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1. DATE GENERALE  

1.1. Denumirea proiectului: 
” P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE„ 

1.2. Amplasamentul 
Obiectivul este situat în Jud. Timiș, intravilan comuna/localitatea Ghiroda, C.F. 400 192, nr. Cad. 400 
192 

1.3. Beneficiarul investiției: 
JURAVLE Petru 

1.4. Elaboratorul proiectului: 
S.C. NUOVO AEDIFICATORIA S.R.L., cu sediul social în Timișoara, Str. Intrarea Doinei nr. 23 

ap. 21  CUI:39889317   COD: J35/3205/2018 
 

1.4. Obiectul P.U.Z. 
 
 Solicitări ale temei – program 

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de nord-vest a extravilanului 
comunei Ghiroda, la limita cu intravilanul Timișoarei, periferic lizierei Pădurea Verde, între calea 
Lugojului și Aleea Ghirodei, a unor locuinţe colective mici cu regim de înăltime de maxim P+2E+M/Er 
pe o suprafaţă de 1800 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 400192, nr. CAD, 
400192, Top. Cc174/22/2 şi se află în proprietatea  beneficiarului JURAVLE Petru. 
Delimitare față de vecinătăți: 

- la nord de teren situat în proprietatea E-DISTRIBUȚIE BANAT S.A. 
- la vest de drun de exploatare D.E. 174/23 și strada Pădurea Verde 
- la sud de drum de acces privat și stație de transformare electrică  
- la est de stație de transformare electrică 

 
 Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: - se va studia zona cuprinsa intre drumul  str. 

Pădurea Verde și str. Orhideelor. Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective: 

• stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone 

• reglementarea gradului de constructibilitate a terenului 

• rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile 

• propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de locuinţe colective şi funcţiuni 

complementare  

 

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiată 

Prin contextul urbanistic zona studiata este predominant o zonă de locuire colectivă, cu 

excepția zonei de nord, spre Calea Lugojului unde predomină funcțiuni precum servicii și depozitare. 

Premisele pentru aceasta dezvoltare au pornit de la realizarea în partea de vest a strazii Orhideelor a 

unor locuințe colective mici P+1E ,de la probabilitatea realizării inelului IV – str Pădurea Verde – Str. 



PROIECT:                                                             ” P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE„ 

BENEFICIAR:    JURAVLE Petru 

AMPLASAMENT :                       Jud. Timiș, intravilan comuna/localitatea Ghiroda, C.F. 400 192, nr. Cad. 400 192 

PROIECTANT DE SPECIALITATE : S.C. NUOVO AEDIFICATORIA S.R.L. 

2 
 

Bobâlna impus în P.U.G. Timișoara aflat în curs de aprobare precum și proximitatea drumului național 

cu zona de servicii aferentă. 

Datorită amplasamentului favorabil aproape de pădure și de zona de servicii ce se dezvoltă pe Calea 

Lugojului beneficiarul dorește să actualizeze reglementările terenului studiat ce face parte din 

U.T.R.13 aferent P.U.G. Ghiroda aprobat și să o transforme într-o zonă pentru locuire colectivă. 

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Comunei Ghiroda, 

Certificatul de Urbanism nr. 467 din 07.08.2019 prelungint prin Certificatul de Urbanism nr. 684 din 

27.07.2021, prin care s-au solicitat următoarele: 

 

- accesul va ține cont de Inel IV Timișoara – profilul final. 

- se vor respecta profilele stradale ale căilor majore de circulație prevăzute în documentațiile de 

amenajare a teritoriului, se va asigura accesul pe parcela din drum public, caracteristicile acceselor la 

drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor 

- alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele 

de protecţie ale reţelelor edilitare şi cele pentru îmbunătăţiri funciare existente. 

1.5. Surse documentare 

În urma analizării documentaţiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii 

generale: 

- amplasarea în cadrul intravilanului comunei/localităţii Ghiroda, în proximitatea limitei teritoarial 

administrative ale municipiului Timişoara îi conferă un potenţial de dezvoltare urbanistică important; 

- zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de 

locuinţe colective, în concordanţă cu construcţii existente deja in zona, în intravilanul comunei 

Ghiroda (la est de strada Orhideelor sunt propuse ansambluri de locuinte colective mici P+1E, 

S+P+2E+Er) în vecinătatea sudică; 

- de asemenea, se consideră oportună propunerea unei zone de funcţiuni complementare 

locuinţelor, în proximitatea strazii Padurea Verde. 

- soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de 

concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă. 

- echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, 

canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 

- P.U.Z. – uri aprobate în zonă (P.U.Z.  aprobatprin H.C.L. 130/2014 la sud locuințe colective și servicii 

P+1E, si PUZ locuințe individuale la sud aprobat cu HCL Ghiroda 145/2017 cu care se învecinează 

parcelele supuse noilor reglementări) 

- Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ. 

- Studiul Geotehnic 

Investiţiile pentru această zonă presupun construirea de zone de locuinţe colective mici şi 

funcţiuni complementare la parterul imobilelor de locuit. 

 

1.6. Distante vecinatati 
Nord: 10 m - depozit materiale de constructii(caramizi) 
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Est: 10 m - hala echipamente pentru transformatoare 

Sud: 18 m - imobil locuinte colective P+3E 

Vest: 200 m -  spatii cazare  

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

2.1. Evolutia zonei 

Zona studiata este situata in partea de nord-vest a intravilanului Ghiroda la limita 

intravilanului Timisoarei, langa str. Bobalna - str. Pădurea Verde și Padurea Verde. 

Terenul supus investiției se încadrează în cvartalul definit la nord de calea Lugojului, la vest 

de str. Pădurea Verde, la sud de str. Nufărul și la est de terenul pe care este amplasată Stației de 

transformare electrica cu nr. Cad: 408337, în continuarea străzii Orhideelor. 

 

Date privind evoluția zonei 

Explozia investițiilor din ultimii ani a contribuit la sporirea solicităriilor de suprafețe de teren 

dedicate dezvoltării de zone rezidentiale. 

În vecinatatea terenurilor destinate locuințelor colective mici propuse se află construcții tip 

duplex și imobile pentru locuințe individuale, în vecinătate pe strada Nufărul. 

 
Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității 

 Ca urmare a dezvoltării localității, s-a creat premisa dezvoltării terenurilo libere de construcții 

pentru funcțiuni cu destinația de locuire, locuire colectivă și funcțiuni complementare. Ținând cont 

de prezența imobilelor  cu funcțiune de locuinre colectivă edificate în imediata vecinătate, în zona de 

sud a apărut oportunitate consoilidării zonei de locuire colectivă și funcțiuni complementare prin 

reglementarea terenului stufiat pentru funcțiuni similar cu cele dezvolate pe parcelele din vecinătate. 

 Potențial de dezvoltare 

Ca urmare a poziției zonei în contextul urbanistic se poate aprecia că zona se va dezvolta și 

extinde și va deveni o zonă dominată de locuințe colective mici și servicii la limita intravilanului 

Timișoarei. 

2.2. Încadrarea în localitate (raportare la comuna Ghiroda) 
 Poziția zonei față de intravilanul localității 

Terenul studiat se află in partea de nord-vest a intravilanului comunei/localității Ghiroda 

Zona studiată este accesibilă prin drumul de exploatare DE 174/23, str.Padurea Verde (teren 

situat în domeniul public ce urmează a fi integrat în inelul IV Timișoara – profil final, conform P.U.G. 

Timișoara în curs de aprobare și conform planșă U05 PROPRIETAREA ASUPRA TERENURILOR). Această 

legatură asigură fluidizarea circulațiilor atât în sensul încarcării zonei cât şi în sensul descărcarii 

acesteia. 

 
Relaționarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în 

domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general etc. 
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Zona este asigurată cu utilitățile necesare funcționării, respectiv energie electrica, rețea apă 
și canalizare, gaz natural. 

 

2.3. Elemente ale cadrului natural 
 Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică: 

relieful, rețeaua hidrografică, climă, condiții geotehnice, riscuri naturale 

Geomorfologic, amplasamentul aparţine câmpiei banatului, aspectul orizontal conferind 

stabilitate terenului. 

Geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic şi o 

cuvertură posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micaşisturi, 

paragnaise, cuarţite micacee, şisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, 

microconglomerate. Stratul superior prezintă depozite aluvionare cuaternare. 

 

Apa subterana, la data efectuarii forajelor 07.12.2016 a fost interceptata la adancimea de - 

2,60m fiind cu caracter usor ascensional, stabilizandu-se la -2,30; se apreciaza ca nivelul maxim poate 

ajunge pana la cota de -0,50m fata de cota terenului natural. 

Adâncimea de îngheţ este de 0,60-0,70m. 

Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare 

amplasament pe care urmează a se construi. 

În conformitate cu normativul P100/92 şi harta seismică, amplasamentul se găseşte în zona 

seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 şi perioada de colţ Tc=1,0 sec. 

 

2.4. Circulația 
Aspecte critice privind desfășurarea, în cadrul zonei, a circulației rutiere, feroviare,navale, 

aeriene-dupa caz. 

Circulația rutieră în zonă este definită de strada Padurea Verde la vest – srada Bobâlna. 

Amplasamentul se află în imediata apropiere de Calea Lugojului – DN6, una din cele mai 

importante artere de acces în oraș, aceste legaturi asigură fluidizarea circulațiilor atât in sensul 

încarcarii zonei cât şi în sensul descarcării acesteia. 

Nu exista trasee aeriene in zonă. 

Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de 

circulații, precum și dintre acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare a traseelor 

existente și de realizare a unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, intersecții 

cu probleme, priorități 

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Pădurea Verde. Soluția de rezolvare 

a accesului fiind prezentată în detaliu în capitolul 3.4. Modernizarea circulației. 

 

2.5. Ocuparea terenurilor 

 Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de curți 

construcții în intravilanul comunei/localității Ghiroda.  
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 Din punct de vedere juridic, parcelele pentru care s-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 467 

din 07.08.2019 prelungint prin Certificatul de Urbanism nr. 684 din 27.07.2021 sunt repartizate în 

felul următor: 

C.F. 400 192 Ghiroda, numar cad. 400 192 în suprafaţă de 1.800 mp, curs construcții în 

intravilanul comunei/localității Ghiroda. 

proprietari – JURAVLE Petru. 

 În afara acestuia, mai există în cadrul zonei studiate: 

a) terenuri cu destinaţia de curţi construcţii, aflate în proprietate privată 

b) drumul de exploatare DE 174/23 la vest precum și str. Padurea Verde tot la vest. 

 

 Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată 

Funcțiunile din zonă sunt majoritar rezidențiale cu regimuri de inalțime variate cuprinse între 

P+1E si P+2E+Er. 

În zona studiata și în vecinatate sunt edificate construcții. 

 

Relaționări între funcțiuni 

Între funcțiunile existente în jurul sit-ului, respectiv cele de locuințe individuale și funcțiunea 

propusă se va realiza o perdea verde de protecție care să creeze intimitate locuințelor existente, 

ținându-se cont de acest aspect și la realizarea soluției de arhitectură. Nu se vor realiza ferestre cu 

vedere directa spre vecini pentru camere de zi și dormitoare la imobilele amplasate pe parcele. 

Se va avea în vedere la elaborare documentației de Autorizare a Construcției ce se va 

elabora dupa aprobarea PUZ, ca la parterul imobilului distanța dintre locurile de parcare și 

ferestrele spațiilor de locuit (linving, dormitor) să fie mai mare de 5 m conform OMS 114/2014 

actualizat. De menționat obligativitatea investitorului de a solicita Avizul DSP pentru proiectul 

tehnic anterior obtinerii Autorizației de Construcție. 

 

 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 

În zona studiată există în prezent fond construit. 

 

 Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine 

Serviciile din zona practic lipsesc, fiind necesare realizarea unor servicii de genul cabinetelor 

medicale, spații comerciale, birouri, afterschool, în zona adiacentă străzii Padurea Verde. 

 

 Nu considerăm că avengura proiectului (maxim 24 apartamente) necesita 

implementarea unui spațiu de joaca pentru copiii, cu atât mai mult cu cât în PUZ-ul învecinat (PUZ 

aprobat 145/2017) unde sunt prevazute 167 de apartamente nu este prevăzut nici un spațiu de 

joacă pentru copii iar, dacă ar fi prevazut în solutia propusa de noi, aceasta ar genera o aglomerare 

periculoasa din toate punctele de vedere, întru-cât ar atrage utilizatori ai imobilelor învecinate, 

motiv pentru care survine inopurtunitatea spațiului de joacă pentru copii menționat de 

dumneavoastră. 
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Asigurarea cu spații verzi 

În stadiul actual pe teren nu exista spații verzi amenajate. Au fost realizate multiple sesizări la 

Primaria Ghiroda privind depozitarea de resturi de materiale de construcții pe teren dezvoltând o 

zonă cu risc pentru populație; demararea acestui proiect va crește aspectul și calitatea zonei; 

realizarea unui ansamblu de clădiri cu regim mic de înălțime cu zone verzi și locuri de relaxare va 

aduce un plus în aceasta parte a comunei, caracterizată în prezent de lipsa unei coerențe 

arhitecturale și un melanj de funcțiuni incompatibile (zona industrială dezafectată - in paragină, zone 

de locuințe individuale, zone de locuințe colective în curs de autorizare/autorizate) 

 

Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine 

Nu există. 

