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1.2. OBIECTUL P.U.Z.
 Solicitări ale temei – program
Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timişoara,
în partea de nord, în adiacenţa drumului naţional, a unor imobile cu destinaţia construcţii
comerţ, depozitare şi servicii pe o suprafaţă de 70.000 mp teren. Delimitarea zonei studiate
este făcută, conform avizului prealabil de oportunitate aprobat prin HCL 150/2009, la nord de
drumul de exploatare DE281, la est de drumul de exploatare DE 272 şi canalul Hcn 271, la
sud de centura Nord Timisoara, la vest de drumul naţional DN69.
Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:
• asigurarea accesului la viitoarea funcţiune, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu
celelalte zone funcţionale din vecinătate;
• stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone
• reglementarea gradului de constructibilitate a terenului
• rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren necesare
viitoarelor drumuri
• propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spaţii comerciale,
servicii şi depozitare
Obiectul P.U.Z.-ului constă în analiza, evaluarea şi reanalizarea problemelor
funcţionale şi tehnice din zonă, ţinându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a
administraţiei locale.
În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria
Municipiului Timişoara Certificatul de Urbanism nr. 1870 din 27.04.2009, beneficiar S.C.
HADASIM S.R.L.
Prin C.U. nr. 1870 din 27.04.2009 s-au solicitat următoarele avize: aviz Consiliul
Judeţean, aviz Protecţia Mediului, aviz Sanitar, aviz Pompieri, aviz unic reţele existente, aviz
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Drumuri şi Mediu Urban, aviz comisia de Circulaţie, aviz ANIF, aviz Transelectrica, aviz
Transgaz, aviz OCPI, studiu geotehnic şi adrese din cadrul serviciilor Patrimoniu, Juridic şi
Agricol din PMT.. De asemenea se mai solicită respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la
drumuri şi la asigurarea locurilor de parcare.
1.3. SURSE DOCUMENTARE
- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timişoara;
- R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996;
- legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin
ordinul MLPAT 176/N/2000.
În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat şi aprobat următoarele P.U.Z.-uri:
 P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare" - Zona Calea Aradului km 6+500 stânga,
Timişoara (HCLMT nr. 170/18.05.2004)
 P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Calea Aradului km 7 stânga, Timişoara
(HCLMT nr. 191/21.12.2004)
 P.U.Z. "Zonă servicii şi depozitare", Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200 stânga,
Timişoara (HCLMT nr. 115/28.03.2006)
 P.U.Z. "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului (HCLMT nr.
284/2005) DN 69 stânga
 P.U.Z. "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud
Timiş (HCLMT nr. 356/2006, nr. 449/2006) DN 69 stânga
 P.U.Z. "Parc industrial, servicii, comerţ şi spaţii verzi", Extravilan Dumbrăviţa, jud.
Timiş (HCL Comuna Dumbrăviţa nr. 21/2005)
 P.U.Z. "Zonă pentru servicii şi depozitare", Extravilan Dumbrăviţa, jud. Timiş DC 257
Timişoara – Covaci (HCL Comuna Dumbrăviţa nr. 56/2006)
 P.U.Z. "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare", Calea Aradului DN69 km 6
dreapta, Timişoara (HCLMT nr. 184/29.05.2007)
 P.U.Z. "Spaţii de depozitare, servicii şi comerţ", Calea Aradului DN69 km 6+500
dreapta, Timişoara (HCLMT nr. 322/03.08.2007)
 P.U.Z. "Zonă de producţie şi depozitare", Calea Aradului DN69 km 7+800 stânga,
Timişoara (HCLMT nr. 311/31.07.2007)
În urma analizării documentaţiei mai sus menţionate, se pot trage următoarele
concluzii generale:
- poziţia terenului îi conferă o poziţie importantă în cadrul localităţii
- se poate accesa din banda colectoare de pe partea dreaptă a drumului naţional
- zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia
de spaţii comerciale, depozitare şi servicii;
- 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.
Se impune corelarea intenţiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri şi a
investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a
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utilităţilor în variante centralizate de echipare, precum şi realizarea unor soluţii de acces în
concordanţă cu avizele obţinute.
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1.EVOLUŢIA ZONEI
Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord a municipiului
Timişoara, cu acces direct din banda colectoare dreapta a drumului naţional
Amplasamentul, situat pe partea dreaptă a drumului DN69 Timişoara – Arad, nu este
inclus în intravilanul municipiului.
În partea sudică (oraş) şi vestică se află mai multe zone pentru care s-au elaborat şi
aprobat planuri urbanistice pentru spaţii comerciale, depozitare, showroom şi hale industriale.
Pentru viitorul apropiat este propusă construirea centurii Timişoarei [ Inelul IV ] care se
află la sud faţă de terenul studiat.
Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timişoara propune pentru partea
dreaptă a Căii Aradului funcţiuni comerciale şi industriale.
Prin urmare, datorită bunei poziţii pe care o are amplasamentul – atât din punct de
vedere a traficului şi circulaţiilor majore, cât şi din punct de vedere urbanistic pentru
funcţiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcţiuni se vor dezvolta şi în continuare
în zonele învecinate.
2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
Terenul studiat se încadrează în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord,
în dreapta drumului naţional DN69 şi la nord de centura Timişoarei şi are următoarele
vecinătăţi:
- la nord: parcela A282/4/2 (proprietate privată)
- la est: drumul de exploatare DE 272 şi canalul Hcn271
- la sud: canalul HC 276 şi parcela A282/2
- la vest: canalul HC 269 şi drumul naţional Dn 69.
Suprafaţa terenului este de 70.000mp, conform C.F. 409336 Timişoara, nr. cad.
A282/3.
2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate
neamenajat, fără plantaţii. În zona studiată există trei canale, Hc 271, Hc 276 şi Hc 269 care
vor fi menţinute.
Zona Timişoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice ţării
noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate şi
caracterizate:
- primăverile sunt timpurii şi ades capricioase
- veri uscate şi lungi
- toamne lungi şi cu temperaturi relativ constante
- ierni blânde şi scurte
Caracterizarea climaterică a zonei:
- temperatura medie multianuală a aerului: 8,8gr C
- data medie a primului îngheţ: 11 octombrie
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nr. Mediu al zilelor tropicale [T max. >30 gr C]: 8 zile/an
cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor: 660mm/ an
durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an
număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an
număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an
În anotimpul rece şi în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune
atmosferică.
Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiaţie
solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 şi 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de
transparenţă a norilor de 0,342.
Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.
Din punct de vedere al particularităţilor topoclimatice se remarcă o repetiţie relativ
uniformă în suprafaţa unora dintre elementele meteorologice.
Morfologic, Timişoara se situează în Câmpia joasa Timiş-Bega cu energie de relief
redusă, parte a unităţii geomorfologice Depresiunea Panonică.
Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc
depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanţă lenticular încrucişată de
pământuri argiloase şi nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica şi de diferite
consolidări specifica câmpiei joase.
Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase
(umpluturi şi teren natural) în partea superioara a stratificaţiei.
Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 4-4,3m, iar în perioadele cu
exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,3m.
Adâncimea de îngheţ este de 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 ag=0,16 şi perioada de colţ
Tc=0,7 sec.

