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MEMORIU GENERAL DE URBANISM

1.INTRODUCERE

1.1.Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumire proiect     PUZ  "DEZVOLTARE  ZONA  REZIDENTIALA  CU
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE"

Faza de proiectare PUZ

Beneficiar AVAUTO s.r.l.

Amplasament  JUDET TIMIS, COMUNA GIROC, 
CF nr. 401735 GIROC

Elaborator      FALNITA CARMEN IULIANA BIROU INDIVIDUAL DE 
ARHITECTURA 
Timisoara, Str. Progresul, nr.51
urb. Carmen Falnita

Data elaborarii iulie 2020

1.2.Obiective

Prezenta  documentaţie  PUZ_”DEZVOLTARE  ZONA  REZIDENTIALA  CU
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional
şi  tehnic  pentru  trecerea  terenului  in  intravilanul  comunei  Giroc  si  obţinerea
autorizaţiilor  de  construire ulterioare  pentru  terenul  situat  in  extravilan,  arabil,
identificat conform CF nr. 401735 Giroc, nr. topografic 401735 din proprietatea  S.C.
AVAUTO S.R.L..

Suprafata parcelei este de 2502 mp.
Documentatia se va întocmi în conformitate cu prevederile legii 350 / 2001 privind

Amenajarea Teritoriului  si  Urbanismul,  Legii  nr.  50/ 1991, modificata cu legea 453 /
2001, precum si în conformitate cu H.G. 525/1996 republicata privind Regulamentul
General de Urbanism. 

De asemenea s-a avut în vedere REGLEMENTAREA TEHNICA – GHID PRIVIND
METODOLOGIA  DE  ELABORARE  SI  CONTINUTUL  –  CADRU  AL  PLANULUI
URBANISTIC ZONAL –  indicativ  GM – 010  –  2000  aprobat  cu  ordinul  MLPAT nr.
176/N/16 august 2000 si PUG GIROC aprobat prin HCL nr. 19/26.03.2004.

Planul Urbanistic Zonal stabileste strategia si reglementarile necesare rezolvarii
problemelor de ordin functional, tehnic si estetic din cadrul zonei studiate. 

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste noile conditiile tehnice
privind
- modul de utilizare functionala,
- modul de ocupare a terenului, 
- regimul de inaltime si accesele pe parcela.
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Documentatia se constituie in suportul legal conform legislatiei in vigoare pentru
obtinerea avizelor de principiu de la responsabilii  abilitati  si  ulterior pentru obţinerea
autorizaţiei de construire.

Cadrul legal 
- Codul civil
- O.M.S. 119/2014  privind igiena si modul de viata a populatiei, modificat
- Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătătii 
- O.Comun  214  /  RT  /  16NN martie  1999  Ape  si  Paduri;  Protectia  Mediului  ;

MLPAT. 
- HG 1076/2004  stabilirea  procedurii  de  realizare  a  evaluarii  de  mediu  pentru

planuri si programe 
Pentru  intocmirea  prezentei  documentaţii  sunt  necesare  avizele  conform
Certificatului de Urbanism nr. 983/02.10.2018.

2. ÎNCADRARE
2.1. Încadrarea în oraş / în zonă

Zona studiata se gaseste in extravilanul comunei Giroc, la limita cu intravilanul, in
partea de sud, intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte cu
functiuni complementare si este identificata prin: 

CF. Nr. 401735, Nr.cadastral: 401735, Steren = 2502 mp; 
Terenul este proprietatea S.C. AVAUTO S.R.L..
Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei accesibilitatii, cooperarii in

domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc. 
Terenul  nu  este  reglementat  prin  PUG  Comuna  Giroc,  dar  prin  Avizul  de

Oportunitate  nr.  12  din  09.11.2017  favorabil  zona  poate  fi  reglementata  conform
propunerii din prezenta documentatie ca zona de locuinte cu functiuni complementare.

Zona este accesibila drumurilor de exploatare DE511/2 situat la nord  si DE511/3
adiacente parcelei la vest. 

Dezvoltarea acestor strazi la profilele corespunzatoare din PUG ul Comunei Giroc
vor  asigura  fluidizarea  circulatiilor  atat  in  sensul  incarcarii  zonei  cat  si  in  sensul
descarcarii  acesteia.  In  sensul  cooperarii  in  domeniul  edilitar  se  poate  constata  ca
exista toate premisele asigurarii traseelor utilitare principale dar si a celor secundare. 