 

 Principalele disfunctionalități 

a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la căile de comunicaţie rutieră): 

- strada Pădurea Verde - Bobâlna are un profil incomplet, fără troutuare și zone verzi. În PUZ -ul 

avizat la sud de terenul studiat s-a rezervat pentru întregirea profilului suprafața de teren necesară, 

însa casa existentă la intersecția străzii Pădurea Verde cu Nufărul este construită până în strada 

Pădurea Verde, iar liziera Pădurii Verzi s-a extins spontan nefiind posibila realizarea profilului impus 

prin P.U.G. Timișoara  în această zonă fără a defrișa o porțiune din Pădurea Verde, de asemenea nu 

se cunoaște limita cadastrală a Pădurii Verzi; 

b) linia electrică aeriană 110kv cu zonă de protecție aferentă afectează amplasamentul într-o 

foarte mică masură, zona de construibilitate a imobiului nou propus se află în afara acestei arii. 

c) Stația de transformare și distribuție impune o retragere de 20m de la limita ei până la zona de 

implantare a imobilelor nou propuse - conditie respectată, parcajele și drumurile propuse în zonă 

de protecție nu sunt construcții, sunt amenăjari la nivelul solului. Se vor respecta condițiile impuse 

prin avizul nr 301654697 din 18.02.2020 emis de E-distribuție Banat S.A. 

d) Pădurea Verde - extinderea spontană a fondului forestier în zona străzii Bobâlna nu afectează 

propunerile de pe amplasamentul aferent PUZ - ului în lucru (în PUZ - ul aprobat la sud de zona 

studiată prin HCL 145/2017 a fost rezervată suprafața necesară realizării profilului stradal); 

singurele probleme sunt de mărire a profilului aferent inelului IV, decizii impuse prin PUG Timisoara 

în curs de avizare ce conduc la defrișarea unei fâșii de aproximativ 20 m din liziera pădurii (sau din 

zona dezvoltată spontan a vegetației întrucat nu se cunoaște limita cadastrală) iar soluționarea 

acesteia ține de Primăria Timișoara. O alta variantă de mărire a profilului străzii nu există fiind 

construite deja case la intersecția străzii Pădurea Verde cu strada Nufărul cât mși pe terenul de la 

sud de zona studiată pe care a fost construite imobile de locuire colectivă. 

2.6. Echiparea edilitara 
a) Căi de comunicaţie 

Zona studiată este mărginită la vest de strada Padurea Verde propusa a fi reconfigurata la un 

profil final de 30 m (inel IV) 

Analiza situației eixstente a relevat următoarele disfuncționalitățiale circulației rutiere: 
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- ternul studiat nu se aliniază la limita propusă prin extinderea străzii Pădurea Verde (profil final 

30 m, inel IV) prin urmare se va ceda o porțiune (22,55 m.p.) din terenul supus reglementări 

pentru întregire profilului final de la inelul IV conform planșe anexate U03 REGLEMENTĂRI 

URBANISTICE și U05 PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI. 

 

b) Alimentarea cu apă şi canalizare 

Alimentarea cu apa potabilă pentru zona studiată se va face de la rețeaua de alimentare cu 

apă a localității Ghiroda, existentă pe strada Păduea Verde. 

Racordarea la canalizarea menajeră pentru zona studiată se va face la reteua de canalizare a 

localității Ghiroda, existentă pe strada Pădurea Verde. 

Apele pluviale de pe zona studiată vor fi colectate separat pentru zonele construite și pentru 

drumuri / platforme betonat, cele de pe drumuri / platforme betonate vor fi trecute printr-un 

separator de hidrocarburi și ulterior descărcate prin intermediul rețelei de canalizare în bazinul de 

retenție de ape pluviale, V = 30 m3  

Apele pluviale colectate în bazinul de retenție (ape colectate de pe construcții și apele 

colectate de pe drumuri / platforme betonate pre-epurate) vor fi utilizate la întreținerea spațiilor 

verzi. Apele pluviale de pe spațiile verzi se vor infiltra în teren. 

 

c) Alimentarea cu gaze naturale 

În vecinătate, există reţea de gaze naturale. Pentru poziţionarea exactă a acestora se va cere 

un aviz de principiu de la DELGAZ GRID S.A.. 

 

d) Alimentarea cu energie electrică 

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există linii electrice aeriene care să 

afecteze amplasamentul; prezenta statiei de transformare impune o restrictie de 20 m față de limita 

proprietății. Se vor respecta condițiile impuse prin avizul nr 301654697 din 18.02.2020 emis de E-

distribuție Banat S.A. 

 

e) Telefonizare 

În zonă există cabluri fibră optică, ce impun restricţii referitor la modul de executare al 

săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora se va cere un 

aviz de principiu de la TELEKOM. 

 

f) Reţea de televiziune în cablu 

În zonă există reţea urbană de televiziune în cablu. 

2.7. Probleme de mediu 
 Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) și 

ghidului său de aplicare, problemele de mediu se tratează în cadrul unor analize de evaluare a 

impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului și planurilor de urbanism. 

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi: 

- Relația cadru natural – cadru construit 
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Intervențiile în zona studiată vor avea în vedere ca toate construcțiile şi amenajările vor fi 

percepute în mare masură de la nivelul pietonului, sens în care toate rezolvările specifice vor respecta 

această reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atenție deosebită prezenței spațiilor 

plantate de protecție. Se va asigura și un balans optim între suprafața ocupată construcții și suprafața 

rezervată spațiului verde pe parcele. Se va acorda atenție sportită nu doar la aspectul cantitativ al 

spațiilor verzi. 

- Evidențierea riscurilor naturale și antropice 

În urma studiului zonei s-a constatat că nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri 

cu probleme de alunecare sau inundabile și nici de riscuri antropice. 

- Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile 

echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă. 

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele 

edilitare și nici căile de comunicație propuse. 

-Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție 

Nu e cazul. 

-Evidențierea potentialului balnear și turistic 

Nu e cazul. 

 

2.8. Opțiuni ale populației 
 Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire 

la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 

- dezvoltarea drumurilor de exploatare şi a celor prevăzute prin P.U.G astfel încât să poată deservi 

toată zona studiată 

- dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G. Timișoara și P.U.G. Ghiroda aflate în 

lucru; 

- asigurarea necesarului de locuri de parcare (35 loc- 26 apartamente conform aviz DT2019-

005735/28.11.2019 emis de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara) 

- extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; 

- asigurarea necesarului de spaţii verzi; 

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

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
În scopul amplasării unor locuinţe colective şi funcţiuni complementare, pe terenul studiat, 

a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: 

lungimea laturilor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, intravilanul 

comunei Ghiroda, indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt 

indicate cele mai apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea 

desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată. 
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3.2. Prevederi ale P.U.G. 
 Conform P.U.G-ul comunei Ghiroda aprobat prin H.C.L. 4/1996 aceasta zonă studiată se 

încadrează în U.T.R. 13 – zonă destinată locuirii și serviciilor. P.U.G. Ghiroda în lucru prevede 

dezvoltarea unei zone rezidențiale pe acest amplasament. 

 

3.3. Valorificarea cadrului natural 
 Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi – 

De minim 5% spaţii verzi compacte în cadrul parcelei. În interiorul parcelei propuse se va acorda o 

atenție deosebită prezenței spatiilor verzi plantate în armonie cu fondul forestier existent lângă 

strada Pădurea Verde. 

3.4. Modernizarea circulației 
 Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenului din zona studiată prin documentaţia de faţă 

presupune realizarea unei trame stradale pornind de la profilul propus pentru strada Pădurea Verde 

prin P.U.G. Timișoara aflat în lucru. 

Se va realiza un acces din strada Pădurea Verde conform avizului Comisiei de Circulație (DT 

2019-005735/28.11.2019) emis de Primăria Municipiului Timișoara. 

Conform HCL Ghiroda s-au amenajat 35 locuri de parcare pentru 24 apartamente 

(1,5loc/unitate locativa). Avizul Comisiei de Circulație este obtinut pentru 26 apartamente cu un 

necesar de 35 locuri de parcare conform Anexa 2 la PUG Timișoara. Din totalul de 35 de locuri de 

parcare 28 sunt destinate locuirii colective pentru a satisface necesarul de 115% raport apartament 

la locuri de parcare și 7 locuri de parcare vor fi prevăzute pentru zona de servicii de la parter. 

Drumul propus în interiorul parcelei  va fi drum de incintă cu servitute de trecere; lățimea 

carosabilului pentru un singur sens este de 3,00 m, pentru două sensuri 6,00 m iar în zona de parcaje 

cu locurile de parcare dispuse perpendicular pe sensul de mers lățimea carosabilului este de 6,00 m 

(poate fi dublu sens). 

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de 

canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). 

Strada va fi executată din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră 

spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 

Profilul transversal al străzilor propuse se vor amenaja tip acoperiş, având panta transversală 

de 2,5%. 

Strada va fi executata din îmbrăcăminţi moderne, având următoarea structură rutieră: 

- 6 cm mixtură asfaltică BA16; 

- 20 cm piatră spartă; 

- 30 cm fundaţie din balast. 

Pentru circulaţia pietonală s-au propus a se amenaja trotuare având lăţimi variabile: 1,20 m – 3,00 

m, fiind mărginite de spatiu verde sau carosabil. Trotuarul va avea următoarea structură: 

- 3 cm beton asfaltic BA8; 

- 10 cm strat din beton de ciment C16/20; 

- 10 cm fundaţie din balast, 
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fiind încadrat de borduri prefabricarte din beton 10 x 15. 

 

3.5. Zonificare functionala-reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 
Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate 

şi au condus la următoarele principii de lucru: 

- generarea unei zone de locuinţe colective mici cu funcţiuni complementare, 

- asigurarea accesului în zona studiată; 

- asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit 

coerente, valorificându-se potenţialul zonei; 

- rezervarea suprafeţelor de teren pentru circulație – întregire profil strada Pădurea Verde. 

- parcela pentru locuinţe colective mici si funcțiuni complementare la parter 

- spaţiu verde aferent parcelei reprezinta 18.74% din suprafata propusa pentru reglementare. 

- amplasarea cladirii destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durata de 

minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarna, a încaperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. 

- regim de înălţime redus, maxim P+2E+M/Er pentru locuinţe colective mici 

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi a canalizării pentru viitoarea lotizare; 

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu 

energie electrică, alimentare cu gaz 

- se vor realiza platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a 

deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de 14.5 m de ferestrele locuințelor, vor fi 

împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem 

de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim 

de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență 

stare de curățenie; se pot realiza și în interiorul imobilului în situația în care terenul nu permite 

retragerea la 10 m. 

-se va asigura un minim de 18.74% spatiu verde, 35% constructii restul fiind pentru platforme auto 

de incintă și circulații pietonale 

-în interiorul parcelei rezultate pentru dezvoltarea locuințelor colective se va ține cont de 

necesarul de parcaje conform Hotarârii de Consiliu Local Ghiroda (1,5locuri de parcare/apartament); 

conform OMS 119/2014 acestea se vor amplasa la o distanta de 5 m față de camerele de locuit 

Funcțiunea propusă in zona studiată este de locuințe colective. 

 

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME 

Regimul de înălțime al construcțiilor de locuințe este prevăzut la maximum P+2E+M/Er. 

Hmaxim la cornisa propusă = 12.5m (103,00 m cotă absolută față de nivelul Mării Negre) 

Hmaxim propusă = 15.00 m (105,50 m cotă maximă absolută față de nivelul Mării Negre) 

 

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCȚIILOR 

În cadrul studiului a fost stabilită limita maximă de implantare a construcțiilor astfel: 

- minim 4 m față de limitele de proprietate de la stradă actuală sau minim 2,9 m față de profilul final 

de stradă  Pădurea Verde după donarea parcelei de 22,55 m.p. pentru întregirea inelului IV;  
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- 0 m față de limita laterală din parte de sud a parcelei; 

- minim 4 m față de limita laterală din partea de nord a parcelei; 

- minim 20 m față de limita din spatele parcelei (la est). 

 

SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ 

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrând posibilitatea 

evacuării apelor meteorice prin rigole la bazine de retenție. 

 

INDICI URBANISTICI 

Procentul maxim de ocupare a terenului: 

P.O.T.maxim = 35% - zona de locuințe colective  

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului: 

C.U.T. maxim = 1.30 - zona de locuințe colective. 

