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ROMANIA        SE APROBA, 
JUDETUL TIMIS       P R I M A R 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA     Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU 
DIRECŢIA URBANISM 
U92009-0001847/09.07.2009 
 
 
 

REFERAT 

pentru modificarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care face parte 
din Anexa 1, aprobat prin Hotărârea nr. 18 din data de 27.01.2009 

 
 

Prin documentaţia înregistrată la Direcţia Urbanism cu nr. U22008-
006721/13.11.2008, având ca beneficiar S.C. MONLANDYS S.R.L., proiectant S.C. 
ATELIERELE ARHITECH S.R.L. prin care se solicită emiterea Avizului Prealabil de 
Oportunitate în vederea întocmirii Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective cu servicii la 
parter – str. Constructorilor, Timişoara”, a fost introdusă în Comisia Tehnică de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism din data de 20.01.2009. S-a întocmit Avizul Prealabil de 
Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care s-a înaintat spre aprobare în Plenul Consiliului Local 
Timişoara. In urma şedinţei Consiliului Local Timişoara din data de 27.01.2009 s-a emis 
H.C.L. 18 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea 
documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, Anexă ce conţine 13 Avize. 

La solicitarea investitorului, înregistrată cu nr. U92009-001847/14.05.2009, Studiul de 
Oportunitate întocmit pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective cu 
servicii la parter – str. Constructorilor, Timişoara”, beneficiar S.C. MONLANDYS S.R.L., 
proiectant S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. a fost reintrodus în Comisia Tehnică de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, pentru a se modifica regimul de înălţime admis pentru 
parcelele din spate de la P+2E la P+2E+2Er. 

In urma discuţiilor Comisia a emis Aviz Favorabil pentru modificarea regimului de 
înălţime admis pentru parcelele din spate de la P+2E la P+2E+2Er. 

 
Având în vedere acestea, 
 

Propunem 
 

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificarea 
Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 care face parte din Anexa 1, aprobat 
prin Hotărârea nr. 18 din data de 27.01.2009, astfel că în loc de: 

 
3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare in zona studiata: 
- se recomanda un regim de înălţime mai înalt spre str. Constructorilor, maxim P+4E+Er şi 
mai jos pe parcele – maxim P+2E; 
- se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce 
urmează a fi reglementat  
- toate drumurile vor fi domeniu public; 
- parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; 
- alei pietonale; 
- plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% 
- locuri de joacă. 
 
Se va scrie:  
3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare in zona studiata: 
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- se recomanda un regim de înălţime mai înalt spre str. Constructorilor, maxim P+4E+Er şi 
mai jos pe parcele – maxim P+2E+Er; 
- se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsa, deficitare din cvartalul ce 
urmează a fi reglementat  
- toate drumurile vor fi domeniu public; 
- parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; 
- alei pietonale; 
- plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% 
- locuri de joacă. 
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