Zona  nu este  asigurata  cu  utilitatile  necesare  dar  acestea  se  afla  in  imediata
vecinatate, ceea ce va duce la o dezvoltare iminenta spre aceasta zona.

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica:

reliefuri, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.
Zona este amplasata pe teren relativ orizontal, pe culoarul raului Timis. Clima este

temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp. Din punct de
vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de
hazard seismic cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0.16g si perioada
de colt Tc=0.7sec. Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,8m. Adancimea de
fundare minima este Dmin=-0.90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea
pconv=200kPa. Riscuri naturale: 

a) Cutremure de pamant 
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In zona studiata intensitatea seismicã, echivalatã pe baza parametrilor de calcul
privind zonarea seismica a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3
din Legea 575-2001. Pe amplasament nu exista constructii deci nu se impun masuri
pentru reducerea riscului seismic la constructiile existente. Nu sunt necesare masuri de
restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri) datorita
intensitatii  seismice.  PUZ  –  DEZVOLTARE  ZONA  LOCUINTE  CU  FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN GIROC - PARCELA nr. 401735 Giroc.

b) Inundatii 
Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-

1997) mai mica de 100 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001. Zona studiata nu
este o zona afectata de inundatii conform anexa 5 din Legea 575-2001. Sunt prevazute
diguri de protectie pe culoarul raului Timis in zona localitatii Giroc. Nu sunt necesare
masuri  suplimentare  specifice  de  protectie  (extindere/redimensionarea  retelei
hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa). Se vor efectua masuri de intretinere
a retelei hidroedilitare existente. 

c) Alunecari de teren
Zona  studiata  prezinta  un  potential  de  producere  a  alunecarilor  "scazut"  si  o

probabilitate de alunecare "practic zero" anexa 6 din Legea 575-2001. Zona studiata nu
este o zona afectata de alunecari  de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.  

Nu sunt necesare masuri  de restrictionare a conditiilor de construire (regim de
inaltime, distante intre cladiri, POT, CUT), stabilizare (plantari, ranforsari) sau conditii
speciale de fundare deoarece zona nu este afectata de alunecari de teren.

In situatia actuala, terenul cu suprafaţa totală de 2502 mp, conform CF nr.  nr.
401735  Giroc anexat,  nu  este  echipata  utilitar  si  nu  deţine  clădiri  sau  vegetatii
valoroase.

2.2. Încadrarea în P.U.G. - GIROC
In  conformitate  cu  PUG  GIROC  aprobat  în  2004  prelungit  prin  HCL  nr.

19/26.03.2004 este zona de extindere locuire.
Din analiza situaţiei existente a zonei a rezultat că dinamica parcelarului este de

construire  şi  eficientizare cu amplasarea acestuia  in  interiorul  unei  comune in  plină
dezvoltare.
 De aceea, conform dorinţei beneficiarului şi cu sprijinul Primăriei Comunei GIROC
s-a întocmit prezenta documentaţie, care împreună cu Reglementările propuse, are ca
scop  propunerea  unei  modalităţi  de  intervenţie  în  zona  studiată  cu  respectarea
dinamicii zonei.

3. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
3.1. Situaţia existentă

Zona studiată se află in partea de S a Comunei Giroc.Parcela studiata  se afla la
limita  cu  intravilanul  vechi  si  adiacent  cu  PUZ  -  uri  de  locuinte  si  functiuni
complementare aprobate, deci si cu intravilanul nou.

Terenul de 2502 mp. este teren arabil extravilan si este proprietatea privata a
S.C. AVAUTO S.R.L..
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3.2. Concluzii ale analizelor anterioare elaborării .
Amplasamentul  studiat  face  parte  dintr-o  zona  studiata  si  adiacent  există

documentaţii  de urbanism aprobate  confor/m legislaţiei  in vigoare anterior prezentei
documentaţii,  iar  conform Certificatului  de  Urbanism nr.  983  din  02.10.2018  pentru
„Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, este necesară elaborarea şi
aprobarea documentatiei PUZ.

In urma studiului realizat pe cvartalul delimitatat de strazile: strada Muncitorilor,
b-dul  Armatei  si  corelat  cu  PUZ-ul  aprobat  in  zona  „Zona  rezidentiala  cu  functiuni
complementare parcela nr. 401736” avizat prin HCJ nr. 40/28.08.2014 prin s-au preluat
strazile importante de categorie a II-a si s-a propus eficientizarea parcelei existente prin
parcelarea acesteia si a zonelor de circulatii aferente.