 

Funcțiune 
EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

Teren studiat 1800,23 mp 100 1800,23 mp 100 

ZONĂ PENTRU SERVICII ȘI LOCUIRE 
CONFORM U.T.R. 13 - P.U.G. GHIRODA 

1800,23 100,00 0,00 0,00 

PARCELĂ 1 0,00 0,00 1 777,68 98,75 

ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 

0,00 0,00 630,08 35,00 

ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ DE 
INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE 

0,00 0,00 810,28 45,01 

ZONĂ SPAȚII VERZI 337,32 18.74 337,32 18,74 

PARCELĂ 2 0,00 0,00 22,55 1,25 

ZONĂ TEREN DONAT ÎN VEDEREA 
EXTINDERII CĂILOR DE COMUNICAȚIE 
RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE 

0,00 0,00 22,55 1,25 

SUPRAFAȚĂ TOTALA TEREN 1800,23 mp 100 1800,23 mp 100 

 
 
24 apartamente 
35 locuri de parcare conform HCL Ghiroda (1,5 loc/ap) 
30 locuri de parcare conform HCL Timisoara (1,15 loc/ap) 
Nota: La faza DTAC, în cazul în care proiectul de amplasare a cladirilor evidențiază că distanța dintre 
clădirile învecinate este mai mica sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte se va 
întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii ordinului OMS 119/2014 
 

Investiția se va face gradat și etapizat. 
S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de 

retenție ape pluviale, post trafo, SRM. 

 Se vor asigura locuri de parcare pe domeniul privat. 

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. 
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Se vor respecta prevederile din OMS119/2014. 

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare  
Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: 

a. Alimentare cu apă 

Suprafata totală a zonei studiate este de 1.800 mp; zona propusă spre studiu va avea din 

punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuințe colective mici cu funcțiuni 

complementare, aflandu-se în intravilanul extins al comunei Ghiroda. 

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi refacerea rezervei de incendiu pentru 

construcțiile propuse va fi rețeaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a comunei Ghiroda, 

rețea existentă pe strada Bobâlna și administrată de AQUATIM S.A. 

Branșarea locuințelor propuse în PUZ se va face de la reteaua existentă (De 125 mm) de pe 

strada Bobâlna prin branșament de apa De 63 mm și cămin de apometru. 

 

Q S ZI MED = 6.37 mc/zi = 0.07 l/s 

Q S ZI MAX = 8.28 mc/zi = 0.10 l/s 

Q S ORAR MAX = 0.69 mc/h = 0.19 l/s 

 

b. Canalizarea menajeră 

Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuințe situate în extravilanul municipiului 

Timișoara va fi de tip separativ, preluând strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. 

Canalizarea menajera propusă în zona studiată se va racorda la sistemul centralizat de canalizare 

menajera al comunei Ghiroda, aflat în administrarea AQUATIM S.A. (existent pe strada Bobâlna).  

 Locuințele din PUZ se vor racorda la rețeaua de canalizare menajeră de pe strada Bobâlna (Dn 

400 mm) prin record de canalizare menajera Dn 160 mm și cămin de record. 

 Apele colectate în rețeaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar 

de 55 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat. 

Debitele menajere evacuate sunt: 

Q U ZI MED = 6.37 mc/zi = 0.07 l/s 

Q U ZI MAX = 8.28 mc/zi = 0.10 l/s 

Q U ORAR MAX = 0.69 mc/h = 0.19  l/s 

 

c. Apele pluviale 

Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de rețele separate de canalizare pluviala, o 
rețea de canalizare pluvială pura (CPP) PVC Dn315 mm Laprox = 60,0 m care preia apele pluviale de 
pe acoperișuri și zone verzi și o retea de canalizare pluvială impură (CPI) PVC Dn315 mm Laprox = 
75,0 m care preia apele pluviale de pe drumuri și parcări.  

Apele pluviale impure vor fi trecute printr-un separator de nămol și hidrocarburi.  
Apele pluviale pure și impure se vor stoca într-un bazin de retenție, urmand să fie utilizate la 

stropit spații verzi din incintă.  
Suprafață de pe care se preiau apele pluviale este de 1800 mp și cuprinde debitul de ape 

preluat de pe platformele betonate, parcări, acoperișurile construcțiilor și zona verde.  
Volumul bazinului de retenție ape pluviale: 30 mc.  
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Volumul anual total al apelor pluviale va fi: 2.269 mc/an 

 

BREVIAR DE CALCUL 
 

ALIMENTARE CU APĂ 

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentări cu apa. Determinarea 
cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale”.  
Suprafața totala a zonei studiate este de 1.800 mp, cuprinzând o parcelă pentru locuințe. Numărul 

total estimat de locuitori va fi de 55.  

 

1.NECESARUL DE APĂ 

Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de: 

N = N g+p ( i ) 

unde: 

N g ( i ) – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice 

 

N g+p ( i ) =
1

1000
  x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )] 

unde: 

N (i ) – număr de locuitori, estimat la 55. 

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi 

publice, egală cu 120 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii 

interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde. 

Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia : 

q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe 

lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor. 

q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice şi fântâni de băut apă 

Necesarul de apă va fi: 

 

N g+p  =
1

1000
   x 55 x 100 = 5.50 mc/zi 

 

 

2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL 

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) 

Q S ZI MED = k p x k s x N 

unde : 

Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune 

şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 
Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu 
apă, conform S.R. 1343/1-2006 
 
QS ZI MED = 1,007 x 1,15 x 5.50 = 6.37 mc/zi = 0.07  l/s 
 
Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) 
Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED 

unde : 
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K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1- 
2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a 
apei calde. 
 
Q S ZI MAX = 1,30 x 6.37 = 8.28 mc/zi = 0.10 l/s 
 
Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) 
Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 
unde : 
KO = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2. 
 
QS ORAR MAX = 2,0 x 8.28/24 = 0.69 mc/h = 0.19  l/s 
 
Debitele necesare sunt: 

Q S ZI MED = 6,37 mc/zi = 0,07 l/s  
Q S ZI MAX = 8,28 mc/zi = 0,10 l/s  
Q S ORAR MAX = 0,69 mc/h = 0,19 l/s 
 
3.SURSĂ 
Sursa de apa va fi reteaua de alimentare cu apa a localitatii Ghiroda, de pe str. Bobalna.  
CANALIZARE MENAJERA  
Apele colectate in reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar 
de 55 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat.  
 
Debitele evacuate sunt:  
Q U ZI MED = 6,37 mc/zi = 0,07 l/s  
Q U ZI MAX = 8,28 mc/zi = 0,10 l/s  
Q U ORAR MAX = 0,69 mc/h = 0,19 l/s 

 
CANALIZARE PLUVIALĂ 
Suprafață de pe care se preiau apele pluviale este de 1.800 mp și cuprinde debitul de ape preluat 
de pe platformele betonate, parcări, acoperișurile construcțiilor și zona verde.  
Apele de ploaie din zona studiată sunt colectate de rețele separate de canalizare pluvială, o rețea 
de canalizare pluvială pura care preia apele pluviale de pe acoperișuri și zone verzi și o rețea de 
canalizare pluvială impură care preia apele pluviale de pe drumuri și parcări. Apele pluviale impure 
vor fi trecute printr-un separator de nămol si hidrocarburi.  
Apele pluviale pure și impure se vor stoca într-un bazin de retenție, urmând să fie utilizate la stropit 
spații verzi din incintă.  
Debilul de ape meteorice se stabilește luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, 
conform SR 1846-2:2007 se calculează cu relația:  
QPL = m x S x Ø x I 
m = 0,8 daca t ≤ 40 min. (coeficient de reducerea a debitului pluvial, datorat acumularii apei 
pluviale in reteaua de canalizare)  
Defalcarea pe tipuri de suprafete propuse este:  
- construcții     - 508,03 mp   coef. de scurgere Ø = 0,95  
- drum și platforme betonate - 954,65 mp   coef. de scurgere Ø = 0,85  
- zona verde     - 337,32 mp   coef. de scurgere Ø = 0,05 
 

Ø =
508.03X 0.95+954.65X0.85+337.32X0.05

1800
   = 0.73   
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Clasa de importanta III =>frecventa ploii de calcul 1/10.  
t =durata ploii 
 

t=tcs +
L

𝑉𝑎
   = 10 + 

75

42
   =12 minute 

 
tcs =10 minute pentru zona de ses  
-lungimea colectorului este de 75 m  
i= 300 l/sxha - pentru durata de 12 minute si frecventa de 1/10  
Debitul de apă rezultat din precipitații este:  
 
QPL = 0,8 x 0,18 x 0,73 x 300 = 31,54 l/s 
 
Volumul bazinelor de retentie: 

 
 
VB.R.= 30 mc 
Volumul anual total al apelor pluviale va fi:  
Vanual = Qpl x tp x 60 x 100 zile/1000 = 31,54 x 12 x 60 x 100 / 1.000 = 2.269 mc/an 
 

c) Alimentarea cu energie electrică 

Sursa de alimentare pe 20 kV va fi statia de transformare 110/20 kV Padurea Verde situata 

in imediata vecinatate a PUZ-ului.In zona obiectivului exista LEA 20 nr.10 (pe aceasta portiune este 

in subteran), alimentata din statia de transformare 110/20 kV Padurea Verde care poate prelua 

necesarul de putere absorbita in vederea alimentarii viitorilor consumatori si a iluminatului public. 

In PUZ-ul studiat vor fi alimentate in viitor nu numar de 26 apartamente. 

Necesarul de putere maxim simultan aprobata solicitat : 

Consum casnic 

Conform PE 132 puterea de calcul pentru un apartament in zona rurala este de 5 kW/ap. 

- 26 ap. x 5kW/ap. x 0,33(cioeficient de simultaneitate consumatori) x 0,85 

(coef.simultaneitate circuite) = 42,9kW – la nivel de post de transformare 

- Pmaxsimabs = 42.9 kW/225,62 kVA 

Consum iluminat public 

- Pmaxsim abs = 10 kW/10,87 kVA 

Pentru alimentarea cu energie electrica a viitorilor consumatori cât și pentru alimentarea 

iluminatului public se estimează o putere maxim simultană de 217,57 kW/ 236,5 kVA. 

c) Descrierea soluției tehnice 
Ținând cont de solicitarea beneficiarului cât și de situația energetică existentă și prezentată, 

pentru alimentarea viitorilor consumatori (casnici + iluminat public) se impune realizarea unei 

reţele electrice de distributie publică. Aceasta rețea de distribuție publică se va alimenta dintr-un 

post de transformare proiectat 20/0,4 kV – 400 kVA si executat pe tarif de racordare ce va intra în 
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gestiunea E-Distributie Banat SA . Acest post de transformare va fi alimentat din LES 20 kV nr.10 

alimentata din Stația 110/20 kV Padurea Verde și nu face obiectul documentației de față. 

Pentru alimentarea viitorilor consumatori casnici : 
- Se vor realize doua circuite de o,4 kV din PT 20/0,4 kV – 400 kVA (ENEL) cu cablu Al 
3x150+95N 
- Distribuție 0,4 kV se va realize prin intermediul firidelor de distribuție tip E 2+4 
- Alimentarea consumatorilor casnici se va face prin intermediul firidelor de ditribuție și 
contorizare amplasate langa locul de consum. 
 
Pentru alimentarea iluminatului public: 
Pentru realizarea iluminatului public s-a propus realizarea rețelei de iluminat în cablu subteran și 
plantarea a 19 stâlpi iluminat metalici echipati cu corpuri de iluminat - 22buc, din care 8 buc pentru 
iluminat rutier care vor avea înălțime de 11m si 14 pentru iluminat pietonal cu o lungime de 9 m. 

 

Se vor respecta cu strictețe, Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea 

instalațiilor electrice aferente cladirilor “N I7-2011”,Normativul pentru proiectarea si executia 

retelelor de cabluri electrice “NTE 007/08/00”,NTE 003/04/00,HGR 300/2006,Normativ proiectare 

si executare bransamente electrice pentru cladiri civile PE155/92,etc.Rezistenta de dispersie a prizei 

de pamant al incintelor va avea in mod obligatoriu sub 1 ohm. 

Se recomanda în toate cazurile posibile folosirea energiilor regenerabile în vederea 

producerii de energie electrică, termică. Tipurile de energii regenerabile folosite în zonă sunt: 

energia solara (panouri fotovoltaice, panouri solare). 

¶ În mod obligatoriu construcțiile de pe amplasament vor fi protejate atât împotriva 

descarcărilor electrice în timpul furtunilor cât și pentru scurgerea electricității statice în 

conformitate cu normele specifice cât și normele PSI. 

Se vor respecta L. 10/95 privind calitatea în construcții, respectând cerințele de calitate : 
-rezistența și stabilitate: -rezistența mecanică a elementelor instalațiilor electrice la eforturile 

exercitate în cursul utilizării; 
-rezistența materialelor utilizate (suporturi, carcase, capace, izolații) la 
temperaturile maxime de utilizare; 
-rezistența elementelor instalațiilor electrice la șocuri produse de 
corpuri solide în cursul utilizării; 
-instalațiile electrice să nu afecteze rezisțenta și stabilitatea 
construcției; 
-protecția antiseismica a utilajelor si elementelor componente ale 
instalațiilor electrice; 

-siguranța la foc:   -riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalațiilor electrice; 

-reacția la foc a materialelor constituiente ale instalațiilor electrice 

-dotarea cu mijloace de intervenție în caz de incendiu; 

-siguranța în exploatare: -securitatea electrică a utilizatorului, protecția utilizatorului la șocuri 

electrice prin contact direct sau indirect; 

-securitatea electrică a instalației electrice în funcționare în regim 

-etanșeietate:    -protecția aparatelor electrice la pătrunderea apei și corpurilor solide, 

a prafului; 
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-ambianța atmosferica :     -ambianța atmosferică normală prin lipsa mirosurilor neplăcute 

datorate instalațiilor electrice; 

-protecția împotriva zgomotului: 

-protecția împotriva zgomotului; 

-confort vizual:   -asigurarea nivelului de iluminare adecvat; 

-confort tactil: -calitatea suprafețelor accesibile pentru a nu provoca inconfort la 

atingere; 

-confort antropodinamic: -efortul depus pentru manevrarea organelor de comanda a 

instalațiilor electrice; 

-igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului: 

-evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de 

substanțe nocive; 

-adaptarea la utilizare : -puterea electrica disponibilă 

-siguranța în exploatare; 

-accesibilitatea la elementele instalațiilor electrice; 

-rezistența aparatelor electrice accesibile la agenții cu care intră în 

contact; 

-integrarea instalațiilor electrice în construcție; 

-durabilitatea:   -durata de funcționare a instalațiilor electrice; 

-rezistența aparatelor la un numar de cicluri de funcționare; 

-rezistența elementelor instalațiilor electrice la agenții de mediu; 

-rerzistența la agentii biologici; 

-economia de energie și izolarea hidrofugă: 

-asigurarea unor consumuri optime de energie electrică; 

-asigurarea unei protecții eficiente la pătrunderea apei în 

echipamentele electrice. 

