-se in apropierea strazii Calea 

Timisoarei, dar mai ales prin prezenta unor zone rezidentiale noi edificate conform planurilor 

urbanistice zonale aprobate.  

GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT   

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

Terenul amplasamentului studiat este liber de construcţii. 

ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI  

Având în vedere funcţiunea actuală a terenului – arabil în intravilan, nu există spaţiu verde amenajat. 

EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ZONELE ÎNVECINATE  

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

D I S F U N C Ţ I O N A L I T Ă Ţ I  

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

teren intravilan cu folosinţă actuală agricolă, neamenajat. 

2.7. ECHIPARE EDILITARĂ 

La ora actuala nu exista echipare edilitara la nivel de cvartal, existand doar interventii punctuale. 
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2.8. PROBLEME DE MEDIU 

La ora actuala nu exista probleme de mediu. 

2.9. OPŢIUNI  ALE POPULAŢIEI  

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

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

destinate socializării si locuirii. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ  

3 . 1 .  CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE.  

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

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

in prevederile planurilor urbanistice zonale aprobate in zona.  

Planul Urbanistic General al Comunei GIROC, valabilitatea acestuia fiind prelungită pană in 2014 

conform HCL 21/28.03..  

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

toate propunerile documenattiilor deja avizate in proximitate. 

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

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

la zona studiată, inclusive Regulamentul Local de Urbanism aferent.  

Avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt prezentate sintetizat in planșele 

grafice de urbanism cat si cele de edilitare. 

3.2. PREVEDERI ALE PUG 

Conform PUG Giroc zona este destinata realizarii locuintelor cu functiuni complementare. 

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

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

clare avantaje zonei pregătind-o pentru investiții ulterioare. 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

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

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

obligativitatea ca spaţiul plantat să nu fie mai mic de 5 % din suprafaţa lotului. 

Regimul de înălţime al construcţiilor de locuinţe este de P+2E/ P+2E+M pentru locuintele colective si 

cu locuintele colective cu funcţiunile complementare la parter şi dotări si servicii. 

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

semnificative de sistematizare pe verticală. 

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

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

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

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

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

acela al reintroducerii apei provenite din precipitaţii în sol.  

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

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

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

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

manieră prin care acestea să fie intercalate armonios funcţiunii propuse. 

Spaţiile verzi, atunci când sunt şi naturale, au rolul de a păstra şi perpetua vegetaţia naturală 

autohtonă din zonele în care sunt situate oraşele, prin furnizarea şi conservarea habitatelor pentru 

diferite specii, ce pot avea, uneori, o diversitate mai mare decât în habitatele rurale. Spaţiile verzi 

pot constitui locuri de desfăşurare pentru diverse evenimente sociale şi culturale, cum sunt 

festivalurile locale, celebrările civice sau desfăşurarea unor activităţi teatrale, cinematografice etc. 

Astfel, acestea „ajută la formarea identităţii culturale a unui areal, sunt parte a profilului său unic şi 

dau un sens locului pentru comunităţile locale”. Spaţiile verzi bine întreţinute joacă un rol 

semnificativ în promovarea sănătăţii populaţiei urbane. Prin valoarea amenajării lor peisagistice, 

spaţiile verzi dau identitate aşezărilor umane, constituind „o artă accesibilă, uşor de înţeles şi 

apropiată tuturor, pentru că foloseşte elemente naturale ce exercită o atracţie spontană”. Impactul 

pozitiv al spaţiilor verzi se extinde şi în sfera activării vieţii economice a oraşelor. Un mediu plăcut 

ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra centrelor urbane şi, prin aceasta, poate 

spori atractivitatea pentru investiţii şi pentru oferta de noi locuri de muncă. Mai mult, prezenţa 

spaţiului verde, prin aspectele benefice pe care le oferă locuitorilor (estetice, de sănătate etc.), 

determină creşterea în valoare a zonelor urbane  şi, implicit, a valorii proprietăţilor localizate în 

vecinătatea lor. Existenţa spaţiilor verzi bine întreţinute contribuie, de asemenea, la creşterea 
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calităţii locuirii. Cercetările au arătat că locuitorii acordă o valoare înaltă zonelor în  care se află spaţii 

verzi de calitate.  

Astfel se propun in cadrul conceptului nostru: 

 o zona de vegetatie medie  

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI  

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

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

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

SITUAŢIA EXISTENTĂ  

Terenul este deservit de Strada Neptun -DE 547/3 printr-o cale de acces actualmente partial 

amenajata, partea carosabila avand imbracaminte asfaltica. 

PROPUNERI  

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

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

amplasamentul studiat, după cum urmează: 

o 16 m pentru strada pe directia NS – se propune largirea profilului stradal de la 12 m fara a necesita 
exproprieri suplimentare de la vecinul amplasat la Est fata de terenul ce face obiectul prezentului 
PUZ 

o 16 m in partea de Sud si Nord pentru strazile Netun si Jupiter in conformitate cu straegia de 
sistematizare a Comunei Giroc 

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

în localități (Ordinul MT nr. 50/1998). 

Configurația arterelor rutiere (profilul transversal și longitudinal) va include zone semi carosabile, cu 

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

vor avea gabaritele corespunzătoare nivelului de trafic estimat în zonă. 

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

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

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

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

de 10% datorat creșterii indicelui de motorizare. Accesul la dotări, serviciile către populație și trecerile 

de pietoni vor fi adaptate şi pentru persoanele cu handicap (pante, coborâri înclinate de pe trotuare, 
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semafoare sonore, etc). Va fi făcut posibil accesul ocazionat de diferite intervenţii ce pot să apară 

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

adiacente existente de-a lungul drumului. 

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

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

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

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

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

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

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

realizarea străzilor în localităţile urbane; 

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

modernizarea drumurilor. 