4. REGLEMENTĂRI
4.1. Zonificare funcţională

Beneficiarul doreşte să imparta terenul in 4 loturi:
- lot 1 pentru zona de dotari, servicii si locuinte colective de 1010 mp.
- lot 2 de 502 mp pentru locuinte individuale 
- lot 3 aferent circulatiilor publice de 865 mp.
- lot 4 aferent zonei verzi de S =125 mp.

Pentru  proiectarea  şi  amplasarea  reală  a  construcţiilor  propuse  s-a  intocmit
ridicarea topografică (cu aviz O.C.P.I.)  in proiecţie naţională - sistem de coordonate
STEREO 70, anexată la documentaţie.

4.2. Configurare spaţială.
Clădirile noi  vor fi  amplasate in zona edificabilă,  preluand alinierea stabilita de

documentatiile de urbanism aprobate:
-pe aliniament maxim parter la strada Muncitorilor / DE 511/2 si la 6,00m distanţă

maxim P+1Er/M pentru locuinte si maxim P+2E+M pentru zona de dotari,  servicii, si
locuinte colective de pe colt.

-  la  max.  6m  faţă  de  limita  de  DE 511/3  /  prelunigrea  B-dului  Armatei  zona
edificabila a lotului nr.1

Construcţiile de locuinte individuale cu regim maxim de inaltime 3 nivele vor avea
un regim de înălţime maxim P+1E+Er/M avand destinaţia de locuinţă. Garajele se vor
putea dispune adiacent imobilelor de locuit si vor avea un regim de inaltime P.

Clădirile vor fi amplasate conform tuturor normelor in vigoare :
- HG 525/1996 republicată,
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014. modificat,
- Codul Civil.

Funcţiunea propusă este adecvată atât pentru valorificarea amplasamentului, cât
şi pentru relaţia funcţională cu vecinătăţile existente.

Zona de circulaţii se va realiza cu pavaj.
Spaţiul  verde  delimitat  conform  planşei  Reglementări  urbanistice  va  cuprinde

mobilier urban, plante perene, arbuşti, flori şi va conţine pomii şi arborii existenţi.
Zona  edificabila  se  va  realiza  conform  cu  alinierea  stabilita  prin  PUZ-urile

invecinate si se va face pe aliniament pentru cladiri cu regim maxim Parter si la 6m
retragere fata de strada Muncitorilor pentru cladiri de maxim P+1E+Er/M pentru zona
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de locuinte individuale, mai exact pentru lot 2 si tot la 6m pentru lotul nr.1 pentru cladiri
de maxim P+2E+M. Retragerea propusa fata de b-dul Armatei va fi tot de maxim 6m.

Retragerile fata de fundul parcelei se vor realiza la 10m.
Deoarece prin  documentatiile  deja  aprobate  s-au propus strazile  importante  la

profile complete parcela reglementata pe proprietatea beneficiarului a preluat aceste
profile  si  a  propusa lotul  nr.  3 de 865 mp ce va fi  cedat  domeniului  public aferent
circulatiilor publice.

Astfel pentru strada Muncitorilor s-au cedat 8 m pe toate lungimea parcelei pentru
realizarea profilului de 20 m al strazi Muncitorilor, iar pentru b-dul Armatei s-au propus
10 m pe latimea parcelei pentru realizarea profilului complet de 24 m al b-dului.

Lotul  nr.  1 cel cu functiunea de dotari,  servicii  si  locuinte colective va putea fi
mobilat cu o cladire de maxim P+2E+M. Pentru sustinerea acestei functiuni s-au propus
si amenajat pe aceasta parcela un nr de 17 locuri de parcare. Accesul la aceste parcari
se va face din str. Muncitorilor.

Lotul nr. 2 va avea un singur acces din strada Muncitorilor.
Lotul nr 4 este aferent zonei verzi amenajate si se afla adicent b-dului Armatei.

4.3. Reglementări –mod de utilizare al terenului
Indicii de construibilitate propuşi vor fi:

ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE cu maxim 3 niveluri
POT = 35%
CUT = 1,05
Regim de înălţime: P+1E+M / H cornişă = 8 m.

ZONĂ MIXTĂ/ LOCUINTE COLECTIVE SI CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
POT = 30%
CUT = 1,2

Regim de înălţime: P+2E+M / H cornişă = 13,00 m.