 

Se vor respecta normele tehnice in vigoare(PE155/1992;PE135/91;PE132/95; PE102/93;I7- 

2011;NTE007/08/00; NTE006/06/00; NTE005,NTE003/04/00) . 

Alimentarea cu energie electrica a imobilelor se va realiza prin branșamente 

aeriene/subterane și vor avea contorizare individuala prin intermediul blocurilor de masura și 

protecție. 

Clădirile pentru servicii se vor alimenta prin branșamente individuale din rețeaua de 

distribuție publică aeriana prevazută. 

 

d) Telecomunicaţii 

Beneficiarul va comanda la operatorul de telecomunicaţii agreat proiect de telefonizarea 

obiectivelor pe baza unei teme de proiectare. Se va realiza un racord la reţelele existente. 

 

f) Gospodărie comunală 

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă sau grupate doua cate 
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doua , controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o 

firmă specializată, în baza unui contract. 

 

3.7 Protecția mediului 
Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub 

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a 
problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului 

în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea 

măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului 

ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va 

permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit. 

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafaţa privată 

ocupată de spaţii verzi – parcela distincta, restul de 10% va fi realizat în interiorul fiecarei parcele de 

locuinte. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. 

- Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente 

acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi 

alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă 

cu normelor europene actuale; 

- Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face 

pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin 

colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract; 

- Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantări de zone verzi: nu e cazul; 

- Organizarea sistemelor de spatii verzi- vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative; 

- Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul; 

- Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul; 

- Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul; 

- Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: 

zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter 

arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor 

terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a 

terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere. 

 

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE 

ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004) 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la: 

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce 

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

resurselor 

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism 

au prevăzut : 

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; 



PROIECT:                                                             ” P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE„ 

BENEFICIAR:    JURAVLE Petru 

AMPLASAMENT :                       Jud. Timiș, intravilan comuna/localitatea Ghiroda, C.F. 400 192, nr. Cad. 400 192 

PROIECTANT DE SPECIALITATE : S.C. NUOVO AEDIFICATORIA S.R.L. 

19 
 

- Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare. 

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ 

este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi 

tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul comunei 

Ghiroda, la limita intravilanului Timișoara, in proximitatea drumului național, creeând premisele 

necesare unei astfel de dezvoltari urbanistice. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia 

mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la 

sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi 

la factorii de potenţial stress ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : 

- Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; 

- Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului; 

- Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; 

- Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de 

încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz; 

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului. 

 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în 

care se integrează sau care derivă din ele; 

Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente: 

- P.U.G. GHIRODA; 

- Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. 

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

 

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din 

perspectiva promovării dezvoltării durabile 

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a 

zonei. 

Activitatea promovată de catre titularul planului se incadrează specificului zonei. 

Orice posibilă sursă de poluare se va analiza cu cea mai mare atenție, astfel încat simultan 

cu apariția acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica 

necesară eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren curti constructii, 

fiind liber. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care 

utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin 

regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea 

eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de 

mediu. 

 

 

 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: 
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Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, între proiectant și proprietarul 

terenului, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuințe colective cu regim de 

înălțime P+2E+M/Er. 

Construcțiile vor fi amplasate în conformitate cu reglementările stipulate în documentația 

de față. 

Din studiul întocmit în raport cu amplasarea de funcțiuni, rezultă că nu se pun probleme 

deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protecției mediului. În zona studiată 

nu se vor amplasa, activități sau funcțiuni poluante. 

Se recomandă realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea 

şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.) 

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. 

Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 1.800 mp. 

Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze 

naturale. Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona. 

 

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) 

Așa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanentă pentru activitatea de gestionare a 

deșeurilor produse în perimetrul zonei studiate. Se evidentiază existenta la ora actuala a 

funcționarii serviciului de colectare a deșeurilor menajere de pe raza localității Ghiroda și în zona 

din imediata vecinătate a acesteia. 

Se evidentiază de asemenea faptul că necesarul de apă se va asigura centralizat pe amplasament, 

reglementarea consumurilor cât și a condițiilor de evacuare a apelor reziduale făcându-se prin 

avizele solicitate de către beneficiar la instituțiile abilitate. 

Planurile și programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu 

ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din 

zone adiacente, vor ține seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal. 

În vederea protecției mediului se vor prevedea următoarele: 

- Racordul la utilitățile existente în zonă; 

- depozitarea deșeurilor menajere în pubele și containere etanșe realizate din material 

necorodabile, amplasate în spașii special amenajate; 

- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager; 

- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere și nu se vor depozita deșeuri menajere, în 

afara rețelelor și spațiilor special destinate; 

- Protecția calității apelor 

Surse de poluanți pentru apă freatică: 

Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină 

posibilitatea de infiltraţii în sol. 

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. 

Apele pluviale colectate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare. 
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- Protecția aerului: 

Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, 

funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile 

de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon 

şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid 

de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. 

Clădirile sunt încalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale căror 

capacitate de evacuare a gazelor nearse în atmosferă este redusă, sub nivelul de 0,02 

Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensionează de furnizor în funcție de tipul centralei 

termice: 

a) priza directă de aer 

b) priză directă centrată pe coșul de evacuare . 

Centrală termică proprie cu caracteristici corespunzătoare funcțiunii deservite 

Diametrul coșului min. = 100 mm 

Poziția coșului : la 90o (scos pe acoperiș) față de orizontală 

 

Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de 

carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte 

nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea 

necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea 

deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi. 

 

Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind 

gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de 

zgomot. 

Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii. 

 

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

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; 

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanți astfel că nu putem vorbi de o durată sau de o 

frecvență a acestora. 

b) natura cumulativă a efectelor; 

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. 

Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a funcțiunilor propuse, prin gestionarea 
conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectați, se consideră că 
nu va există o acumulare de efecte negative ce pot influența amplasamentul și implicit zona de vest 
a localității Ghiroda. 
c) natura transfrontieră a efectelor; 

Nu este cazul. 
d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); 
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Având în vedere că planul de față prevede extinderea zonei de locuințe, funcțiune definită 
prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte între 
funcțiuni astfel că nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sănătatea umană sau mediu. 
e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); 

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar mărimea zonei afectate de planul propus este 
de 1.800 mp. Terenul după cum scrie și în capitolele anterioare este situat interitorul intravilanului 
comunei Ghiroda. 
f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat; 

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

Realizarea Planului Urbanistic Zonal se înscrie în dinamica de dezvoltare a zonelor de 
locuințe din proximitatea Timișoarei (exp. zone de locuințe colective în Giroc, Dumbravița- propuse 
în imediata apropiere a intravilanului Timișoarei). 
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; 
Zona este in curs de edificare în partea de sud fiind deja construite o serie de locuinte însa în acest 
areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural. 
(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; 
Nu vor exista depășiri ale limitelor impuse de normele în vigoare. Toate sursele de poluare sunt 
identificate astfel încat se iau toate măsurile eliminarii acestora, încă din etapa de proiectare. 
(iii) folosirea terenului în mod intensiv; 
- Ca priorități în zona ce trebuie rezolvate sunt echipările edilitare și accesele la parcelă la standarde 
normale pentru categoria prevazută. 
- Necesitatea păstrarii în zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzător. 
Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuințe colective și echiparea edilitară se va realiza 
în parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizării acestuia în mod intensiv. Conform 
Indicilor urbanistici terenul va fi folosit în procent de 35% pentru construcții, minim 18,74% din 
suprafață va fi amenajată ca spațiu verde, 45,01% din teren se va folosi pentru amenajarea circulații 
rutiere de incintă și alei pietonale și 1,25% se va donat pentru întregirea străzii Pădurea Verde. 
 
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan 
naţional, comunitar sau internaţional. 
Nu este cazul întrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au 
valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care să 
necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa 
dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 236/2000. 
Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate 
următoarele: 
- Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; 
- Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – 
hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate 

pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al 

O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor; 

-  Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; 

- Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS 
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6156/1986; 

- Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM 1103/2003; 

- Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002; 

- Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea 

condiţiilor impuse de Legea 426/2001; 

- Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau 

judeţene. 

 

Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu 

caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia 

este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică. 

3.8. Obiective de utilitate publică 
Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi 

sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune 

rezervarea suprafeţelor de teren necesare. (acest aspect a fost rezolvat in PUZ - ul anterior prin 

rezervarea unei suprafete de teren necesara rezolvarii profilului la str Bobâlna). Drumurile propuse 

in interiorul incintei vor ramane private. 

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de 

asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. 

Lista obiectivelor de utilitate publică: 

-reţea de alimentare cu apă 

-reţea de gaze naturale 

-reţea de alimentare cu energie electrică 

-canalizare menajeră / pluvială 

-retea de telecomunicatii 

-asigurarea circulatiei in incinta 

4. PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII 
TERITORIALE DE REFERINȚĂ 

Din punct de vedere economic și social, investitia va contribui la crearea unui cartier de 

locuinte colective mici, un cartier verde in proximitatea padurii. 

5. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVAȚI ȘI 
CATEGORII DE COSTURI CE VOR CADEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚILOR PUBLICE 
LOCALE 
 
Conform Plan de acțiune. 

 

 

 



PROIECT:                                                             ” P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE„ 

BENEFICIAR:    JURAVLE Petru 

AMPLASAMENT :                       Jud. Timiș, intravilan comuna/localitatea Ghiroda, C.F. 400 192, nr. Cad. 400 192 

PROIECTANT DE SPECIALITATE : S.C. NUOVO AEDIFICATORIA S.R.L. 

24 
 

 

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 

Prezenta reglementare se încadrează în tendinţele de dezvoltare urbanistică şi a studiilor şi 

proiectelor elaborate anterior, răspunzând nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare. Principalele 

categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii 

tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor 

complementare necesare unei astfel de dezvoltări. 

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor de locuinte în extravilanul localităţii 

Ghiroda, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a 

terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii coerente din punct de vedere urbanistic, 

realizând un climat prielnic funcţiunii de locuire, imbunătăţind calitatea vieţii. 

 
 
 

            Sef proiect: 
arh. Ovidiu CONSTANTINESCU 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

1. DATE GENERALE  

1.1. Denumirea proiectului: 
” P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE „ 

1.2. Amplasamentul 
Obiectivul este situat in Jud. Timiș, intravilan comuna / localitatea Ghiroda, C.F. 400 192, nr. cad. 400 
192 

1.3. Beneficiarul investitiei: 
JURAVLE Petru 

1.4. Elaboratorul proiectului: 
S.C. NUOVO AEDIFICATORIA S.R.L., cu sediul social in Timișoara, Str. Intr. Doinei nr. 23 ap. 21  

CUI:39889317   COD: J35/3205/2018 

Conținutul Regulamentului:  
 

▪ 1. Dispoziții generale  

o 1. Rolul R.L.U. 

o 2. Baza legală a elaborării 

o 3. Domeniul de aplicare  

▪ 2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor  

o 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea 

patrimoniului natural și construit  

o 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului 

public  

o 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii  

o 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  

o 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

o 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru 

constrcuții 

o 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri  

▪ 3. Zonificarea funcțională  

o 11. Unități și subunități funcționale  

▪ 4. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale  

o Lc – locuirea colectovă 

▪ 5. Unități teritoriale de referință  
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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. ROLUL R.L.U. 

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza 
elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor 
elabora ulterior în zona studiată. 
2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi 
de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora. 
3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori 
pentru autorizarea executării construcţiilor din cadrul terenului propus investiției. 
Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul situat în partea de nord-vest a 
localității intravilanului comunei Ghiroda, la limita cu intravilanul Timișoarei, pe strada Pădurea Verde, 
între calea Lugojului și Aleea Ghirodei, a unor locuințe colective mici cu regim de înălțime de maxim 
P+2E+M/Er pe o suprafaţă de 1800 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin C.F. 400192, 
nr. CAD, 400192, Top. Cc174/22/2,curți construcții în intravilan și se află în proprietatea beneficiarului 
JURAVLE Petru. 