3.5. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, 

INDICI URBANISTICI 

Zonificarea funcționala se va face astfel: 

LCs - FUNCTIUNE locuinte colective cu dotari si servicii la parter 

 Maxim 1 unitate locativa/ 100 mp teren  

   P+2E+M/Er - POT: 35% - CUT max.: 1.5 

Lcm - FUNCTIUNE locuinte colective de mici inaltimi 

 Maxim 1 unitate locativa/ 100 mp teren  

P+2E - POT: 35% - CUT max.: 1.05 

C  -ZONA CIRCULATII 

P  -ZONE VERZI/PARCURI/PERDELE DE PROTECTIE 
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BILANŢ TERITORIAL 

 
SUPRAFEŢE TEREN 

 
EXISTENT 

 
PROPUS 

 
m2 

 
% 
 

 
m2 

 
% 

 
LOCUINŢE colective de mic 
inaltimi - 1 unitate locativa/ 100 mp 
teren -Lcm 

 

 
0 

 
0 

 
5 189,00 

 
35,00 

 
LOCUINŢE colective cu  dotari 

si servicii la parter - 1 unitate 
locativa/ 100 mp teren - Lcs 

 
0 

 
0 

 
4 469,00 

 
31,00 

 
SPAŢII VERZI 
 

 
0 

 
0 

 
761,00 

 
5,00 

 
CIRCULAŢII 

 
0 
 

 
0 

 
4 404,00 

 
29,00 

 
TOTAL TEREN SISTEMATIZAT 
 

 
0 

 
0 

 
15 003,00 

 
100 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII  EDILITARE 

3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ 

Conform aviz nr.1249/05.02.2018 al SC GIROCEANA SRL are retele de apa potabila si canalizare in 

exploatare la adresa amplasamentului studiat, dar acestea se afla in imediata apropiere.     

Necesarul de apă a fost determinat conform SR 1343-1:2006 în funcţie de gradul de dotare a 

spațiilor pentru locuințe cu instalaţii sanitare interioare, considerându-se că spaţiile vor dispune de 

instalaţii sanitare interioare de apă şi canalizare cu prepararea locală a apei calde şi un debit specific 

pentru nevoi gospodăreşti de 120 l/om.zi. 
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Debitele caracteristice ale cerinţei de apă (conform breviarului de calcul) sunt: 

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

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

Qorar max. = 21,842 m3/h. 

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

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

până în zona studiată de plan, conform planului de strategie al Consiliului Local Giroc. Reţeaua se va 

echipa cu hidranţi de incendiu supraterani la distanţe de 100 m unul de altul şi cu cămine de vane 

pentru sectorizarea reţelei Ø = 1,25 m. Branşamentul fiecărei parcele la reţeaua de alimentare cu apă 

se va realiza cu prize de branşament PE-HD şi robinet de concesie. Pe fiecare branşament se va monta 

un apometru de contorizare a consumului de apă. Apometrele se vor monta în cămine de vizitare în 

interiorul proprietăţii la cel mult 1,0 m de limita de proprietate. 

3.6.2. CANALIZARE 

 Conform aviz al SC GIROCEANA SRL in momentul de fata nu exista retea de canalizare in zona pe str. 

Neptun in dreptul terenului studiat, dar  acestea se afla in imediata apropiere. Sistemul de alimentare 

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

localităţii Giroc. Extinderea rețelei din localitatea Giroc se va realiza de a lungul B dului Sudului (traseu 

aprobat prin HCL nr. nr.171/29.11.2017 ) cu conducte de polietilenă din PE - ID, având diametrul de 1 

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

11,8 mm. Din această reţea se vor realiza trei branșamentele necesare investitiei având 63 mm fiecare, 

pentru fiecare parcelă de locuințe colective cu servicii la parter în parte , conform planșelor anexate. 

  Canalizarea apelor uzate 

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

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

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

puncte de schimbare a pantelor. 

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

curăţirea şi evacua re a depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. 
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Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 82, având 

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

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

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

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

 Q uz or max = 21,842 m 3 /s 

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

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

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

Canalizarea apelor pluviale 

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

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

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

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

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

rigolele deschise existente ala localitatii Giroc. 

3 . 6 . 3 .  ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

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

bilanţul energetic astfel: 

S teren = 15 003 m2 din 71,0 % sunt destinaţi construcţiilor şi terenului aferent, restul fiind necesar 

pentru spaţii verzi, parcaje şi drumuri 

                                                                    Pi = 289 kW 

                                                                    Ps = 163 kW 

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

dotată şi cu iluminat stradal şi iluminat de incintă. 

 Lucrări necesare: 

- Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a zonei elaborat de SC ELDD 

PROIECT S.R.L..; 

- Realizarea alimentării cu energie electrică a zonei; 
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- Realizarea iluminatului stradal. 

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

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

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

3.6.4. TELECOMUNICAŢII  

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

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

pe baza proiectelor elaborate la comanda beneficiarului. 

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

propriu-zise în zonele studiate. 

3.6.5. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ 

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

proprii.  

3.6.6. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

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

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

Distrigaz Nord care va elibera şi cota de gaz aferentă obiectivului. 

3.6.7. GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  

3.7. PROTECŢIA  MEDIULUI. 

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

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

1 la HG 1076/8 iulie 2004 şi anume: 

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

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

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

alocării resurselor. 

Parcelele cu nr. cf 405208;CF NR:407555în suprafaţă totală de 15 003 mp vor avea o funcţiune nouă – 

rezidenţială colectiva cu funcţiuni complementare şi dotări cu servicii publice - în urma elaborării 
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lucrării de faţă. Sunt propuse locuinţe colective  mici cu regim de înălţime P+2E cu caracter urban iar 

locuintele colective cu dotari si servicii la parter  in regim maxim P+2E+M admise sunt: 

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

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

presupune un mare efort financiar; unitatea şi varietatea  

funcţiunilor zonei sunt un motiv pentru administraţia locală pentru a susţine dezvoltarea ei. În aceeaşi 

măsură şi investitorul este interesat să participe  cu fonduri proprii la echipării tehnico-edilitare a 

zonei, în vederea unei optime funcţionări. 

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

care se integrează sau care derivă din ele. 

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

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

dezvoltării durabile. 

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

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

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program. 

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

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

alimentare cu apă; apele uzate menajere sunt colectate de canalizarea menajeră 
publică/centralizată; canalizarea pluvială este rezolvată prin colectare gravitaţională şi stocată în 
bazinul de retenţie amplasat pe zona verde, în legătură directă cu canalul de desecare Hcn 66, ce 



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

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

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

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC17/2017                                                     IMMO CASA P.G. SRL, IOSIF IONEL TOMA 

 

19 

va primi preaplinul bazinului, după o preepurare. Apa pluvială va putea fi folosită pentru spălarea 
carosabilului sau udarea spaţiilor verzi; 

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

o din punct de vedere al mediului natural, prin intervenţia propusă nu sunt distruse plantaţii sau 
ecosisteme valoroase pentru mediu; propunerea pentru zona verde compactă (şi cu rol de 
protecţie antifonică) în cadrul lotului destinat serviciilor şi plantaţia de aliniament de-a lungul 
drumurilor însumează 5,00% din totalul parcelei de 15 003 mp la care se adaugă şi acel procent de 
10% spaţiu verde în interiorul fiecărei parcele solicitat prin Avizul de oportunitate;  

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

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

maxim de utilizare a combustibilului. 