2.4. CIRCULAŢIA
În prezent accesul pe parcelă se poate face din drumul de exploatare DE 272, situat la
est.
2.5. OCUPAREA TERENURILOR
Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de
teren extravilan, arabil.
Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este
cuprinsă în C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 în suprafaţă de 7,0ha, arabil extravilan,
proprietar S.C. HADASIM S.R.L. Timişoara
În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone
de spaţiu verde amenajat.
Nu există riscuri naturale în zonă.
Analiza situaţiei existente a relevat următoarele aspecte: accesul în zona se face
dinspre o arteră majoră Ioan Slavici. La aceasta oră nu există în zonă circulaţie organizată,
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cu excepţia drumului de exploatare DE 272. Nu există zone cu funcţiune de locuire în
apropiere.
2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ
a) Alimentarea cu apă şi canalizare
Zona studiată nu este echipată cu reţele de apă şi canalizare.
b) Alimentarea cu gaze naturale
Pe calea Aradului există reţea de gaz până la SELGROS.
Pentru poziţionarea exactă a reţelelor din zonă s-au cerut avize de amplasament de la
C.N. TRANSGAZ S.A. şi E-ON GAZ
c) Alimentarea cu energie electrică
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 1309492/31.07.2009 de SC ENEL
DISTRIBUTIE BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice.
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 4328/01.07.2009 emis de SC
TRANSELECTRICA SA, amplasamentul nu este afectat de reţele de transport energie
electrică.
d) Alimentarea cu energie termică
Nu există conducte în vecinătate.
e) Telefonizare
Conform avizului tehnic favorabil nr. 75386/06.07.2009 emis de SC ROMTELECOM
SA, amplasamentul este liber de instalatii de telecomunicatii.
f) Reţea de televiziune în cablu
În zonă nu există reţea urbană de televiziune în cablu.
2.7. PROBLEME DE MEDIU
Terenurile încadrate în zona de studiu au avut categoria de folosinţă de terenuri
arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului.
Se va asigura un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele
rezervate spaţiilor verzi.
În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu reţea de distribuţie a
apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare.
Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: nu există.
Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: nu este cazul.
Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul.
Traseele din sistemul de comunicaţii ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă
la Calea Aradului, datorită intensităţii traficului.
2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar în întreaga zonă s-au făcut
solicitări pentru diverse investiţii, în principal destinate comerţului, serviciilor şi depozitării.
10
Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL
Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69
km 7 dreapta
C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