 
2. BAZA LEGALĂ  A ELABORARII 

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal: 

Legea nr. 350/2001 privina amenajarea teritoriului și urbanismului, actuializată și republicată; 
Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350 din 
2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și actualizare a documentațiilor de urbanism ; 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizat; 
H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. 
Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM-
010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; 
Ghidul privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ G.M – 007-
2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000; 
Codul civil ; 
Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului. 
 
3.  DOMENIUL DE APLICARE 

Terenul amplasat se află în intravilanul comunei / localității Ghiroda, fiind învecinat la nord de 
cu teren aflat în proprietate privată ce aparține de E-distribuție S.A., la est cu teren situat în 
proprietate privată pe care ese amplasată o stație de transformare electrică, la sud cu teren 
situat în proprietate privată folosit ca drum pentru acces la stația de transformare electrică și 
la vest cu D.E. 174/23 și strada Pădurea Verde. 
Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi 
amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. identificat prin nr. cad. 400 192. 
Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor 
şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa U03 Reglementări urbanistice (zonificare).  
 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 

4.1 - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate 
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Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al 
vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic și a zonei de protecție față de Pădurea verde, 
50 m de la lizieră. 

 
4.2  - Zone construite protejate 
În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu. 

- În zonă nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu; 
- Respectare zonă de protecție dață de Stația de transformare E - distribuție, 20 m prin retragera 

zonei de implantare a construcției. 

 
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI 
PUBLIC 

5.1 - Expunerea la riscuri naturale 
Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția 
acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. 

 
5.2 - Expunerea la riscuri tehnologice 
Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare 
cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea 
lucrări de infrastructură este interzisă. 
 

5.3 - Asigurarea echipării edilitare 
Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la 
reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat. 
 

5.4 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia 
construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei. Zona de locuire colectivă se încadrează în funcțiunea 
dominantă a zonei, continuând zona de locuire colectivă dezvoltată la sud de terenul studiat. 
 

5.5 - Procentul de ocupare al terenului 
În cazul prezentului regulament, se stabilesc: 

 P.O.T. maxim = 35% şi C.U.T. maxim = 1,3. 
 

5.6 - Lucrări de utilitate publică 
Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic 
Zonal  pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism 
aprobate conform legii. 
Terenul prevăzut lărgirii drumului aferent inelului IV și cedării domeniului public este reprezentat în 
planșa U05 PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI. 
 
6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII 

6.1 - Orientarea faţă de punctele cardinale 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare 
faţă de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism – RGU: pentru 

constructiile de locuit se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor. 
 
6.2 - Amplasarea faţă de drumuri publice 
Clădirile se vor amplasa retras faţă de strada Pădurea Verde, la 2,90 m față de profilul de drum final 
pentru inelul IV. 
 

6.3 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia S.N.C.F.R. 
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Terenul nu se afla în zona de protecție sau în zona de siguranță a C.F.R., prin urmare amplasarea 
construcțiilor pe teren nu este condiţionată de aceasta. 
 

6.4 - Amplasarea faţă de aliniament 
Aliniamentul stradal este limita dintre domeniul public și domeniul privat conform planșei U03 - 
Reglementari urbanistice (zonificare) construcțiile sunt retrase cu 2,90 m față de aliniamentul stradal, 
după extinderea stăzii Pădurea Verde și cedarea terenului pentru întregirea profilului final. 

 

6.5 - Amplasarea în interiorul parcelei 
Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 - Reglementari 
urbanistice (zonificare). Astfel încât se prevede o retragere de 0 m față de limita sudică, minim 4,00 m 
față de limita nordică și minim 20,00 m față de limita estică (adiacent stației de transformare). 
 
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

7.1 - Accese carosabile 
Accesele auto de intrare și ieșire precum și accesul mijlocelor de intervenție pe teren se vor realiza 
din strada publica existentă, strada Pădurea Verde.  
Este interzis accesul din strada de servitute de la sud ce aparține de Stația de Transformare. 
 

7.2 - Accese pietonale 
Se vor realiza accese pietonale private sau accesibile publicului precum şi accese de serviciu. 
În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dizabilități 
sau cu dificultăţi de deplasare. 
 
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA 

8.1 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară 
Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. 

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate 
pietonilor, din spaţiile destinate circualației auto din incinta terenului studiat. 

Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi  
dispunerea vizibilă a cablurilor TV. 

Branșarea la rețeaua de apă a locuințelor propuse prin P.U.Z. se va face de la reteaua existentă (A Ø 
125 mm) de pe strada Pădurea Verde prin branșament de apa De 63 mm și cămin de apometru. 

Locuințele din P.U.Z. se vor racorda la rețeaua de canalizare menajeră de pe strada Pădurea Verde 
(C Ø 400 mm) prin racord de canalizare menajera Dn 160 mm și cămin de record. 

Sursa de alimentare pe 20 kV va fi statia de transformare 110/20 kV Padurea Verde situata 

in imediata vecinatate a PUZ-ului.In zona obiectivului exista LEA 20 nr.10 (pe aceasta portiune este 
în subteran), alimentata din statia de transformare 110/20 kV Padurea Verde care poate prelua 
necesarul de putere absorbita in vederea alimentarii viitorilor consumatori si a iluminatului public. 

Se vor respecta condițiile impuse prin avizul nr 301654697 din 18.02.2020 emis de E-distribuție Banat 
S.A 

Apele pluviale de pe zona studiată vor fi colectate separat pentru zonele construite și pentru drumuri / 
platforme betonat, cele de pe drumuri / platforme betonate vor fi trecute printr-un separator de 
hidrocarburi și ulterior descărcate prin intermediul rețelei de canalizare în bazinul de retenție de ape 
pluviale, V = 30 m3  

Apele pluviale colectate în bazinul de retenție (ape colectate de pe construcții și apele colectate de pe 
drumuri / platforme betonate pre-epurate) vor fi utilizate la întreținerea spațiilor verzi. Apele pluviale de 
pe spațiile verzi se vor infiltra în teren 

 

8.2 - Realizarea de reţele edilitare 
Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canalizare 
electricitate, gaz, telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente pe strada Pădurea 
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Verde. 
Lucrările de echipare a clădirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV cablu) 
se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind de regula îngropate. Se admite în cazuri 
bine justificate și în mod excepțional, pozarea supraterana a rețelelor de echipare a clădirilor. 
În cazul extinderilor de rețele acestea se vor realiza pe terenuri aflate în domeniul public. 
 
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI AL CONSTRUCȚIILOR  

9.1 – Parcelarea 
Se propun 2 parcele, una cu funcțiunea de locuire colectivă și cealaltă destinată lărgirii profilului străzii 
Pădurea Verde conform P.U.G. Timișoara în curs de avizare. 
Nu se permit dezmembrări ulterioare. 

9.2 - Înălţimea construcţiilor 
Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor este 15 m (105,50 m cotă maximă absolută față de nivelul 
Mării Negre), înălțimea maximă la cornișă este 12,50 m și un regim de înălțime maxim P+2E+M/Er; 
 

9.3 - Aspectul exterior al construcţiilor 
Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcţiunii de locuire colectivă şi exprimării 
prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama 
de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei. 
Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor se vor tratate în mod obligatoriu la același nivel calitativ 
cu cele principale și în armonie cu acestea. 

 
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI 

10.1 - Parcaje 
Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform 
planșă anexă la avizul Comisiei de Circulație (DT 2019-005735/28.11.2019) emis de Primăria 
Municipiului Timișoara și anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism.  
Pentru construcţii de locuinţe colective vor fi prevăzute 1,5 locuri de parcare/apartament conform 
H.C.L. Ghiroda. 
Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul 
parcelei, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. 
Amplasarea parcajelor și garajelor față de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere 
asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încat să asigure o circulație fluentă și să nu 
prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează. Rampele de acces la garaje nu trebuie să 
antreneze modificari la nivelul trotuarului, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor. 
 

10.2 - Spaţii verzi şi plantate 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii vezi şi plantate, conform 
Aviz de Oportunitate nr. 25366 din 21.07.2020 orice proiect de construire atrage după sine obligaţia 
de a trata minim 5,00% din suprafaţa terenului ca spaţiu verde compact. 
Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare 
a doua proprietati. 
Este obligatorie amenajarea şi plantarea spaţiilor verzi aferente circulaţiilor carosabile şi a dotărilor 
edilitare comune.  
 

10.3 - Împrejmuiri 
Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) 
trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,00 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. 
Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului). 
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Se admite ca  gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 
metri, dublat de gard viu. 
Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie. 
Se admite sa nu se realizeze deloc imprejmuire. 
 

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 
 
UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE 

În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de unităţi 
funcţionale: 
 Zonă locuire colectivă -  locuire colectiva (maxim 24 de apartamente), comerţ, servicii 
comerciale, agenţii de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc, sedii financiar-bancare, de 
asigurări, sucursale sau filiale ale unor unităţi financiar-bancare şi de asigurări), birouri profesiuni 

liberale, cultură, sport şi recreere în spaţii acoperite; căi de comunicație rutieră de incintă; parcaje la 

sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; etc... 
 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR 
FUNCŢIONALE 
 

1. GENERALITĂŢI: 
Articolul 1 Funcţiunea dominantă a unităţii: locuire colectiva 

Articolul 2  Funcţiunile complementare admise: comerț, birouri, recreere, servicii comerciale, 
locuinţe de servici, căi de comunicaţie, agrement, sport, echipare edilitară. La parter toate imobilele 
trebuie să conțină exclusiv alte funcțiuni înafară de locuire: comerț, birouri, recreere, servicii 
comerciale, locuinţe de servici, căi de comunicaţie rutieră de incintă, agrement, sport, echipare 
edilitară, parcaj, etc. 

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI 
SUBUNITĂŢILOR: 
 
Articolul 4 Utilizări permise: 

- locuinţe colective (maxim 24 de apartamente); 
- parcaje la sol; 
- echiparea tehnico-ediliară; 
- căi de acces carosabile şi pietonale;  
- zone verzi; 

 
Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii și cu acordul vecinilor direct afectați:  

- funcţiuni pentru sănătate: dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii. 
- instituţii, servicii, comerţ, birouri; 
- sedii ale unor companii şi firme, servicii în diferite domenii; 
- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 
- comerţ cu amănuntul; 
- birouri 
- restaurante, baruri, cofetării, cafenele, alimentaţie publică, etc.; 
- sport şi recreere în spaţii acoperite; 

- servicii a căror existenta nu afecteaza negativ funcțiunea de locuire. 

 

Articolul 6 Utilizări interzise:  

• activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

• depozitare en-gros; 
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• staţii de întreţinere auto  

• depozitări de materiale refolosibile; 

• platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

• Activități agro zootenice. 
 

Articolul 7 Interdicţii definitive (permanente) de construire: 

 - pe culoarele rezervate amplasării reţelei de căi de comunicaţie (străzi majore, principale, 
secundare) stabilite în PUZ. 
 

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 
construit: 
Articolul 8 Zone cu valoare peisagistica și zone naturale protejate 

 Respectarea zonei de protecție față de Pădurea verde, 50 m. 

Articolul 9 Zone construite protejate 

 Respectarea zonei de protecție față de stația de transformare, 20 m. Amplasarea construcțiilor 
/ amenajprilor se va face conform aviz nr 301654697 din 18.02.2020 emis de E-distribuție Banat S.A.  

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: 
Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – amplasarea construcţiilor este permisă pe terenuri pe 
care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea 
apelor pluviale). 

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice – amplasarea construcţiilor este permisă în zone 
neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice, 
etc.). 

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – amplasarea construcţiilor este permisă cu condiţia 
stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, 
racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică). 

Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – amplasarea construcţiilor cu funcţiune de 
locuire colectivă este corelată cu celelalte funcţiuni (instituţii şi servicii, căi de comunicaţie, spaţii 
plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară). 

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului: 35% 

Articolul 15     Coeficientul de utilizare a terenului: 1,3. 

Articolul 16 Lucrări de utilitate publică – clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate 
pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, 
canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.) 

 
Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: 
Articolul 17 Orientarea faţă de punctele cardinale - se va respecta orientarea corectă faţă de 
punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din R.G.U.: 
„Pentru locuinte „se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor” şi a OMS 
119/2014: „Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durata 
de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarna, a încaperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.” 

Articolul 18 Amplasarea faţă de drumuri publice – clădirile se vor amplasa la minim 2,90 m retragere  
faţă profilul final de extindere al străzii Pădurea Verde. 

Articolul 19 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia C.F.R.: nu e cazul 

Articolul 20 Amplasarea faţă de aeroporturi: nu este cazul. 

Articolul 21 Amplasarea faţă de aliniament:  
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 Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa U03 -Reglementari 
urbanistice (zonificare). 

− Retragerea minimă față de limita vestică: 4,00 m, pe limita cu strada Pădurea Verde; 

− Retragerea minimă față de limita nordică: variabilă, minim 4,00 m; 

− Retragerea minimă față de limita estică: 20,00 m; 

− Retragere minimă față de limita sudică: 0,00 m.  

Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute construcţii subterane, cu respectarea 

limitei de proprietate şi construcţii provizorii (panouri, pavillioane, etc.) care nu depășesc 2,5 m. 

 Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute balcoane, dar acestea nu pot fi mai 
late de 1.5 metri cu conditia sa se respecte OMS 119/2014: „Amplasarea cladirilor destinate locuintelor 
trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a 
incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.” 
 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: 

Articolul 22 Accese carosabile  

 Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie 
si transport este obligatorie. 

 Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la 
drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, 
aparare contra incendiilor si protectiei civile. 

Articolul 23 Accese pietonale 

 Se vor realiza accese pietonale private sau accesibile publicului precum şi accese de serviciu. 
În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dizabilități 
sau cu dificultăţi de deplasare. 

 

Reguli cu privire la echiparea edilitară: 

Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – se va asigura racordarea la 
reţelele publice de echipare edilitară pentru toate construcţiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu 
apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz. 

Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare – autorizarea construcţiilor este permisă cu condiţia 
conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, 
racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de investitori sau 
beneficiari, conform plan de acțiune. 
 
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: 

Articolul 26 Parcelarea 

Nu este permisă parcelarea/dezmembrarea ulterioară aprobării P.U.Z. 

Articolul 27 Înălţimea construcţiilor  

 În corelare cu zonificarea propusă şi cu limitele de implantare a clădirilor, înălţimea maximă a 
clădirilor va fi de 15 m (105,50 m cotă absolută față de nivelul Mării Negre), înălțimea maximă la 
cornișă este 12,50 m și un regim de înălțime maxim P+2E+M/Er, conform planşei U03 -Reglementari 
urbanistice (zonificare). 
 

Articolul 28 Aspectul exterior al construcţiilor  

 Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta 
caracterul zonei. 

 

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: 
Articolul 29 Parcaje 
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 Parcaje – Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei, conform planșă anexă la avizul Comisiei de Circulație (DT 2019-005735/28.11.2019) emis 
de Primăria Municipiului Timișoara și conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. 
Pentru construcţii de locuinţe colective vor fi prevăzute 1.15 locuri de parcare/apartament conform 
Aviz de Oportunitate nr. 25366 din 21.07.2020. 
 Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în 
interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. 

 

Articolul 30 Spaţii verzi şi plantate – spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de 
gardă vor fi plantate cu gazon. 

Articolul 31 Împrejmuiri - sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre 
stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.). Se admite ca 
în grupările de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie 
înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu. Se admite și inexistenta unei 
împrejmuiri. 
 

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 

 
Conform P.U.G. Ghiroda aprobat prin H.C.L. 4/1996 zona studiată face parte din U.T.R. 13 – zonă 
destinată locuirii și serviciilor. 
 

 

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

Soluţia urbanistică adoptată se va înscrie în prevederile P.U.G. - GHIRODA 
Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topografice 

prin coordonate stereo 70, 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 prevederile obligatorii din 

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM. 
Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma aprobării P.U.Z.-

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

 
 
 
 

Specialist R.U.R. 
Arh. CONSTANTINESCU Ovidiu 
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N

1:50.000
1:2000 / 1:200

U02

proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

sef de proiect:

specificație:

Proiectant
General:

nume: semnătura:

04/2020
Beneficiar:

Denumire proiect:

octombrie
2022

JURAVLE Petru
Str. Ivanovici D. Mendeleev, nr. 23, Timisoara, Jud. Timis

SITUAȚIA EXISTENTĂ

1:500,
1:5000, 1:200 P.U.Z.

specialist RUR:

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

desenat: Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
Str. Pădurea Verde, F.N., intravilan com./loc. Ghiroda, jud. Timiș,

C.F. 400 192, Top. 400 192, Cad. 174/22/2

Nr. cad.
409 397

Nr. cad.
409 396

Nr. cad.
411 164

Nr. cad.
409 398

Nr. cad.
409 400

Nr. cad.
409 401

Nr. cad.
409 402

Nr. cad.
409 403

SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970
INVENTAR DE COORDONATE

Nr.
Pct.

N(X)
[m]

E(Y)
[m]

1 481278.941 210530.064
2 481282.204 210543.716
3 481291.753 210589.832
4 481263.402 210595.333
5 481263.089 210593.520
6 481262.227 210593.683
7 481258.321 210578.966
8

481251.606 210535.7169
481253.871 210535.24810

210578.665 481258.274

Nr. cad.
402 601

20.00

20.0050.00

STATIE DE
TRANSFORMARE

ELECTRICA

Nr. cad.
 408 337

89.22

45

46

1
89.43
STRACC

2
89.47
ACC

3
89.47
H

4
89.42
AX

5
89.39
DR

6
89.20
LIZIERA

29
89.44
PLATF

49
89.53
PLATFDR

50
89.47
DR

51
89.45
DR

52
89.29
LIZIERA

54
89.50
GS

55
89.46
GS

56
89.52

GS

57
89.57
GS

58
89.60
DR

59
89.50
DR

60
89.56
DR

61
89.83
C

65
89.61
DR

66
89.69
DR

67
89.68
DR

68
89.89
GSLIM

69
89.54
GSLIM

70
89.57
GSLIM

93
89.66
C

94
89.59
ACC

95
89.53
ACC

96
89.75
ACC

97
89.64
ACC

99
89.60
DR

100
89.83
DR

101
89.78
DR

102
89.66
DR

174
89.49
POARTA

Nr. cad.
409 877

Nr. cad.
409 876

H

C

C

Nr. cad.
400 192

Nr. cad.
409 396

Nr. cad.
410 738

U.A.T. - Tim
ișoara

U.A.T. - G
hiroda

Nr. cad.
411 581

Nr. cad.
411 582

E - DISTRIBUȚIE
BANAT S.A.

E - DISTRIBUȚIE
BANAT S.A.

Cotă absolută a terenului
față de nivelul Mării Negre

este 90,50 m

(Drum beton)

Acces stație electrică

Strada Pădurea verde

481250 21
05

50

481250 21
06

00

481300 21
05

50

481300 21
06

00

1

2

3

45
6

7

9

10

8

14 .04

47 .09

28.88

1.840 .88

1 5 .23
0 .30

43 .46

25.60

2 .31

Nr. cad.
408 338

De174/23

P

P+M

P+2E+Er

P.U.Z. APROBATP PRIN H.C.L. 145/2017,
P.U.Z. - MODIFICARE PARCELE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE IN

LOCUINTE COLECTIVE MICI, DIN P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. GHIRODA
21/2003

INTRAVILAN GHIRODA, S=13.481MP
Regim de în l ime = P+2E+M/Er (15 m)

P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,4

PADUREA VERDE

S. teren = 1800,23  m2

P.U .Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

LEGENDĂ FUNCȚIUNI:

Limită teren propus reglementării

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Limită cadastrală existentă

Zonă de servicii - existentă

Acces în incinta P.U.Z.

Coordonate stereo 70

Zona industrie, producție și depozitare - existentă

Construcții existente

Zonă studiată - conform A.O.

D E Z V O L T A R E  Z O N Ă  L O C U I N Ț E  C O L E C T I V E

N

LEGENDĂ REȚELE EDILITARE:

L.E.A. 110 KV - existentă

L.E.A. 4 Kv - existentă

L.E.S. 20 Kv - existentă

Rețea canalizare - existentă

Rețea apă potabilă - existentă

Rețea gaz - existentă

Zonă căi de comunicație rutieră - existentă

Limită teritorială Timișoara / Ghiroda

Limită de protecție stație de transformare (20,00 m)

Limită de protecțe lizieră Pădurea Verde (50 m)

Zonă verde - existentă

Teren curți construcții propus spre reglementare

Pădurea verde

Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare - existentă

Zonă căi de comunicație rutieră de incintă - existentă

LUGOJ

TIMIȘOARA
DN 6

PĂDUREA VERDE

Zonă de protecție stație de transformare (20,00 m)

N

Semne de circulați auto

Limită amenajări căi de comunicație rutieră existente

Limită existentă lizieră Pădurea Verde

 P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL
  DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

478200 20
59

00

 E X T R A S  B A Z A  D E  D A T E  A . N . C . P . I .  ( E - T e r r a )  -  s c a r a  1 : 1 0  0 0 0
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GSPublisherVersion 0.76.100.100

Sef proiect:

Proiectant:

Desenat:

Beneficiar:

Denumire proiect:

Scara:

Data:

Plansa numarul:

Faza:

Nume si titlu profesional: Semnatura: Cerinta: Titlu referat de verificare/ expertiza tehnica: Nr. referat: Data:

IAN.2020

PLAN ÎNCADRARE

A01-ARH

Nr. proiect:
JURAVLE PETRU

Str. Ivanovici D. Mendeleev, nr. 23, Timisoara, Jud. Timis

P.U.Z.
Elaborare PUZ-DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE
str. Padurea Verde, nr. fn, com. Ghiroda, jud. Timis

C.F. 400192 Nr. Top. 400192, nr. Cad. 174/22/2

Verificator:

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

04/2020

Verificat: Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

SC NUOVO AEDIFICATORIA SRL

CUI39889817, COD:J35/3205/2018,
Str.Intr.Doinei, Nr.23, Ap.21, Mun.Timisoara, Jud.

Timis

14.035

47.095

28.88

1.84 87
5

15.225

305

43.465

25.60

2.315

481250 21
05

50

481250 21
06

00

S=1800mp
cad.400192

1

2

3

45
6

7

9

10

8

cad.408339cad.408338

cad.408337

cad.408337

cad.402601- drum acces

D
e174/23

INVENTAR DE COORDONATE
SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970

Nr.
Pct.

N(X)
[m]

E(Y)
[m]

1 481278.941 210530.064
2 481282.204 210543.716
3 481291.753 210589.832
4 481263.402 210595.333
5 481263.089 210593.520
6 481262.227 210593.683
7 481258.321 210578.966
8

481251.606 210535.7169
481253.871 210535.24810

210578.665 481258.274

:/13/1

:/9
A174/8

D
e1

77
-4

m

A174/7/2

A174/7/1

:/13/2

:/11
:/10

:/17

:/15/1
:/19

A174/16
A174/14/1

A174/12

De174/24

A174/6/3

:/5

A174/6/2

A174/6/1

:/15/2

:/14/2

:/22/1

:/21/2

D
e174/23

:/21/1

M
U

N
IC

IPIU
L

A174/4

A174/3

TIM
ISO

AR
A

:/18

:/20

spre Timisoara

A174/2

:/19

:/22/2

LEGENDA
- LIMITA DE PROPRIETATE AFERENTA PUZ IN LUCRU 1800 MP AVIZATA OCPI
(intravilan existent)
- LIMITE INTRAVILAN
- ZONA DE PROTECTIE IMPREJMUIRE STATIE DE TRANSFORMARE-20M

10,00

18,00

200,00

DEPOZIT MATERIALE
DE CONSTRUCTII

(CARAMIZI)

HALA
ECHIPAMENTE
PENTRU
TRANSFORMATOARE

IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
P+3E
(in constructie)

SPATII CAZARE

10,00

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE
TEREN ARABIL INTRAVILA EXTINS GHIRODA, CF 400192, NR. TOP. 400192, NR. CAD Cc 174/22/2

Suprafata 1800 mp
beneficiar :JURAVLE PETRU

N

1:50.000
1:2000 / 1:200

U03

proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

sef de proiect:

specificație:

Proiectant
General:

nume: semnătura:

04/2020
Beneficiar:

Denumire proiect:

octombrie
2022

JURAVLE Petru
Str. Ivanovici D. Mendeleev, nr. 23, Timisoara, Jud. Timis

REGLEMENTĂRI URBANISTICE
(ZONIFICARE)

1:200 P.U.Z.

specialist RUR:

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

desenat: Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
Str. Pădurea Verde, F.N., intravilan com./loc. Ghiroda, jud. Timiș,

C.F. 400 192, Top. 400 192, Cad. 174/22/2

Nr. cad.
402 601

22
23

24
25

26
27

28
29

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

31
32

33
34

35

3.00
7.00 2.50 1.50

7.00

3.00 5.00 6.00 5.00

2,50

20.00

20.00

27.855

13.29

12.49
5

4.00

15.00

50.00

STATIE DE
TRANSFORMARE

ELECTRICA

Nr. cad.
 408 337

(Drum beton)

Acces stație electrică

89.22

45

46

acces
auto

acces
pietonal

1
89.43
STRACC

2
89.47
ACC

3
89.47
H

4
89.42
AX

5
89.39
DR

6
89.20
LIZIERA

29
89.44
PLATF

49
89.53
PLATFDR

50
89.47
DR

51
89.45
DR

52
89.29
LIZIERA

54
89.50
GS

55
89.46
GS

56
89.52

GS

57
89.57
GS

58
89.60
DR

59
89.50
DR

60
89.56
DR

61
89.83
C

65
89.61
DR

66
89.69
DR

67
89.68
DR

68
89.89
GSLIM

69
89.54
GSLIM

70
89.57
GSLIM

93
89.66
C

94
89.59
ACC

95
89.53
ACC

96
89.75
ACC

97
89.64
ACC

99
89.60
DR

100
89.83
DR

101
89.78
DR

102
89.66
DR

174
89.49
POARTA

Nr. cad.
409 877

Nr. cad.
409 876

H

C

C

Nr. cad.
400 192

Nr. cad.
409 396

Nr. cad.
410 738

Nr. cad.
411 581

Nr. cad.
411 582

E - DISTRIBUȚIE
BANAT S.A.

