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ROMÂNIA 
JUDE�UL TIMI� 
PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA 
DIREC�IA URBANISM 
Nr. 06/13.05.2009 
 

DIREC�IA URBANISM 
 

In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001669/30.04.2009 de 
c�tre beneficiar S.C. INTERAGRICONT S.R.L., proiectant S.C. PILOT TEAM  S.R.L 

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 13.05.2009 a Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 
privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area 
C.T.A.T.U.; 

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul; 
 

Emite urm�torul 
 

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE 
 
În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu 

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 
 
1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: 
UTR 70 – Cvartalul nereglementat cuprins între str. Tosca, Mure�, Preot Alexandru Bala�, Musicescu 
 
2. a) Categoria func�ional�: 
 - existent� – UTR 70 – PUZ „Zona Lidia, Mure�, Musicescu, Martirilor Urseni”, aprobat cu 
H.C.L. 91/1998 – zon� reziden�ial� – locuin�e �i func�iuni complementare 
 - propus� – locuin�e individuale �i colective, servicii �i func�iuni complementare; 
     b) servitu�i:  
 
3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare 
- se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce 
urmeaz� a fi reglementat; 
- amplasarea aliniamentelor se va raporta la domeniul public; 
- se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; 
- toate drumurile vor fi domeniu public; 
- parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; 
- parcajul, dac� exist� la suprafa��, nu va fi la front; 
- se recomand� ca parcajul s� fie în spate, semiîngropat �i înierbat, acoperit deasupra astfel încât s� 
devin� loc de joac� pentru copii; 
- alei pietonale; 
- planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25%; 
- locuri de joac� pentru copii 
 

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile 
ulterioare ale documenta�iilor de urbanism. 

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu 
respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare. 

 
Intocmit, 

DIREC�IA URBANISM 
DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU 