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

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

apelor) 

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

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

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

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

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

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

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

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor 

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

o biodiversitatea nu este afectată datorită faptului că terenul de faţă este în circuitul agricol;  
o asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative zona nefiind populată;  
o sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului;  
o fauna si flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; 
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o solul îşi va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau amenajări pe toată 
durata de existentă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi 
amenajărilor;  

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

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

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

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

semnificativă; 

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

transfrontalieră; 

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

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

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

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

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

inflamabile, gaze, noxe, etc). 

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

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

este practic nesemnificativă; 

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

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

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

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

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

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

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

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

duce la concluzia ca implementarea planului nu are un impact negativ asupra mediului ci, dimpotrivă, 
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îi sporeşte anumite calităţi şi, ca urmare, nu este nevoie de o monitorizare a implementării sale în 

timp; 

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

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

LISTA OBIECTIVELOR DE UT ILITATE PUBLICĂ  

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

sunt: 

 Sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă; 

 Reţea centralizată de canalizare; 

 Extinderea reţelei electrice de distribuţie de medie tensiune; 

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

propuse; 

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

 Terenul ce face obiectul prezentei documentaţii este proprietatea privată S.C. IMMO CASA 

P.G. S.R.L., TOMA IONEL IOSIF, conform extrasului CF 405208;CF NR:407555, având o 

suprafaţă de 15 003 mp cu folosinţa arabil în extravilanul U.A.T. Giroc. 

DETERMINAREA CIRCULAŢIEI TERENURILOR ÎNTRE DEŢINĂTORI  

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

circulaţia terenurilor între deţinători şi anume: 

 terenul destinat modernizării căilor de comunicaţie (străzi) ce urmează a fi trecute în 

proprietatea publică de interes local; 

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE  

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu cadrul conţinut al 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, 

reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale: 

Încadrarea în Planul de Amenajare al Teritoriului Comunei Giroc, în Planul Urbanistic General al 

Comunei Giroc. Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute 

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

de folosință agricolă, este supus interdicției temporare de construire, ridicarea interdicției făcându-
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se numai cu respectarea legislației și normelor în vigoare privind scoaterea din circuitul agricol. 

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

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

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

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

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

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

populării zonei, precum şi de bugetul comunității proprietarilor de teren vizând posibilitatea de 

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

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

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

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

regulament completează prevederile din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 

nr.525/1996.  Modificarea Regulamentului Local de Urbanism al PUZ aprobat se va face numai în 

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

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

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

documentaţii, conform prevederilor legale. 

Întocmit, 

Arh. RUR Cristina Janina H. BOGDAN 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

AFERENT PUZ  
1. CAP. 1 DISPOZITII GENERALE 

 

1.1. ROLUL RLU 

 

ART. 1. Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezinta 
piesa de baza in aplicarea PUZ, intarind si detaliind reglementarile din PUG. Odata probat, 
impreuna cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice 
locale. 

ART. 2. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru LOCUINTE 
şi FUNCTIUNI COMPLEMENTARE cuprinde prescriptii si reglementari ce se refera la activitatea 
de construire si amenajare a terenului cuprins în perimetrul intravilan propus al PUZ. 

ART. 3. Autorizarea constructiilor pe terenuri ce necesită întocmirea de documentaţii P.U.Z. 
nu se va efectua decât în urma întocmirii si aprobarii acestor documentaţii. 

 

1.2. BAZA LEGALA A ELABORARII 

 

ART. 4. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991 
(republicată în 1995 şi 2005) privind autorizarea executării construcţiilor  şi  unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor, cu Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura 
de autorizare şi conţinutul documentaţiilor şi HGR nr.525/1996 (cu modificări  ulterioare) 
pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi ghidul de aplicare al RGU aprobat 
prin Ordinul MLPAR nr. 21/ N/ 10.04.2000 (cu modificări  ulterioare ) cu celelalte acte 
normative specifice sau complementare domeniului printre care se menţionează: 

* Codul civil. 

* Legea nr.81/1991 a fondului funicar (republicată) 

* Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor 
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* Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală (republicată în 1996, cu modificări 

ulterioare); 

* Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. 

* Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

* Legea  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul juridic al acesteia. 

* Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. 

* Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului (modificată prin Legea nr.159/1999). 

* Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară. 

* Legea nr.84/1996 privind îmbunătăţririle funciare. 

* Legea nr.82/1998 pentru aprobarea OG nr.43/1997 privind regimul juridic al terenurilor. 

* Legea  nr.453/2002  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. 

* Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată, republicată 

în 2016. 

* Ordinul MLPAT nr.90/1991. 

* Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-010-

2000, reglementare tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. 

* Alte legi si normative in vigoare 

 

1.3. DOMENIUL DE APLICARE 

ART. 5. Prezentul regulament este întocmit pentru a fi create condiţii de amplasare de noi 
construcţii, pe teritoriul aferent zonei studiate, pe terenul situat în extravilanul localitatii 
Giroc. Regulamentul se va aplica în limitele terenului studiat conform planşei 03 -  
Reglementări urbanistice -  zona care se propune spre a fi schimbata în subzone UTR Lcm 
– subzone locuinţelor colective – cu 1 unitate locativa / 100 mp teren, UTR Lcs – subzone 
locuinţelor colective dotari si servicii la parter – cu 1 unitate locativa/ 100 mp de teren.  
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După aprobarea documentaţiei de Consiliului Local al comunei Giroc, PUZ-ul şi RLU vor fi utilizate la:  

• eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire pentru obiective 

din zonă care nu necesită studii aprofundate; 

• fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea unor 

obiective de utilitate publică; 

• respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUZ-ului aprobat;  

• declanşarea unor PUD-uri necesare detalierii amplasamentelor; 

• alte operaţiuni ale compartimentelor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Giroc. 

 

2. CAP. 2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

 

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI 

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT 

ART. 6. Obiectivele ce se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului PUZ vor fi 
proiectate, construite si exploatate cu pastrarea integritatii mediului si protejarea 
patrimoniului natural si construit.  