E - DISTRIBUȚIE
BANAT S.A.

U.A.T. - Tim
ișoara

U.A.T. - G
hiroda

Strada Pădurea verde

481250 21
05

50

481250 21
06

00

481300 21
05

50

481300 21
06

00

1

2

3

45
6

7

9

10

8

14 .04

47 .09

28.88
1.840 .88

1 5 .23
0 .30

43 .46

25.60

2 .31

De174/23

Nr. cad.
408 338

4.00

6.00
5,00

4.30
5

24.09

2.50

20.00

2.90

P+2E+M/Er
maxim - 24 apartamente

P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,3
H.max.15m

P

P+M

P+2E+Er

P.U.Z. APROBATP PRIN H.C.L. 145/2017,
P.U.Z. - MODIFICARE PARCELE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE IN

LOCUINTE COLECTIVE MICI, DIN P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. GHIRODA
21/2003

INTRAVILAN GHIRODA, S=13.481MP
Regim de în l ime = P+2E+M/Er (15 m)

P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,4

Parcelă 1
1777,68 m2

Parcelă 2
22,55 m2

REGIM DE  ÎNĂLȚIME, INDICI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE AI TERENULUI

S teren supus reglementării = 1800,23 m2

FUNCȚIUNI PROPUSE - ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUIRE COLECTIVĂ
     ȘI  FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
     (maxim 24 apartamente cu un total de 35
      de locuri de parcare)
Hcornișă         = 12,5 m (103,00 m cotă absolută față de nivelul
       Mării Negre);
Hmaxim         = 15 m (105,50 m cotă absolută față de nivelul
       Mării Negre); ;
P.O.T. maxim         = 35%; 
C.U.T. maxim   = 1,3;
Regim maxim de înălțime  - P+2E+M/Er;.
Zonă verde propusă   - minim 18,74%.

P.U .Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

LEGENDĂ FUNCȚIUNI:

Limită teren propus reglementării

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Limită cadastrală existentă

Zonă de servicii și dotări - existentă

Acces în incinta P.U.Z.

Zonă căi de comunicație rutieră - existentă

Zonă de implantare propusă prin P.U.Z.

Zonă verde aferentă parcelei - propusă

Construcții existente

Limită teritorială Timișoara / Ghiroda

Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare - propusă

Zonă căi de comunicație rutieră
și amenajări aferente de incintă - propusă

Zonă verde - existentă

Pădurea verde

Limită de protecție stație de transformare (20,00 m)

Limită de protecțe lizieră Pădurea Verde (50 m)

Coordonate stereo 70

Zonă căi de comunicație rutieră de incintă - existentă

Zona industrie, producție și depozitare - existentă

D E Z V O L T A R E  Z O N Ă  L O C U I N Ț E  C O L E C T I V E

Teren proprietate privată al persoanelor fizice care va trece
în domeniul public în vederea amenajării căilor de circulație
rutieră și amenajări aferente

Zonă de protecție stație de transformare (20,00 m)

N

Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare - existentă

Limită parcele noi propuse în cadrul P.U.Z.

Semne de circulați auto

Acces pietonal în incinta P.U.Z.

Limită amenajări căi de comunicație rutieră existente

Limită existentă lizieră Pădurea Verde

Zonă căi de comunicație rutieră
și amenajări aferente de perspectivă

 P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL
  DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

478200 20
59

00

EXTRAS DIN P.U.G. ÎN VIGOARE COM. GHIRODA

Funcțiune               Existent                                   Propus
Teren studiat   1800,23 mp 100,00          1800,23 mp 100,00 %
Zonă pentru servicii și locuire    1800,23 mp 100,00 %         0 mp     0,00 %
conform U.T.R. 13 - P.U.G. Ghiroda
Parcelă 1              0 mp     0,00 %    1 777,68 mp   98,75 %
Zonă locuire colectivă              0 mp     0,00 %       630,08 mp   35,00 %
și funcțiuni complementare  
Zonă căi de comunicație rutieră              0 mp     0,00 %       810,28 mp   45,01 %
de incintă și amenajări aferente 
Zonă spații verzi             0 mp     0,00 %       337,32 mp   18,74 %
Parcelă 2                   0 mp     0,00 %         22,55 mp     1,25 %
Zonă teren donat în vederea extinderii              0 mp     0,00 %         22,55 mp     1,25 %
căilor de comuncicație rutieră
și amenajări aferente
TOTAL   1800,23 mp 100,00 %     1800,23 mp 100,00 %

B I L A N Ț  T E R I T O R I A L
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Sef proiect:

Proiectant:

Desenat:

Beneficiar:

Denumire proiect:

Scara:

Data:

Plansa numarul:

Faza:

Nume si titlu profesional: Semnatura: Cerinta: Titlu referat de verificare/ expertiza tehnica: Nr. referat: Data:

IAN.2020

PLAN ÎNCADRARE

A01-ARH

Nr. proiect:
JURAVLE PETRU

Str. Ivanovici D. Mendeleev, nr. 23, Timisoara, Jud. Timis

P.U.Z.
Elaborare PUZ-DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE
str. Padurea Verde, nr. fn, com. Ghiroda, jud. Timis

C.F. 400192 Nr. Top. 400192, nr. Cad. 174/22/2

Verificator:

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

04/2020

Verificat: Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

SC NUOVO AEDIFICATORIA SRL

CUI39889817, COD:J35/3205/2018,
Str.Intr.Doinei, Nr.23, Ap.21, Mun.Timisoara, Jud.

Timis

14.035

47.095

28.88

1.84 87
5

15.225

305

43.465

25.60

2.315

481250 21
05

50

481250 21
06

00

S=1800mp
cad.400192

1

2

3

45
6

7

9

10

8

cad.408339cad.408338

cad.408337

cad.408337

cad.402601- drum acces

D
e174/23

INVENTAR DE COORDONATE
SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970

Nr.
Pct.

N(X)
[m]

E(Y)
[m]

1 481278.941 210530.064
2 481282.204 210543.716
3 481291.753 210589.832
4 481263.402 210595.333
5 481263.089 210593.520
6 481262.227 210593.683
7 481258.321 210578.966
8

481251.606 210535.7169
481253.871 210535.24810

210578.665 481258.274

:/13/1

:/9
A174/8

D
e1

77
-4

m

A174/7/2

A174/7/1

:/13/2

:/11
:/10

:/17

:/15/1
:/19

A174/16
A174/14/1

A174/12

De174/24

A174/6/3

:/5

A174/6/2

A174/6/1

:/15/2

:/14/2

:/22/1

:/21/2

D
e174/23

:/21/1

M
U

N
IC

IPIU
L

A174/4

A174/3

TIM
ISO

AR
A

:/18

:/20

spre Timisoara

A174/2

:/19

:/22/2

LEGENDA
- LIMITA DE PROPRIETATE AFERENTA PUZ IN LUCRU 1800 MP AVIZATA OCPI
(intravilan existent)
- LIMITE INTRAVILAN
- ZONA DE PROTECTIE IMPREJMUIRE STATIE DE TRANSFORMARE-20M

10,00

18,00

200,00

DEPOZIT MATERIALE
DE CONSTRUCTII

(CARAMIZI)

HALA
ECHIPAMENTE
PENTRU
TRANSFORMATOARE

IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
P+3E
(in constructie)

SPATII CAZARE

10,00

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE
TEREN ARABIL INTRAVILA EXTINS GHIRODA, CF 400192, NR. TOP. 400192, NR. CAD Cc 174/22/2

Suprafata 1800 mp
beneficiar :JURAVLE PETRU

N

1:50.000
1:2000 / 1:200

U04

proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

sef de proiect:

specificație:

Proiectant
General:

nume: semnătura:

04/2020
Beneficiar:

Denumire proiect:

octombrie
2022

JURAVLE Petru
Str. Ivanovici D. Mendeleev, nr. 23, Timisoara, Jud. Timis

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANĂ

1:5000, 1:200 P.U.Z.

specialist RUR:

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

desenat: Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
Str. Pădurea Verde, F.N., intravilan com./loc. Ghiroda, jud. Timiș,

C.F. 400 192, Top. 400 192, Cad. 174/22/2

Nr. cad.
402 601

3.00
7.00 2.50 1.50

7.00

3.005.00 6.00
5.00

2,50

20.00

15.00

13.29

12.49
5

50.00

89.22

45

46

acces
auto

1
89.43
STRACC

2
89.47
ACC

3
89.47
H

4
89.42
AX

5
89.39
DR

6
89.20
LIZIERA

29
89.44
PLATF

49
89.53
PLATFDR

50
89.47
DR

51
89.45
DR

52
89.29
LIZIERA

54
89.50
GS

55
89.46
GS

56
89.52

GS

57
89.57
GS

58
89.60
DR

59
89.50
DR

60
89.56
DR

61
89.83
C

65
89.61
DR

66
89.69
DR

67
89.68
DR

68
89.89
GSLIM

69
89.54
GSLIM

70
89.57
GSLIM

93
89.66
C

94
89.59
ACC

95
89.53
ACC

96
89.75
ACC

97
89.64
ACC

99
89.60
DR

100
89.83
DR

101
89.78
DR

102
89.66
DR

174
89.49
POARTA

Nr. cad.
409 877

Nr. cad.
409 876

H

C

C

Nr. cad.
411 581

Nr. cad.
409 396

Nr. cad.
410 738 STATIE DE

TRANSFORMARE
ELECTRICA

Nr. cad.
 408 337

Nr. cad.
411 582

E - DISTRIBUȚIE
BANAT S.A.E - DISTRIBUȚIE

BANAT S.A.

U.A.T. - Tim
ișoara

U.A.T. - G
hiroda

Strada Pădurea verde

(Drum beton)

Acces stație electrică

acces
pietonal

481250 21
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50

481250 21
06

00

481300 21
05

50

481300 21
06

00

1

2

3

45
6

7

9

10

8

14 .04

47 .09

28.88
1.84

0 .88

1 5 .230 .30

43 .46

25.60

2 .31

De174/23

Nr. cad.
408 338

22
23

24
25

26
27

28
29

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

31
32

33
34

354.00

5.00

20.00

27.80

3.50
11.50

16.89
5

4.00 2.50

15.00

13.50
10.45

15.38
5

20.00

2,90

P

P+2E+Er

Nr. cad.
400 192

P+2E+M/Er
maxim - 24 apartamente

P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,3
H.max.15m

P.U.Z. APROBATP PRIN H.C.L. 145/2017,
P.U.Z. - MODIFICARE PARCELE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE IN

LOCUINTE COLECTIVE MICI, DIN P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. GHIRODA
21/2003

INTRAVILAN GHIRODA, S=13.481MP
Regim de în l ime = P+2E+M/Er (15 m)

P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,4

Parcelă 1
1777,68 m2

Parcelă 2
22,55 m2

P.U .Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

REGIM DE  ÎNĂLȚIME, INDICI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE AI TERENULUI

S teren supus reglementării = 1800,23 m2

FUNCȚIUNI PROPUSE - ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUIRE COLECTIVĂ
     ȘI  FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
     (maxim 24 apartamente cu un total de 35
     de locuri de parcare)
Hcornișă         = 12,5 m(103,00 m cotă absolută față de nivelul
       Mării Negre);
Hmaxim         = 15 m (105,50 m cotă absolută față de nivelul
       Mării Negre);
P.O.T. maxim         = 35%; 
C.U.T. maxim   = 1,3;
Regim maxim de înălțime  - P+2E+M/Er;.
Zonă verde propusă   - minim 10%.

N

LEGENDĂ FUNCȚIUNI:

Limită teren propus reglementării

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Limită cadastrală existenta

Zonă de servicii și dotări - existentă

Zonă de locuire colectivă și funcțiuni complementare - existentă

Acces în incinta P.U.Z.

Zonă căi de comunicație rutieră - existentă

Zonă de implantare propusă prin P.U.Z.

Construcții existente

Construcții propuse prin P.U.Z.

Limită teritorială Timișoara / Ghiroda

Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare - propusă

Zonă verde aferentă parcelei - propusă

Pădurea verde

Limită de protecție stație de transformare (20,00 m)

Limită de protecțe lizieră Pădurea Verde (50 m)

Coordonate stereo 70

Zona cu activitate economica / atelier tamplarie - existentă

Zonă verde - existentă

Zonă căi de comunicație rutieră de incintă - existentă

Zona industrie, producție și depozitare - existentă

D E Z V O L T A R E  Z O N Ă  L O C U I N Ț E  C O L E C T I V E

Teren proprietate privată al persoanelor fizice care va trece
în domeniul public în vederea amenajării căilor de circulație
rutieră și amenajări aferente

Zonă de protecție stație de transformare (20,00 m)

Limită parcele noi propuse în cadrul P.U.Z.

Semne de circulați auto

Acces pietonal în incinta P.U.Z.