4.4. Bilanţ teritorial / indici urbanistici pentru parcela studiată  



SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL
Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura
TIMISOARA , OAR 123/2007
tel.0723524005
arh.- urb.Carmen Falnita                                                    Proiect nr.6/2017

4.5. Reţele edilitare   
Sistemul edilitar va fi racordat la sistemul centralizat al comunei.
 Necesarul de utilitati pentru noile funcţiuni vor fi stabilite in urma realizarii unor

proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. În prezent in zona nu exista
reţea publica  de alimentare cu apă rece si de canalizare. 

SITUAŢIA PROPUSĂ
Alimentare cu apă
Alimentarea  cu  apa  rece  menajera  a  parcelelor  se  va  face  prin  intermediul

bransamentelor  de apa  propuse, legate la reteaua publica Dn 125, propusa pentru
extindere  din  reteaua  publica  a  localitati  Giroc,  conform  avizului  de  principiu
nr.157/19.02.2018 emis de GIROCEANA administratorul retelei de apa din zona.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va
cuprinde  toate  detaliile  de  execuţie  necesare  constructorului,  precum  şi  avizele  de
gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. 

Canalizare
Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in reteaua

publica  de  canalizare  prin  intermediul  racordurilor  individuale  de  canal,  legate  la
conducta publica Dn 300 propusa pentru extindere din reteaua publica a localitati Giroc,
conform avizului de principiu nr. 157/19.02.2018 emis de GIROCEANA administratorul
retelei de canal din zona.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere si
pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi
avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă 

Apele  pluviale  provenite  de  pe  constructiile  propuse  se  colecteaza  prin
intermediul unor jgehaburi si burlane si sunt directionate la  un bazin de retentie de 6
mc de unde se uda zona verde pe fiecare parcela.

Apele  pluviale  provenite  de  pe  drumurile  publice  si  zona  de  parcaje  se
colecteaza prin intermediul rigolelor deschise se trec prin separatorul de hidrocarburi de
4 mc si  se colecteaza tot in bazinul de retentie de 6mc.

BREVIAR DE CALCULE
A. ALIMENTAREA CU APĂ.
1. Necesarul de apă.
1.1. Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare – 2 parcele.

- parcele locuinţe P+2E+M = 14 apartamente buc.
- nr. de locuitori = 3,5 loc. /apartament.
- normă de consum = 140 l /om /zi.
- spatiu funcţiuni complementare 
- nr. persoane = 10 pers. .
- normă de consum = 30 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 x [(42 x 3,5 x 140) + (1 x 10 x 30)] /1000 = 22.96 m3 /zi = 0,26 l /s.
Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 26,40 m3 /zi = 0,30 l /s.
Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 3,08 m3 /h.
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Asigurarea  necesarului  de  apă  se  va  realiza  prin  extinderea  reţelei  de  apa  a
localităţii  Giroc.  Această  extindere de reţea  va asigura şi  alimentarea  hidranţilor  de
incendiu exteriori Dn 80 ce vor fi poziţionaţi pe aceasta  , pentru stingerea unui eventual
incendiu în zona studiată.

B. CANALIZARE.
1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.
Quz zimed = 1 x Qzimed = 22,96 m3 /zi = 0,26 l /s.
Quz zimax = 1 x Qzimax = 26,40 m3 /zi = 0,30 l /s.
Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 3,08 m3 /h.

2. Debitele de calcul pentru apele pluviale.
Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:
Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de 
înmagazinare în timp a reţelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.
i – intensitatea normală a ploii de calcul;
i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.
S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha;

S circulaţii = 0,0825 ha;
Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S.

Ø = 0,85 – pentru circulaţii;
Øm = (0,0825 x 0,85) /3,35 = 0,02 l /s.

În concluzie;
Qm = 0,8 x 130 x 0,0825 x 0,02 = 0.17 l /s.

4.6. Obiective de utilitate publica:
Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul normat are o suprafata  de 2502.00 mp.
Cele  4  loturi  rezultate  din  parcela  initiala  cu  suprafata  de 2502  mp,  vor  avea

suprafetele de :1010 mp, 502 mp, 865 mp si 125 mp. Toate loturile mai putin nr. 3
aferent circulatiilor vor ramane in proprietate privata.

Lotul nr. 3 in suprafata de 865 mp va trece in domeniul public aferent completarii
profilului transversal al strazilor.