Se interzic construcţii de orice fel care produc nocivităţi sau încomodează funcţiunile 

vecine existente. 

ART. 7. Autorizarea executarii constructiilor pe acest teren din extravila este permisa doar 
pentru tipurile de constructii de locuinte si amenajari specifice pentru acest tip de functiune 
cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament. 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din 

extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege (art. 3 

RGU).  

Prin aprobarea P.U.Z., terenul care face obiectul documentaţiei se introduce în 

intravilan cu interdicţie temporară de construire până la scoaterea terenului din 

circuitul agricol. 

Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă 

pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu 

respectarea condiţiilor impuse de lege (art. 4 RGU). 
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Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea normelor stabilite de 

Consiliul Local al comunei Giroc pentru: 

• ocuparea raţională a terenurilor  

• valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare 

• amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare 

aferente acestora în ansambluri compacte. 

a) Protecţia calităţii apelor 

Realizarea noilor funcţiuni nu constituie surse de poluare pentru ape. Apele uzate 

menajere rezultate din noile activitati vor  fi  evacuate  în  reţeaua  de  canalizare publică  ce 

se va realiza. 

b)  Protecţia aerului 

Încălzirea locuintelor se va realiza de la centrala termică proprie. Gazele de ardere 

rezultate, se vor evacua prin coşul de fum. Conţinutul de monoxid de carbon din gazele de 

ardere se incadrează în prevederile normelor tehnice pentru protecţia atmosferei. 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Noua funcţiune, cea de locuit, nu va constitui o sursă de zgomot şi vibraţii. Va exista o 

sursă de zgomot în timpul executării construcţiilor, la transportul materialelor de construcţii 

cu mijloacele de transport. Aceste surse vor fi temporare şi nu vor depăşi nivelul acustic admis. 

d)  Protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul. 

 

e)  Protecţia solului şi subsolului 

La realizarea lucrărilor prevăzute nu se vor utiliza material cu caracteristici periculoase. 

La terminarea lucrărilor terenul va fi degajat de resturi de materiale şi deşeuri. În perioada de 

execuţie a lucrărilor se va intervene asupra solului şi  subsolului pentru pozarea conductelor 

şi amplasarea căminelor. Canalizarea din incintă se va realiza din tuburi PVC, etanşate cu inele 

de cauciuc, astfel încât să nu existe pericolul infiltrării apelor uzate menajere în sol sau în pânza 

freatică. Deşeurile nu se va depozita pe sol, ci numai în containere. 

f)  Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice. 

Amplasamentul se află în extravilanul Localitatii Giroc. Funcţiunea propusă (locuinţă, 

dotari si servicii publice) nu vor afecta ecosistemele acvatice sau terestre. 
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g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

Zona studiată se găseşte adiacenta unei zone de locuit existentă, compusă din locuinţe 

individuale/ cuplate si colective amplasate pe loturi cu regim de înălţime, P+2E+M / 

S+P+5E+Er. Construcţiile, amenajarea loturilor, vor  întregi zona de locuit existentă, va 

continua modul de amplasare a locuinţelor colective. Regimul de înălţime moderat, de, P+2E, 

P+2E+M se va înscrie armonios în imaginea zonei. Construcţiile noi vor folosi forme şi 

materiale tradiţionale (acoperiş tip şarpantă, etc). 

h)  Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament 

În etapa de realizare a lucrărilor de construcţii vor rezulta resturi de materiale de  

construcţii şi ambalaje ale principalelor materiale. Aceste deşeuri se vor refolosi pe cât posibil, 

iar restul se vor colecta şi îndepărta prin transport la platforma de gunoi a localităţii sau în alte 

locuri autorizate prin contract cu firmele de salubritate. 

i)  Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 

Nu se vor utiliza asemenea substanţe. 

Prin realizarea obiectivelor propuse, cu respectarea prevederilor din prezenta lucrare, 

se apreciează că factorii de mediu nu vor fi afectaţi. Supravegherea calităţii  factorilor de 

mediu  şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei acestuia, constau în: 

* controlul emisiilor de poluanţi provenite de la centrala termică; 

* supravegherea curentă a stării tehnice a canalizării şi exploatarea corespunzătoare a 

acestuia; 

* gospodărirea deşeurilor de orice tip şi transport regulat al acestora. 

 

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA 

APARAREA INTERESULUI PUBLIC 

 

ART. 8. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. În 
sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri 
mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări 
de stânci, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a 
consiliului judeţean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice. 
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ART. 9. Autorizarea executarii constructiilor, in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum 
si in zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, 
conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie rutiera si feroviara, si a altor lucrari 
este interzisa. Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor 
tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

ART. 10. Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera 
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform 
prevederilor legale. 

ART. 11. Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii 
dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie 
de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut şi 
conformare spaţială proprie. 

ART. 12. Autorizarea executarii constructiilor, instalatiilor, si retelelor pe terenul care a generat 
PUZ se va realiza conform Legii nr.10 privind calitatea construcţiilor, Legea nr.69/1991 
(republicată cu modificări ulterioare) şi Legea nr.50/1991 (republicată în 1997 şi 2007), 
Normelor si Normativelor in vigoare corespunzatoare fiecarui gen de lucrari, luându-se 
măsurile necesare pentru prevenirea riscului seismic, prevenirea incendiilor, siguranţa în 
exploatare, protectiei mediului, sanatatea populatiei, prevenirea inundaţiilor, etc . 

Autorizatia de construire se va elibera de catre Primăria Comunei Giroc. 

ART. 13. La eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se va ţine 
seama de următoarele recomandări de ordin general. 

- încadrarea profilului functional al construcţiei supuse autorizării în cadrul funcţiunii prevăzute 
pentru zona respectivă 
- verificarea dreptului de utilizare asupra terenului ( proprietate, concesionare, etc.) 
- protejarea amplasamentelor destinate dotarilor si serviciilor publice. 
- încadrarea constructiei supuse autorizării în zona ce permite construirea 
- asigurarea condiţiilor de echipare tehnico-edilitară, a acceselor carosabile, etc. 

 

2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

 

ART. 14. Orientarea fata de punctele cardinale 

Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se face, in conformitate cu 

prevederile normelor sanitare si tehnice, in vederea indeplinirii urmatoarelor cerinte: 

- asigurarea insoririi (inclusiv aport termic)  
- asigurarea iluminatului natural 
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spatiile inchise (confort psihologic) 
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Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o 

durată de minimum 1, 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. 