Limită amenajări căi de comunicație rutieră existente

Limită existentă lizieră Pădurea Verde

478200 20
59

00

 EXTRAS ORTOFOTO (Google Earth PRO, actualizare 2022) - scara 1:5000

 P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL
  DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
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TRANSFORMATOARE
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SPATII CAZARE
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P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE
TEREN ARABIL INTRAVILA EXTINS GHIRODA, CF 400192, NR. TOP. 400192, NR. CAD Cc 174/22/2

Suprafata 1800 mp
beneficiar :JURAVLE PETRU
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proiectat:

desenat:

scara:

data:

nr. planșa:

nr. proiect:

faza:

sef de proiect:

specificație:

Proiectant
General:

nume: semnătura:

04/2020
Beneficiar:

Denumire proiect:
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2022

JURAVLE Petru
Str. Ivanovici D. Mendeleev, nr. 23, Timisoara, Jud. Timis

PROPRIETATEA ASUPRA
TERENURILOR

1:10000,
1:200 P.U.Z.

specialist RUR:

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

desenat: Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
Str. Pădurea Verde, F.N., intravilan com./loc. Ghiroda, jud. Timiș,

C.F. 400 192, Top. 400 192, Cad. 174/22/2

Nr. cad.
402 601

20.00

20.0050.00

STATIE DE
TRANSFORMARE

ELECTRICA

Nr. cad.
 408 337

89.22

45

46

1
89.43
STRACC

2
89.47
ACC

3
89.47
H

4
89.42
AX

5
89.39
DR

6
89.20
LIZIERA

29
89.44
PLATF

49
89.53
PLATFDR

50
89.47
DR
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89.45
DR
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DR
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DR
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DR
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89.83
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89.61
DR

66
89.69
DR
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89.68
DR
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89.89
GSLIM
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89.54
GSLIM

70
89.57
GSLIM

93
89.66
C

94
89.59
ACC

95
89.53
ACC

96
89.75
ACC

97
89.64
ACC

99
89.60
DR

100
89.83
DR

101
89.78
DR

102
89.66
DR

174
89.49
POARTA

Nr. cad.
409 877

Nr. cad.
409 876

H

C

C

Nr. cad.
400 192

Nr. cad.
409 396

Nr. cad.
410 738

Nr. cad.
411 581

Nr. cad.
411 582

E - DISTRIBUȚIE
BANAT S.A.

E - DISTRIBUȚIE
BANAT S.A.

U.A.T. - Tim
ișoara

U.A.T. - G
hiroda

Cotă absolută a terenului
față de nivelul Mării Negre

este 90,50 m

(Drum beton)

Acces stație electrică

Strada Pădurea verde
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00
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05
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06

00

1
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45
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14 .04

47 .09

28.88

1.840 .88

1 5 .23
0 .30

43 .46

25.60

2 .31

Nr. cad.
408 338

De174/23

P

P+M

P+2E+Er

P.U.Z. APROBATP PRIN H.C.L. 145/2017,
P.U.Z. - MODIFICARE PARCELE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE IN

LOCUINTE COLECTIVE MICI, DIN P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. GHIRODA
21/2003

INTRAVILAN GHIRODA, S=13.481MP
Regim de în l ime = P+2E+M/Er (15 m)

P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,4

Parcelă 1
1777,68 m2

Parcelă 2
22,55 m2

REGLEMENTĂRI  URBANISTICE - PROPRIETĂȚI  ASUPRA TERENURILOR
- extras din P.U .G . în lucru (Timișoara), Etapă 3  - scara 1:10 000

 LEGENDĂ PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - P.U.G. în lucru, Etapă 3

Teren proprietate publică de interes local

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

LEGENDĂ FUNCȚIUNI :

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Limită cadastrală existentă

Construcții existente

Limită teren propus reglementării

Zonă studiată - conform A.O.

N

P.U .Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL
D E Z V O L T A R E  Z O N Ă  L O C U I N Ț E  C O L E C T I V E

Limită teritorială Timișoara / Ghiroda

Teren proprietate privată al persoanelor fizice care va trece
în domeniul public în vederea amenajării căilor de circulație
rutieră și amenajări aferente

Acces auto în incinta P.U.Z.

Coordonate stereo 70

Zonă de protecție stație de transformare (20,00 m)

N

Limită de protecțe lizieră Pădurea Verde (50 m)

Limită amenajări căi de comunicație rutieră existente

Limită parcele noi propuse în cadrul P.U.Z.

Semne de circulați auto

Limită existentă lizieră Pădurea Verde

 P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL
  DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
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00
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STUDIU DE CVARTAL

1:500 P.U.Z.

specialist RUR:

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

Arh. GLONT Adrian

desenat: Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

Arh. Ovidiu CONSTANTINESCU

DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
Str. Pădurea Verde, F.N., intravilan com. Ghiroda, jud. Timiș,

C.F. 400 192, Top. 400 192, Cad. 174/22/2

SISTEM DE PROIECTIE STEREOGRAFIC 1970
INVENTAR DE COORDONATE

Nr.
Pct.

N(X)
[m]

E(Y)
[m]

1 481278.941 210530.064
2 481282.204 210543.716
3 481291.753 210589.832
4 481263.402 210595.333
5 481263.089 210593.520
6 481262.227 210593.683
7 481258.321 210578.966
8

481251.606 210535.7169
481253.871 210535.24810

210578.665 481258.274
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Nr. cad.
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5
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STATIE DE
TRANSFORMARE

ELECTRICA

Nr. cad.
402 720

Nr. cad.
401 549

Nr. cad.
400 385

Nr. cad.
 408 337

Nr. cad.
408 061

Nr. cad.
408 050

Nr. cad.
408 062

Nr. cad.
408 052

Nr. cad.
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Nr. cad.
408 058

Nr. cad.
408 057

Nr. cad.
408 056

Nr. cad.
408 055

Nr. cad.
408 054

Nr. cad.
408 053

Nr. cad.
406 735

Nr. cad.
408 063

(Drum beton)

Acces stație electrică

Nr. cad.
401 643

Nr. cad.
400 300

Nr. cad.
400 069

Nr. cad.
401 437

Nr. cad.
401 436

C

C

C

C

C
C

H

C

Str. Nufărul
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89.8089.68
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89.52

89.48
89.49

89.60
89.4589.45

89.60
89.54

89.61
89.61

89.4589.46
89.46

89.6189.45

89.73

89.65

89.51

89.42
89.46

Nr. cad.
408 060

45

46
47

Str. O
rhideelor

Servicii
POT max 40%
CUT max 1,6

Hmax cornisa 10m P+1E

Str. B
obâlna

Locuinte colective mici
POT max 35%
CUT max 0,7

Hmax cornisa 8m P+1E

acces
auto

acces
pietonal

1
89.43
STRACC

2
89.47
ACC

3
89.47
H

4
89.42
AX

5
89.39
DR

6
89.20
LIZIERA

7
89.37
DR

8
89.39
DR

9
89.39
DR

10
89.34
LIZIERA

11
89.38
DR

12
89.38
DR

13
89.33
DR

14
89.26
LIZIERA

29
89.44
PLATF

49
89.53
PLATFDR

50
89.47
DR

51
89.45
DR

52
89.29
LIZIERA

54
89.50
GS

55
89.46
GS

56
89.52

GS

57
89.57
GS

58
89.60
DR

59
89.50
DR
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89.56
DR

61
89.83
C

65
89.61
DR

66
89.69
DR

67
89.68
DR

68
89.89
GSLIM

69
89.54
GSLIM

70
89.57
GSLIM

93
89.66
C

94
89.59
ACC

95
89.53
ACC

96
89.75
ACC

97
89.64
ACC

99
89.60
DR
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89.83
DR
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89.78
DR
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89.66
DR
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89.52
LIZIERA

104
89.94
DR
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89.88
C
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89.94
DR
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89.97
DR

124
90.27
DR

174
89.49
POARTA

Nr. cad.
409 879

Nr. cad.
409 877

Nr. cad.
409 876

Nr. cad.
409 878

H

C

C

C

Strada Bobalna

118
90.52
C

119
90.56
C
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90.64
C

131
90.40
C
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90.26
S
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P.U.Z. APROBATP PRIN H.C.L. 130/2014,
CONSTRUCȚII ÎN LUCRU:

P.U.Z. - MODIFICARE PARCELE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE IN
LOCUINTE COLECTIVE MICI, DIN P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. GHIRODA

21/2003
INTRAVILAN GHIRODA, S=13.481MP

Regim de în l ime = P+2E+M/Er (8 m locuire / 10 m servicii)
P.O.T. = 35% locuire / 40% servicii

C.U.T. = 0,7 locuire / 1,6 servicii

P.U.Z. APROBATP PRIN H.C.L. 145/2017,
P.U.Z. - MODIFICARE PARCELE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE IN

LOCUINTE COLECTIVE MICI, DIN P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. GHIRODA
21/2003

INTRAVILAN GHIRODA, S=13.481MP
Regim de în l ime = P+2E+M/Er (15 m)

P.O.T. = 35%
C.U.T. = 1,4

PADUREA VERDE

Parcelă 1
1777,68 m2

Parcelă 2
22,55 m2

N

P.U .Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL
D E Z V O L T A R E  Z O N Ă  L O C U I N Ț E  C O L E C T I V E

REGIM DE  ÎNĂLȚIME, INDICI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE AI TERENULUI

S teren supus reglementării = 1800,23 m2

FUNCȚIUNI PROPUSE - ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUIRE COLECTIVĂ
     ȘI  FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
     (maxim 24 apartamente cu un total de 35
      de locuri de parcare)
Hcornișă         = 12,5 m(103,00 m cotă absolută față de nivelul
       Mării Negre);
Hmaxim         = 15 m (105,50 m cotă absolută față de nivelul
       Mării Negre);
P.O.T. maxim         = 35%; 
C.U.T. maxim   = 1,3;
Regim maxim de înălțime  - P+2E+M/Er;.
Zonă verde propusă   - minim 18,74%.

LEGENDĂ FUNCȚIUNI:

Zonă de locuire și funcțiuni complementare  - existentă

Limită teren propus reglementării

LEGENDĂ LIMITE ȘI SIMBOLURI:

Limită cadastrală existentă

Zonă de servicii și dotări - existentă

Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare - existentă

Acces auto în incinta P.U.Z.

Zonă căi de comunicație rutieră - existentă

Zonă de implantare propusă prin P.U.Z.

Zonă verde aferentă parcelei - propusă

Zonă de implantare P.U.Z. - uri vecine

Construcții existente

Zonă căi de comunicație rutieră
și amenajări aferente de perspectivă

Limită teritorială Timișoara / Ghiroda

Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare - propusă

Zonă căi de comunicație rutieră
și amenajări aferente de incintă - propusă

Zonă verde - existentă

Pădurea verde

Limită de protecție L.E.A. 110 KV (18,50 m)

Limită de protecție stație de transformare (20,00 m)

Limită de protecțe lizieră Pădurea Verde (50 m)

Coordonate stereo 70

Zona cu activitate economica / atelier tamplarie - existentă

Zona industrie, producție și depozitare - existentă

Teren proprietate privată al persoanelor fizice care va trece
în domeniul public în vederea amenajării căilor de circulație
rutieră și amenajări aferente

Zonă de protecție stație de transformare (20,00 m)

N

Semne de circulați auto

Acces pietonal în incinta P.U.Z.

Limită parcele noi propuse în cadrul P.U.Z.

Limită amenajări căi de comunicație rutieră existente

Limită existentă lizieră Pădurea Verde

 P.U.Z. - PLAN URBANISTC ZONAL
  DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

478200 20
59

00

EXTRAS DIN P.U.G. ÎN VIGOARE COM. GHIRODA

Profil de perspectivă strada Bobâlna

Profil de perspectivă Calea Dorobanților

PROFILE STRADALE CONFORM P.U.G. ÎN LUCRU TIMIȘOARA (ETAPĂ 3)

Funcțiune               Existent                                   Propus
Teren studiat   1800,23 mp 100,00          1800,23 mp 100,00 %
Zonă pentru servicii și locuire    1800,23 mp 100,00 %         0 mp     0,00 %
conform U.T.R. 13 - P.U.G. Ghiroda
Parcelă 1              0 mp     0,00 %    1 777,68 mp   98,75 %
Zonă locuire colectivă              0 mp     0,00 %       630,08 mp   35,00 %
și funcțiuni complementare  
Zonă căi de comunicație rutieră              0 mp     0,00 %       810,28 mp   45,01 %
de incintă și amenajări aferente 
Zonă spații verzi             0 mp     0,00 %       337,32 mp   18,74 %
Parcelă 2                  0 mp     0,00 %         22,55 mp     1,25 %
Zonă teren donat în vederea amenajării           0 mp     0,00 %         22,55 mp     1,25 %
căilor de comuncicație rutieră
și amenajări aferente
TOTAL   1800,23 mp 100,00 %     1800,23 mp 100,00 %

B I L A N Ț  T E R I T O R I A L



GSPublisherVersion 7.20.96.42

REGLEMENTĂRI EDILITARE


	Foaie de capat
	Borderou piese scrise si desenate
	Listă de responsabilitati
	MEMORIU TEHNIC -  P.U.Z. JURAVLE
	R.L.U. - P.U.Z. JURAVLE
	U02_SITUATIA EXISTENTA
	U03_REGLEMENTARI URBANISTICE (ZONIFICARE)
	U04_POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA
	U05_PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
	U06_STUDIU DE CVARTAL
	01ED. REGLEMENTARI EDILITARE