S . C .

A t e l i e r

C A A D

S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717
Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315
cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.
cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

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 să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a
teritoriului
- dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z.-ul director NORD
municipiului;
- 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
Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă nu sunt propuse nici un fel de
funcţiuni, în imediata vecinătate fiind dezvoltate zone pentru depozitare şi industrie.
În urma solicitărilor beneficiarilor se propune realizarea unei zone pentru spaţii comerciale,
depozitare şi servicii, în corelare cu celelalte dezvoltări din vecinătate.
RIDICAREA TOPOGRAFICĂ
În scopul realizării investiţiei pe terenul studiat a fost realizată ridicarea topografică.
Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor,
poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, intravilanul Timişoara,
indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele
mai apropiate reţele de utilităţi. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are
la baza ridicarea topografică realizată.


3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.
În P.U.G.-ul Timişoarei această zonă nu este încadrată în intravilan fiind teren agricol.
Documentaţia propune utilizările funcţionale ale zonei, precum şi traseele şi profilele
principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenţiate traseele de utilităţi care au
impun restricţii precum şi culoarele de protecţie.
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii
verzi şi se urmăreşte integrarea propunerii în dezvoltarea zonei.
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI
Sunt de menţionat câteva intervenţii majore ce influenţează în mod pozitiv dezvoltările
ulterioare:
- realizarea accesului principal din breteaua de circulaţie de pe partea dreaptă paralelă cu
DN69 şi centura rutieră ocolitoare a Mun. Timişoara având acces principal prin intermediul
unui sens de giraţie la intersecţia celor două mari căi de comunicaţie. Prospectele stradale
proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în
localităţi (Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Planul Urbanistic General. Străzile vor fi executate din
îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră

11
Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL
Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69
km 7 dreapta
C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

S . C .

A t e l i e r

C A A D

S . R . L .

TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717
Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315
cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.
cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. La realizarea intersecţiilor s-a ţinut
cont de razele de racordare între străzi. Străzile vor fi mărginite de trotuare pietonale si spaţii
verzi.
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93
Zonele de protecţie ale drumurilor sunt stabilite în funcţie de categoria şi amplasarea
acestora, astfel:
- 50,00 m de la marginea îmbrăcăminţii asfaltice pentru drumul naţional Dn 69 Timişoara Arad.
În interiorul terenului aferent investiţiei sunt propuse căi de circulaţie cu două benzi de
7m lăţime carosabil, platforme şi locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenţie
pentru maşinile de pompieri.
3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI
Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor
semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru:
- generarea unei zone pentru spaţii comerciale, depozitare şi comerţ, împărţită în 5
parcele mari;
- asigurarea mai multor accese în zona studiată;
- spaţii verzi şi spaţii verzi de aliniament cu rol de protecţie in proportie de 25%
- regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) şi P+2E pentru corpuri
administrative, P.O.T. maxim = 55%, C.U.T. maxim = 1
- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea
dezvoltare;
- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă:
alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz
- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilităţile
de edificare
Bilanţ teritorial:
Destinaţie teren