Distanţa dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai 

înalte, pentru a nu se umbri reciproc. 

Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile 

interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. 

ART. 15. Amplasarea fata de drumurile publice 

Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia 

stabilita, cu conditia respectarii zonelor de protectie a drumurilor, delimitate conform 

profilului stradal transversal prezentat. 

ART. 16. Amplasarea fata de aliniament 

Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi cel privat. 

Distanta fixa de amplasare a oricarei constructii fata de caile de circulatie (aliniament) 

incluse in trama stradala interna vor fi la limita aliamentului sau retrase faţă de acesta, după 

cum urmează : 

- Cu o retragere de 6.00 m fata de frontul stradal –pentru toate loturile din plansa de 
REGLEMENTARI URBANISTICE A103.  
 

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând 

retragerea invecinata, astfel fronturile stradale vor fi mentinute in ordin continuu. 

ART. 17. Amplasarea in interiorul parcelei si in raport cu limitele dintre parcele 

Constructiile pot fi : 

 izolate 

 cuplate 

- În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de limitele 
laterale va fi egala cu jumatate din inaltimea constructiei (H/2), masurata la cornisa.  

- Distanta minima admisa de Codul Civil intre fatadele cu ferestre si baLcsoane si limita 
proprietatii este de 2.00 m. In cazul dotarilor si serviciilor publice si a locuintelor cu 
functiuni complementare distanta minima fata de limitele laterale este de 2,00 m pentru 
caldirile P, P+1E, si cu jumatate din inaltimea constructiei (H/2), masurata la coama fata 
de CTS (cota terenului sistematizat) pentru cele P+2E ÷ P+2E+M.  

- Pentru asigurarea respectarii normelor de insorire si de prevenire a incendiilor, intre 
fatadele cu ferestre ale constructiilor amplasate pe aceeasi parcela este recomandabila o 
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distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu mai mica 
de 3.00 m. 

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă si distanţele 
minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 
teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). 
 

ART. 18. Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelei 
- Clădirile pentru locuinţe se vor putea amplasa la minimum 10,00 m faţă de limita 

posterioară a lotului. 
 
 

1. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

 

ART. 19. Accese carosabile 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces rutier si 

pietonal la drumurile publice direct sau prin servitute. Orice acces la drumurile publice se va 

face conform avizului si autorizaţiei eliberate de administratorul acestuia. Pentru toate 

categoriile de construcţii si amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii in caz de 

incendiu dimensionate conform normativelor in vigoare. 

- Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat sau izolat cu condiţia de a avea obligatoriu 
un acces auto pe parcelă sau la parterul clădirii, având minimum 3.00 m lăţime. 

- Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, 
pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se 
prevederile tehnice de executie din normative si standarde. 

- Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public avand caracteristicile 
necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apararea contra incendiilor si 
protectiei civile. 

- Rampele de acces auto nu trebuie sa aduca modificari la nivelul trotuarelor. 
- Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurate in 

afara spatiilor publice. 
- Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibilitatii rezolvarii stationarii 

autovehiculelor necesare pentru functiunea respectiva. 
- Este interzisa transformarea spatiilor verzi  pentru garaje sau parcaje. 
- Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite la autorizatia de construire cu 

respectarea prevederilor normativelor in vigoare. 
- Pentru construcţiile comerciale, instituţii publice şi servicii si locuinte colective se vor 

asigura accese carosabile separate pentru consumatori/ clienţi, personal şi aprovizionare. 
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ART. 20. Accese pietonale 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă asigura accesele 

pietonale la construcţie dintr-un drum public prin trotuare, străzi pietonale, precum şi oricare 

cale de acces public pe terenurile proprietate publică sau după caz, pe terenuri proprietate 

privată grefate de servitutea de trecere publică, potrivit legii. 

 

2.4. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA 

 

ART. 21. Racordarea la retele tehnico-edilitare existente 

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord 

la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică sau în cazul: 

 realizării de soluţii de echipare în sistem individual. 

 în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci 
când aceasta se va executa. 

ART. 22. Realizarea de retele tehnico-utilitare 

  Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. 

  Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor 

sau de beneficiar. 

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

telecomunicaţii, se vor realiza subteran. 

  Lucrarile de echipare cu retele tehnico-edilitare in zona se vor face cu avizul furnizorului de utilitate. 

ART. 23. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

  Reţelele de apă, de canalizare, gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii, de drumuri publice 

şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii. 

ART. 24. Alimentarea cu apa -canal 

   În funcţie de cerinţele zonelor noi dezvoltate, se vor extinde reţelele existente pe teren. 

-ape uzate – Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zona este obligatorie. Se vor 

respecta normativele pentru protectia mediului. 
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-ape pluviale – Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu 

reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale  

ART. 25. Alimentarea cu energie termica 

     Apariţia noilor consumatori din zona studiată determină analiza consecinţelor energetice, făcută 

în colaborare cu furnizorul de energie termică, care va analiza din punct de vedere energetic toate 

problemele rezultate şi va indica eventualele investiţii care se impun în sistemul de reţele termice al 

zonei analizate care se va realize in timp. 

    Pentru inceput, fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc 

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

folosit se propune a fi lemnul sau alt combustibil solid, gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip 

STAS 54/83. 

     In cazul introducerii sistemului centralizat in zona se propune racordarea la acesta. Toate retelele 

termice vor fi rezolvate subteran. Centralele si punctele termice vor fi concepute in asa fel incat sa nu 

aduca prejudicii aspectului arhitectural al zonei inconjuratoare. Accesul autovehiculelor la acestea 

este obligatoriu. Rezervoarele de combustibil vor fi rezolvate cu respectarea normelor P.S.I. 

ART. 26. Alimentarea cu gaze naturale 

  Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face tinând seama de solicitările 

beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la retelele de distriburie gaze naturale din 

zona. 

  Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere 

şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu 

de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc. 

   Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se va realiza cand acest lucru va fi posibil. 

Firidele de bransare vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al 

constructiilor si imprejurimilor 

ART. 27. Alimentarea cu energie electrica 

 Alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori din zonă se va asigura prin realizarea de 

noi posturi de transformare şi de reţele electrice 0,4 kV. Aceste lucrări se vor executa pe baza studiilor 

şi proiectelor elaborate de SC Enel Electrica SA. De la aceste reţele se vor realiza branşamente 

individuale la obiective. 
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Instalatiile trebuie sa permita racordul subteran la retelele stradale. Instalatiile de alimentare 

si punctele de racord vor fi concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al 

constructiilor sau zonei inconjuratoare. 