Propunere circulatia terenurilor: 
Proprietatea privată S= 1637 mp
Teren ce va trece in domeniul public S=   865 mp

PROBLEME DE MEDIU
• RELATIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT

Se va asigura un balans optim intre  suprafetele  ocupate  de constructii  si  cele
rezervate spatiilor verzi.
• EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE

Nu e cazul.
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• MARCAREA  PUNCTELOR  SI  TRASEELOR  DIN  SISTEMUL  CAILOR  DE
COMUNICATII  SI  DIN  CATEGORILE  ECHIPARII  EDILITARE,  CE  REPREZINTA
RISCURILE PENTRU ZONA

Nu e cazul.
• EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC

Nu e cazul.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE
POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HG 1076/2004)
Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la:
1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează un cadru pentru activităţi viitoare. Fiind un
PUZ cu functiuni de locuire şi cu functiuni complementare,  functiunea de baza locuire,
nu se vor modifica conditiile de mediu. 
1.b.  P.U.Z.  se  armonizeaza  cu  destinatiile  de  locuinte  construite  in  ultimii  ani  in
vecinatate in intravilanul Comunei Giroc
1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă arabil intravilan.
În  vederea  respectării  principiilor  dezvoltării  durabile,  în  P.U.Z.  s-a  avut  în  vedere
optimizarea  spatiilor  construite,  corelate  cu  menţinerea,  întreţinerea  şi  dezvoltarea
spaţiilor  verzi,  a  parcajelor  şi  a  perdelelor  de  protecţie  stradală.  S-a  optat  pentru
adoptarea  unei  soluţii  de  construire  conform  indicatorilor  urbanistici  din  PUG,  cu
mentinerea unui procent de 5% din teren în favoarea spaţiului liber plantat. 
1.d. In zona respectiva nu se vor desfasura activitati industriale ce utilizeaza substante
poluante care sa afecteze mediul.  Lucrările de construire a locuintelor din  prezenta
documentaţie nu vor afecta mediul pe durata edificării acesteia. Funcţionarea viitoarelor
obiective nu va afecta ecosistemele terestre şi acvatice constituite în zonă. 
1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune
este conformă cu normele europene actuale.
Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:
2.a)  Propunerile  din  documentaţia  de  urbanism prezentă  produc efecte  cu caracter
ireversibil  prin  edificarea  constructiilor  conform  cu  functiunile  propuse  prin
documentatiile de urbanism superioare. Nu exista intervenţiile cu efect negativ asupra
peisajului  deoarece  pe  parcela  initiala  nu  exista  arbori  sau  arbusti  ce  trebuie
pastrati.Odata  cu  construirea  locuintelor  se  vor  organiza  si  măsuri  de  refacere  a
covorului  vegetal,  prin  plantarea  de  gazon,  arbuşti  şi  arbori,  amenajarea  de  zone
verzi,modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă.
Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a prevedea spaţii verzi şi de a
planta  minimum un  arbore  la  fiecare  150  mp de  spaţiu  liber  pe  parcela   complex
sportiv, in total 5% din suprafata totala a terenului reglementat.
Pe  zona  proiectata  de  strada  noua  conform  sectiunii  transversale  propuse  se  vor
prevedea alveole de 1,5m de spatiu verde amenajat. 
2. b) natura cumulativa a efectelor – nu este cazul;
2. c) natura transfrontiera a efectelor – nu se produc efecte transfrontaliere;
2. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu – nu este cazul;
2. e) marimea si spatialitatea efectelor – nu exista riscuri pentru sanatatea umana;
2. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
(i)  caracteristicile naturale  speciale sau patrimoniul  cultural  – nu sunt  zone naturale
speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat;
(ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu este cazul.
Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului;
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(iii) folosirea terenului în mod intensiv – nu este cazul;;
2. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut
pe plan national, comunitar sau international – nu este cazul;.

5. CONCLUZII
Elaborarea  documentatiei  PUZ-  DEZVOLTARE  ZONA  REZIDENTIALA  CU

FUNCTIUNI  COMPLEMENTARE”  s-a  efectuat  în  concordanţă  cu  cadrul  continut  al
documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991
si cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin
Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si cu
legislaţia in vigoare, specifică domeniului de amenajare a teritoriului şi urbanismului. 

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au
stat următoarele obiective principale: 
• incadrarea in documentaţiile superioare de amenajare a teritoriului judeţului Timiş;
• asigurarea  amplasamentelor  şi  amenajărilor  necesare  pentru  obiectivul  prevăzut

prin temă.
Prezenta  documentatie  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.

Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE   se va integra in documentaţiile superioare de urbanism aprobate
si va avea o valabilitate de 10 de ani sau va fi stabilită prin HCL Giroc

Intocmit 
urb. Carmen FALNITA