Situaţia existentă
suprafaţă procente

Zonă spaţii comerciale, depozitare şi
servicii
Spaţii verzi (compacte şi pe parcele)
Alei carosabile în incintă, platforme,
parcaje
Total

Situaţia propusă
suprafaţă procente
38.500,00mp
55,00%
17.500,00mp
14.000,00mp

70.000,00mp

100,00%

25,00%
20,00%

70.000,00mp 100,00%

Investiţia se va face gradat şi etapizat.
Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcţional între ele astfel
că există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiţi. Fiecare clădire va avea utilităţi
proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: staţii de pompare, bazin de retenţie
ape pluviale, post trafo, SRM.
S-au rezervat zone speciale pentru spaţii verzi şi dotările edilitare: staţii de pompare,
bazin de retenţie ape pluviale, post trafo, SRM.
Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi TIR (aprovizionare).
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Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea unei distanţe minime de 9m faţă
de limitele parcelelor.
Se vor respecta normele de igienă şi normele PSI.
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
a) Alimentarea cu apă
b) Canalizarea menajeră
c) Canalizarea pluvială
b1.Date hidrologice de bază - niveluri, debite şi volume de apă - necesare pentru amplasarea şi
dimensionarea lucrărilor.
Sursa de alimentare cu apã pentru consum curent este reteaua de alimentare cu apa a municipiului
Timisoara, prin extinderea conductei existente pe Calea Aradului.
Necesarul de apa pentru satisfacerea cerintei locuitorilor zonei va fi:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s
Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s
Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s
b2.Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor, a influenţei lucrărilor proiectate asupra regimului
apelor de suprafaţă sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă prin
schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic sau conform PUZ.

Fluxul apei pe zona studiata se prezinta astfel:
Sursa de apa pentru necesarul de apa potabila este reteaua de apa a municipiului
Timisoara prin extindere pe Calea Aradului
Emisarul apelor uzate menajere va fi canalizarea municipiului Timisoara, prin
racordarea la canalizarea Sinandrei in curs de executie pe Calea Aradului cu
descarcare in canalul existent al municipiului Timisoara in dreptul supermarchetului
SELGROS.
Apele pluviale vor fi preluate de o canalizare stradala sub forma de rigole amplasate
paralel cu drumurile zonei si descarcate in doua bazine de compensare de unde se
utilizeaza la intretinerea spatiilor verzi, iar prea plinul se descarca controlat in canalul
de desecare din zona. Dupa aprobarea PUZ si scoaterea terenului din circuitul agricol
se va solicita aviz ANIF pentru a se preciza care este debitul posibil de preluat a
canalului de desecare din zona.
Din punct de vedere al gospodãririi apelor, lucrãrile proiectate nu influenteazã regimul
apelor de suprafatã sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în
zonã.

c.Scopul investitiei si elementele de coordonare
c1.Elemente privind profilul şi capacităţile investiţiei, în funcţie de care se dimensionează lucrările
Locuitorii echivalenti care vor fi deserviti de lucrarile de alimentare si canalizare, :
 200
c2.Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunităţii din zonă
În partea sudică (oras) si vestică se află mai multe zone pentru care s-au elaborat şi aprobat planuri
urbanistice pentru spatii comerciale, depozitare, showroom şi hale industriale.
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Pentru viitorul apropiat este propusă construirea centurii Timişoarei [ Inelul IV ] care se
află la sud faţă de terenul studiat.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timişoara propune pentru partea dreaptă a Căii Aradului
funcţiuni comerciale şi industriale.
Prin urmare, datorită bunei poziţii pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului şi
circulaţiilor majore, cât şi din punct de vedere urbanistic pentru funcţiunea propusă, se preconizează că acest
tip de funcţiuni se vor dezvolta şi în continuare în zonele învecinate.
c3.Precizări referitoare la alte documente şi avize emise anterior
Pentru aceastã investitie nu s-a obtinut un alt aviz de gospodãrire a apelor.
Se anexeaza în copie la documentaţie: certificat de urbanism şi extrasele CF care să ateste deţinerea
terenului pe care se execută investiţia- zona noua.
c4.Încadrarea în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic

Lucrarile proiectate se încadreazã în schema cadru de amenajare, a bazinului
hidrografic Timis- Bega.
c5.Încadrarea lucrărilor în clasa şi categoria de importanţă
Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apă şi la apărarea împotriva inundaţiilor:
Clasa de importanta III-constructii de importanta medie
Categoria constructiei hidrotehnice – 3 -constructii de importanta medie-institutie publica.
Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente).
Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;
c6.Influenţa lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă
Lucrarile se proiectate nu influenteazã în vreun fel obiectivele existente sau proiectate în zonã.
d.Precizari privind:
d1.Măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte în resursele de apă a
substanţelor periculoase
Destinatia constructiilor din incintele propuse fiind constructii cu rol administrativ, de depozitare si
servicii, dar in esenta, industrie nepoluanta, nu actioneaza negativ asupra resurselor de apa nefiind
producatoare de evacuari de substante nocive.
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale constructiilor vor fi preluate de un sistem
de canalizare centralizat care le descarca in canalizarea municipiului Timisoara.
Apele pluviale vor fi stocate in doua bazine de compensare de unde se utilizeaza la intretinerea
spatiilor verzi si se descarca in canalul ANIF un debit care va fi precizat dupa aprobarea PUZ.
Bazinele vor prelua direct apele de ploaie de pe constructii, considerate conventional curate si pe cele
de pe drumuri si spatii de parcare dupa trecerea acestora prin decantoare separatoare de hidrocarburi.
Lucrări pentru respectarea normelor de calitate ale resursei de apă receptoare
Descarcarea apelor uzate menajere in canalul colector respecta conditiile impuse de NTPA 002 privind
calitatea apelor ce pot fi preluate de reteaua de canalizare oraseneasca.
d3.Aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar.
La descarcarea apei de ploaie in canalul de desecare se prevad camine de monitorizare si inchidere in
cazul in care calitatea apei descarcate nu corespunde cerintelor.
d4.Controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor.
Datorita destinatiei alese a constructiilor, nu exista poluare industriala.
Deseurile care rezulta de la locuinte vor fi strict menajere vor fi separate si depozitate in containere
specifice pe functiuni, pentru care se vor amenaja locuri speciale de depozitare a containerelor pregatite pe
functiuni, reciclabile si gunoi menajer.
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Containerele sunt preluate de unitati specializate, operatorul regional al deseurilor si transportate de
asemenea pe functiuni la depozitele de gunoi sau la statiile de sortare aprobate pentru municipiul Timisoara.
d7.Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei.
Dupa terminarea lucrarilor de construire a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura, se va realiza o
sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantatii si se vor marca toate arterele de
circulatie.
e.Consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile
Avind in vedere ca toate lucrarile ce urmeaza sa se realizeze vor fi incepute in anul 2007, devine
obligatorie utilizarea materialelor, utilajelor, tehnologiei, etc. Care sa respecte prevederile normelor U.E.

PREVEDERI SPECIFICE.
a). precizarea sursei de apa şi calitatea necesarã pentru scopul avizat şi a receptorului apelor
uzate şi pluviale .
a.1.sursa de apa potabila: sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara prin
extinderea retelei pe Calea Aradului, lucrari prevazute de AQUATIM in rezolvarea utilitatilor in viitoarea zona
metropolitana.
a.2.receptorul apelor uzate menajere: sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, in
canalul menajer de la Sinandrei la Timisoara, lucrare in curs de realizare.
a.4. receptorul apelor de ploaie: acolo unde este posibil apele de ploaie conventional curate se
descarca direct in teren. Pentru apele de ploaie de pe drumuri se prevede un sistem de rigole amplasate lateral
drumurilor care apoi sunt colectate in doua bazine de compensare. Tot aici sunt dirijate apele conventional
curate colectate de pe constructii, cele care nu pot fi descarcate in teren. Apa este utilizata la intretinerea
umiditatii zonelor verzi si eventualele depasiri se descarca controlat in canalul de desecare existent in zona.
b). Valorile medii ale necesarului de apã, cerinta la sursã şi evacuarea
menajere/tehnologiceşi meteorice, gradul de recirculare al apei.



apelor uzate

Necesarul de apă potabila:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s
Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s
Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s
Reteaua municipiului va asigura debitul pentru consum menajer.
Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu se satisface prin pntr-un foraj de mica adincime
amplasat in incinta.