 În paralel cu realizarea reţelelor electrice se va asigura şi iluminatul stradal corespunzător al 

străzilor noi. 

ART. 28. Retele  telefonie 

În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, firmele de telefonie vor extinde reţelele de 

telefonie în zonă, pe baza propriilor studii. 

ART. 29. Retele TVC 

În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua de 

televiziune în cablu. 

 

 

2.5. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR 

PENTRU CONSTRUCTII 

 

ART. 30. Parcelarea 

Parcelarea este optiunea de divizare a unor suprafete de teren in 2 sau mai multe loturi 

alaturate, care devin parcele cadastrale distincte si vor fii inregistrate in Cartea Funciara.  

Terenul este construibil daca prezinta urmatoarele caracteristici : 

- sa fie accesibil din dintr-un drum public 
- asigurarea echipării tehnico – edilitare 
- sa aibe caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare 

contra incendiilor si aparare civila daca este cazul functie de destinatia cladirilor propuse. 
- forme si dimensiuni ale loturilor care sa permita amplasarea unor constructi pe suprafata 

lor, cu respectarea regurilor de amplasare si conformare din prezentul Regulament. 

Modul de amplasare a construcţiilor este permis în regim izolat sau cuplat. 

Se admit: 

o DEZMEMBRARI –in maxim doua loturi  



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

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

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

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC17/2017                                                     IMMO CASA P.G. SRL, IOSIF IONEL TOMA 

 

34 

o ALIPIRI  

 

ART. 31. Inaltimea constructiilor 

Inaltimea constructiilor se va stabili pentru fiecare UTR inparte astfel : 

Pentru UTR L – Zona de locuinte colective si functiuni complementare avem urmatoarele 

subzone: 

 
o Lcs - subzona pentru locuinte colective cu dotari si servicii la parter: 

 Regim de înălţime maxim P+2E + M;  
 Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor este stabilita la 12,00 m fata 

de CTS. 
 Maxim 1 unitate locativa/100 mp de teren 

o Ls - subzona pentru locuinte colective: 
 Regim de înălţime maxim P+2E;  
 Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor este stabilita la 10,00 m fata 

de CTS. 
 Maxim 1 unitate locativa/100 mp de teren 

 
 
Zona cuprinzând spatii verzi : 

-  Regim de înălţime – interzis construirea 
- Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor este stabilita la 0,00 m. 

 

ART. 32. Aspectul exterior al constructiilor 
a. Dispozitii generale 
- Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii de bază şi nu depreciază aspectul general al zonei. Se va urmării ca noile 
construcţii să se armonizeze cu clădirile învecinate. 

- Autorizarea execuţării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect 
exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale 
urbanismului şi arhitecturii este interzisă. 

- Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor 
învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două 
niveluri clădirile imediat învecinate. 

- În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate 
alăturat, de aceeaşi parte a străzii. 

- Fac excepţie de la prevederile aliniatului de mai sus construcţiile care au fost cuprinse 
într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii. 
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- Autorizarea executarii constructiilor se va face cu condiţia ca procentul de ocupare al 
terenului sa nu depaşescă limita superioară stabilită prin Planul Urbanistic Zonal pentru UTR, 
corespunzătoare terenului care a generat PUZ. În acest sens procentul maxim de ocupare a terenului 
se caLcsulează in limita parcelei propuse pentru realizarea construcţiei. 

- Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură 
nespecifice.  

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu 
cele principale şi în armonie cu acestea. 

- Materialele pentru finisajele exterioare vor fi de buna calitate, cu rezistenta mare in 
timp si specifice cadrului arhitectural  

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în 
volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie 
electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii 
aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.  

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate 
pe acoperişuri numai pe versantul interior sau în podurile nemansardabile.  

- Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate 
folosintei propuse si in concordanta stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplaseaza. 
Volumul si pozitia acestora nu va stanjeni traficul auto si pietonal. 

 

b. Fatade 
- Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură 

nespecifice. 
- Este interzisă executarea de locuinţe din materiale nedurabile. 
- Sunt interzise imitaţiile de materiale. 
- Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-gri natur, ocru, gama 

culori calde, culori armonizate în general cu contextul local. 

 

c. Acoperisuri  
- Acoperisul poate sa fie in panta sau de tip terasa in cazul subzonei Ls-dotari si servicii.  
- La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu 

cele caracteristice zonei. 
- Iluminarea spaţiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul 

lucarnelor sau al ferestrelor de mansarda. 
- Invelitoarea poate fi ceramica, panouri din tabla sau bituminoasa. Culorile vor fi din 

gama celor calde (derivate din rosu, galben, maro) 
-  

ART. 33. Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului 

POT-PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI = (S constr/ S teren)x 100 

CUT- COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI =  S desf/ S teren 
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Pentru UTR L – Zona de locuire cu functiuni complementare 

Lcs - Zona pentru locuinte colective cu servicii la parter: 

Ocuparea terenului :POT max= 35%  

Ocuparea terenului : CUTmax= 1,50 

Lc - Zona pentru locuinte colective: 

Ocuparea terenului :POT max= 35%  

Ocuparea terenului : CUTmax= 1,05 

 

Zona cuprinzând spatii verzi : 

  Ocuparea terenului : POT max= 0%,  

Ocuparea terenului : CUTmax= 0.00 

 

2.6. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI 

IMPREJMUIRI 

 

ART. 34. Parcaje, garaje, anexe 
 Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.  

 Este interzisă executarea pe loturile destinate extinderii de locuinţe a oricărui alt tip de 
construcţii de orice natură (alte garaje, anexe gospodăreşti, erc.) cu excepţia dotărilor ca: 
piscină, pergole, chioşcuri, umbrare, etc.  

 Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de 
locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).  

 Portile si usile corespunzatoare imprejmuirilor se vor deschide spre incinta. 

 Se interzice betonarea sau astfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente cladirilor. 

 

ART. 35. Spatii verzi si plantate 
 Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, 

în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.  
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 Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata terenul neconstruit si 
neamenajat cu spatii verzi si de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de teren 
neconstruit. Se va trata ca spatiu verde cel putin 20% din suprafata totala a fiecarui lot. 

 Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu arbori a zonei destinate agrementului, locului de 
joaca pentru copii, a parcului, precum şi a spaţiului verde aferent circulaţiilor carosabile.  

 Plantatiile de protectie de-a lungul cailor publice, se dimensioneaza in functie de vantul 
dominant, de vecinatati, de caracterul zonei inconjuratoare. 

 Amenajarea spatiilor publice, realizarea constructiilor si a mobilierului urban se va realiza 
numai pe baza de documentatii de specialitate aprobate, a Certificatelor de Urbanism ai a 
Autorizatiilor de Construire, eliberate conform legii 50/1991 republicata. 

 

ART. 36. Imprejmuiri 
 Imprejmuirea la aliniament intereseaza atat domeniul public cat si cel privat, prevederile 

privind amplasarea si conformarea lor putand fii stabilite prin regulamente ale administratiei 
publice locale. Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public, datorita 
calitatii participante la crearea peisajului urban, alaturi de constructiile pe care le protejeaza 
sau a caror parcela o delimiteaza. 

 Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se vor realiza 
împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. 
Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m şi vor 
putea fi dublate de un gard viu.  

 Imprejmuirile amplasate pe limitele laterale si posterioare, ale parcelei sunt realizate din 
ratiuni de delimitare si de protectie a proprietatii. Modalitatea de realizare a imprejmuirilor 
in vederea protectiei proprietatii private pentru evitarea intruziunilor, precum si relatiile de 
vecinatate, sunt reglementate de prevederile Codului Civil. Acestea se refera la zidurile 
despartitoare dintre constructiile cuplate sau insiruite, precum si la conditiile in care se 
realizeaza imprejmuirile gradinilor. 

 Imprejmuirile vor avea un caracter arhitectural si trebuie sa participe la ameliorarea 
aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si a esentelor vegetale cat si 
prin calitatea executiei. 

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.  
 
 

3. CAP. 3 ZONIFICAREA FUNCTIONALA 

 

2.  UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE 
ART. 37. Zona studiata va cuprinde urmatoarele subzone functionale: 

- UTR LCS – subzona locuintelor cu colective cu dotari si servicii la parter   
- UTR Lcm – subzona cu locuinte colective de mici dimensiuni  
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- UTR P – subzona spatii plantate, perdele de protectie  
- UTR C – subzona cai de comunicatii rutiere si amenajarile aferente 

Unitatile teritoriale de referinta (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul 

strazilor, limitele parcelelor si sunt dispuse conform plansei A103 – Reglementari Urbanistice. 

Având în vedere distanţele minime de protecţie sanitară între o serie de unităţi care produc 

disconfort şi unele activităţi din teritoriul localităţii sunt: 

- staţia de epurare a apelor uzate         300 m 
- cimitir                                                                50 m 
- depozit de gunoi menajer                           1000 m 
- baze de utilaje a întreprinderii de transport        50 m 
- ferme zootehnice – bovine (500 capete)                           200 m 
- ferme cabaline                            100 m    
- ferme zootehnice – suine (sub 2000 capete)                     500 m 

Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate.  

 

4. CAP. 4 PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR 

FUNCTIONALE 

 

ART. 38. Prevederile la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale se vor referi, în acest caz, 
având în vedere Tema-program, numai la terenul care a generat acest PUZ. 

 

a. Continutul regulamentului 

Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, 

pe articole: 

 art. 1 – Tipurile de subzone funcţionale 

 art. 2 – Funcţiunea dominantă a zonei 

 art. 3 – Funcţiile complementare admise ale zonei. 

art. 4 – Utilizari premise 

art. 5 – Utilizari premise cu conditii 
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art. 6 – Utilizari interzise 

art. 7 - Interdictii temporare de construire 

art. 8 - Interdictii definitive de construire 

art. 9 – Indici caracteristici 

 

5. CAP. 5 UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

 

ART. 39. UTR L –LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

 

 art. 1 – Tipurile de subzone funcţionale 

 

ART. 40. LcS – SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA CU SERVICII LA PARTER 
 

 art. 1 – Tipurile de subzone funcţionale 

LC – SUBZONA LOCUIRE COLECTIVA CU DOTARI SI SERVICII LA PARTER 

 art. 2 – Funcţiunea dominantă a zonei 
- Locuire colectiva. 

 art. 3 – Funcţiile complementare admise ale zonei. 
- Constructii cu functiune de locuire colectiva 
- Spaţii verzi amenajate  
- Accese pietonale, carosabile, parcaje  
- Reţele şi instalaţii tehnico - edilitare. 

 art. 4 – Utilizari premise –doar la parterul imobilului 
- Unitati de comerţ cu amanuntul, alimentaţie publică cu maxim 30 de locuri, servicii, 

administraţie, învăţămînt- – se vor realiza cu obtinerea acordului vecinilor direct afectati; 
- birouri, sedii financiar-bancare,etc.  
- spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, staţionare autovehicule 
- instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei; 
- spatii comerciale  

 

 art. 5 – Utilizari premise cu conditii 
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- Construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei, cu conditia ca studiul de impact sa 
demonstreze ca nu prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona 
rezidentiala sau vecinatatile ei si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii 
mediului si alte pericole. 

- Se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu următoarele condiţii: 

- să nu genereze transport greu 

- să aibe posibilitatea de a asigura în parcela proprie staţionarea autovehiculelor 

aferente acestei funcţiuni (conform normelor) 

- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate 

utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, etc. 

 

 art. 6 – Utilizari interzise 
- subzone cu caracter industrial, care prezinta pericol tehnologic sau a caror poluare 

depaseste limitele parcelei. 

 

 art. 7 - Interdictii temporare de construire 
- nu este cazul 

 

 art. 8 - Interdictii definitive de construire 
- oricare altele ncuprinse la pct. 1-5 
- se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor care prin natura lor, volumul şi aspectul 

lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei  
- construcţii pentru activităţi de producţie, industriale, ateliere care produc zgomote 
- construcţii pentru creşterea animalelor, ferme agro – zootehnice, abatoare; 
- construcţiile pentru echipare cu instalaţiii tehnologice, altele decât cele prevăzute la prezentul 

regulament 
- depozite de deşeuri.  