Debite evacuate la canalul colector:
Q U ZI MED = 0,8 X 42,74 mc/zi = 34,19 mc/zi = 0,39 l/s
Q U ZI MAX = 0,8 X 49,15 mc/zi = 39.32 mc/zi = 0,46 l/s
Q U ORAR MAX = 0,8 X 3,07 mc/h = 2,46 mc/h = 0, 68 l/s



Debite de ploaie :
QPL = 54,40 l/s
Volumul de compensare rezulta :
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V= 362,30 mc
Se amenajeaza doua bazine de compensare, BC1; BC2 amplasate fiecare in cite
o zona verde parcela 2 respectiv 5, sub forma unei conducte ingropate, perforate cu
Dn 1000, care dreneaza apele de ploaie in teren de unde ajuta la intretinerea umuditatii
zonei verzi.
Apa de ploaie este colectata de rigole amplasate alaturat drumurilor zonei.
c).Regimul de functionare al folosintei de apã.
Sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara este sursa pentru asigurarea
intregului consum de apa pe obiectiv.
Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente).
Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;
Reteaua de distributie apa potabila. Reteaua de distributie se va realiza din teava de
polietilena PE-HD, si se va amplasa pe strazile nou create formind in final inele de alimentare cu apa.
Va avea diametrul Dn100 mm,se monteaza în pãmânt la 1.10 m adâncime pe pat de nisip. Reteaua
de distributie se va poza de regulã în zona verde ( în afara zonei carosabile ), se va echipa cu hidranti de
incendiu supraterani amplasati la distante de 100 – 120 m unul de altul şi cãmine de vane de sectorizare în
nodurile de retea. Legãtura conductei de polietilenã la armãturile din cãmine, branşamentele şi racordul
hidrantilor de incendiu se vor realiza cu piese speciale din polietilenã de tipul : teuri egale şi reduse, adaptoare
pentru flanşe, bride de racord, reductii.

La faza de proiect tehnic se va elabora o schema de dimensionare a retelei din care
va rezulta o retea stradala cu diametrii functionali.

- Reteaua de distributie apa de incendiu : va fi o retea independenta echipata cu hidranti de
incendiu exteriori montati in lateralul acesteia la distanta max. De 100m. Debitul si presiunea la
incendiu exterior sunt asigurate de la sursa proprie, rezervor de inmagazinare cu statie de pompare
iar debitul de refacere al rezervei de incendiu de la un foraj de mica adincime.

- canalizarea menajera.
Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90. Procentul de
restitutie se considera de 80% din necesarul de apa calculat.
Canalizarea stradala se va executa din tuburi din polietilena riflate, cu diametrii ce vor fi determinati de
debitele ce vor fi preluate.

Canalizarea va functiona in sistem separativ, canalizarea menajera va prelua strict
apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Apele provenite din precipitatii vor fi preluate
separat.
Canalizarea menajera se va realiza din tuburi din PVC – KG cu diametrul D=200mm .
Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la
distante de maxim 60m, obligatoriu la schimbarile de directie si la intersectiile retelei.
- canalizarea pluviala
Suprafata drumurilor de pe care se colecteaza apa de ploaie este de 0,80 ha.
Apa de ploaie va fi colectatã prin rigole stradale si inmagazinata in doua bazine
de compensare sub forma unor conducte de drenaj, amplasate fiecare in cite o
zona verde.
Apa inmagazinata ajuta la mentinerea umiditatii la radacina plantelor zonelor
verzi.
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h). Aparatura şi instalatii atestate in tarã/UE cu certificat de metrologie in termen de valabilitate.
Lucrarile vor fi atacate dupa aprobarea PUZ si a proiectului de executie, in anul 2007, an cind intrarea
in U.E. ne impune utilizarea materialelor si utilajelor corespunzatoare normelor U.E., dar si provenienta acestora
sa fie U.E.