 

 art. 9 – Indici caracteristici 

Ocuparea terenului :POT = 35%  

Ocuparea terenului : CUTmax= 1,50 

 

ART. 41. LCm – SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE DE MICI DIMENSIUNI  
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 art. 1 – Tipurile de subzone funcţionale 

Lcm – SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE 

 art. 2 – Funcţiunea dominantă a zonei 
- locuinte colective 
- spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, staţionare autovehicule 

 

 art. 3 – Funcţiile complementare admise ale zonei. 
- Spaţii verzi amenajate  
- Accese pietonale, carosabile, parcaje  
- Reţele şi instalaţii tehnico - edilitare. 

 art. 4 – Utilizari premise  
- se admite locuinte colective  

 

 art. 5 – Utilizari premise cu conditii 
- Construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei, cu conditia ca studiul de impact sa 

demonstreze ca nu prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona 
rezidentiala sau vecinatatile ei si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii 
mediului si alte pericole. 

- Se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu următoarele condiţii: 

- sedii de firme. 

 art. 6 – Utilizari interzise 
- subzone cu caracter industrial, care prezinta pericol tehnologic sau a caror poluare depaseste 

limitele parcelei. 
- Orce activitate care poate dauna caracterului zonei sau poate duce la diminuarea calitatii 

vietii. 
 

 art. 7 - Interdictii temporare de construire 
- nu este cazul 
 

 art. 8 - Interdictii definitive de construire 
- oricare altele ncuprinse la pct. 1-5 
- se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor care prin natura lor, volumul şi aspectul 

lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei  
- construcţii pentru activităţi de producţie, industriale, ateliere care produc zgomote 
- construcţii pentru creşterea animalelor, ferme agro – zootehnice, abatoare; 
- construcţiile pentru echipare cu instalaţiii tehnologice, altele decât cele prevăzute la prezentul 

regulament 
- depozite de deşeuri.  
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 art. 9 – Indici caracteristici 

Ocuparea terenului :POT = 35%  

Ocuparea terenului : CUTmax= 1,05 

 

ART. 42. UTR P – ZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT, PERDELE DE 
PROTECTIE 

 

 art. 1 – Tipurile de subzone funcţionale 

P – SUBZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT, PERDELE DE PROTECTIE 

LOTURILE 1 SI 2 -  PERDELE DE PROTECTIE 

 Pentru aceste loturi amenajarile de teren admise vor fi cele conform avizelor emise de 

regiile ce detin drepturi de servitute pe toata durata existentei conductelor sau liniilor electrice. 

 

LOTURILE 18 SI 19 - SUBZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT  

 art. 2 – Funcţiunea dominantă a zonei 
- Funcţiunea dominantă a zonei este parcuri, spaţii verzi pentru agrement şi recreere, plantaţii 

de protecţie. 

 

 art. 3 – Funcţiile complementare admise ale zonei. 
- Stationare autovehicule 
- Reţele şi instalaţii tehnico - edilitare. 

 

 art. 4 – Utilizari premise 
- amenajări specifice zonelor de parcuri, grădini publice (alei pietonale, bănci, fâtâni arteziene, 

oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii) 
- obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, bănci, semnalizatoare auto, suporturi  biciclete, 

etc.). 
- spatii de agrement 
- plantaţii de protecţie 
- instalatii tehnico – edilitare 
- parcaje inierbate 
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 art. 5 – Utilizari premise cu conditii 
- Suporturile pentru reclame sunt permise în spaţiile verzi de aliniament, cu condiţia de a nu 

optura imagini de perspectivă asupra unor obiecte de arhitectură sau ansambluri urbanistice 
valoroase sau a nu aduce prejudicii peisajului.  

 

 art. 6 – Utilizari interzise 
- Orice alte utilizari altele decat la art. 4 si art. 5. 

 

 art. 7 - Interdictii temporare de construire 
- cele impuse de catre operatorii ce detin instalatii pe proprietatea studiata.  

 

 art. 8 - Interdictii definitive de construire 
- se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mentionate la art. 4 si art. 5.  

 

 art. 9 – Indici caracteristici 

Ocuparea terenului : POT max= 0.00%,  

Ocuparea terenului : CUTmax= 0.00 

 

ART. 43. UTR C –ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI AMENAJARILE 
AFERENTE 

 

 art. 1 – Tipurile de subzone funcţionale 

L – SUBZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI AMENAJARILE AFERENTE 

 

 art. 2 – Funcţiunea dominantă a zonei 
- Funcţiunea dominantă a zonei este cai de comunicatie rutiera si constructii aferente. 



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

Intrarea Visinului nr. 8, Ap. 22 

RO26506924 

J35/215/2010 

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

MEMORIU DE PREZENTARE – MP - RLU – GRC17/2017                                                     IMMO CASA P.G. SRL, IOSIF IONEL TOMA 

 

44 

 

 art. 3 – Funcţiile complementare admise ale zonei. 
- Plantatii de protectie 
- Reţele şi instalaţii tehnico - edilitare. 

 

 art. 4 – Utilizari premise 
- cai de comunicatie. 
- parcaje publice. 
- spatii de stationare. 
- platforme sau alveole carosabile pentru transportul in comun. 
- trotuare, alei pentru ciclisti. 
- Spatii verzi 
- Refugii si treceri pentru pietoni 
- Poduri peste HCN 
 

 art. 5 – Utilizari premise cu conditii 
- Construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei, cu conditia ca studiul de impact sa 

demonstreze ca nu prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu zona 
rezidentiala sau vecinatatile ei si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii 
mediului si alte pericole. 

 

 art. 6 – Utilizari interzise 
- parcari si garaje pentru camioane si autobuze precum si a remorcilor acestora in cartierele 

exclusive rezidentiale. 
- Parcari si garaje pentru autovehicule cu greutate proprie de peste 3.5 t  precum si pentru 

remorcile acestora. 

 

 art. 7 - Interdictii temporare de construire 
- nu este cazul 

 

 art. 8 - Interdictii definitive de construire 
- se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mentionate la art. 4 si art. 5.  

 

 art. 9 – Indici caracteristici 

Ocuparea terenului : POT max= 0.00%,  
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Ocuparea terenului : CUTmax= 0.00 

CAP. 6  CONCLUZII 

 

       Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile "PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 

LOCALITATII". 

Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice 

prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi 

confirma corectitudinea trasării. 

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din 

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM. 

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.-

ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din 

zonă. 

 

Întocmit, 

                                                                         Arh.RUR Cristina Janina H. BOGDAN 