d) Alimentarea cu energie electrică
În zonă apar noi consumatori de energie electrică.
Destinatiile noilor obiective sunt spatii comerciale, depozite, servicii, iar consumatorii
sunt specifici acestor destinatii.
Bilanţul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:
- 5 zone cu constructii : spatii
comerciale, depozite, servicii

~ 7.700mp/zona

7.700 mp x 0,070 kW / mp = 539 kW/zona

Pi = 539 kW
Ps = 260 kW
____________________________________________________________
5 zone x 539 kW/zona

TOTAL

Pi = 2.695 kW
Ps = 1.300 kW

Pentru alimentarea cu energie electrică propunem amplasarea pe fiecare zona a cate
unui post trafo prefabricat cu racordul de 20kV aferent.
De la Postul Trafo vor pleca retele in cablu de joasa tensiune pentru alimentarea
tablourilor generale proprii fiecarei zone.
De la aceste tablouri se vor alimenta constructiile si se va asigura iluminatul exterior
de incinta, pentru fiecare zona.
Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL
ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen
de lucrări.
e) Telecomunicaţii şi televiziune în cablu
Beneficiarii vor comanda la operatorii specializati bransamente la retelele de
telecomunicatii, pe baza unei teme de proiectare.
La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în
vigoare ( I7-2002; PE 107-1995; P 118-1999 ).
h) Gospodărie comunală
Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere
speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza
unui contract şi transportate la deponeu.
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3.7. PROTECŢIA 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 25% din suprafaţa privată
ocupată de spaţii verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în
valoare a cadrului natural existent.
• Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative
• 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.
• 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 :
1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Soluţiile de
urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este
determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru extravilan în acord cu cerinţele şi
tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul comunei
Moşniţa, în care sunt foarte multe alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează
premize 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 stres ambiental
(zgomot, noxe din traficul rutier).
1.b. Se încadrează în documentaţiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii
categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat câteva obiective
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principale: încadrarea în caracterul zonei precum şi asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi
amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.
1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren valoros
pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi rezultatele studiului
O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul şi în ceea ce
priveşte scoaterea terenului din circuitul agricol. 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.
1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de locuinţe nu afectează
mediul.
Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se
elimină posibilitatea de infiltraţii în sol.
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.
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.
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 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;
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Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice
locale sau judeţene.
1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune pentru
etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.
Managementul deşeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această
destinaţie şi vor fi preluate de societăţi autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu
permit împrăştierea lor.
Gospodărirea substanţelor periculoase şi toxice: fiind industrie nepoluantă, nu rezultă nici un
fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale.
Protecţia calităţii apelor: prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce
se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.
2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:
2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile.
Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de
muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau
frecvenţă – ca atare nu se pune problema reversibilităţii efectelor (elementele componente
rămân nenocive şi deşeurile neutre se adună şi se elimină în câteva minute)
2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate,
depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create şi agrementate
special pentru medii în care stau şi locuiesc oameni.
2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanţă de peste 60km faţă de graniţă.
2.d. Nu e cazul. Nici în condiţii accidentale, nici în condiţii normale natura activităţii nu
afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător.
2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafaţă cât şi ca
număr de populaţie posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar
locuitorii din clădirile propuse. Toate spaţiile vor fi încălzite, ventilate şi se vor asigura toate
normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi
incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară.
2.f. Nu e cazul.
2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt
elemente ale patrimoniului cultural (naţional, regional sau local) în zonă. Nu există
caracteristici naturale speciale
2.f.ii – nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului, pe
parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc.
2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de
ocupare al terenului studiat cu construcţii P.O.T. este 55%, rămân în zonă platforme, parcaje,
spaţii verzi amenajate (25%)
2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici
naţional, comunitar sau internaţional.
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..
•
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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.
Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de
asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
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 acestor zone în intravilanul localităţii
Timişoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi
corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare
corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.
Întocmit,
Arh. Cătălina BOCAN
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