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REFERAT 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”,  

Calea Lipovei nr. 1, Timişoara 
 
 

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

 Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi 
strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara; 
 Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-5007/18.10.2007 si nr. U22007-
6803/29.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte 
D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara; 
 Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6172/25.09.2007; 

In urma prezentarii documentatiei pe site-ul Primariei s-au primit mai multe reclamatii, 
astfel ca documentatia a fost oprita si supusa Dezbaterii Publice ce a avut loc in data de 17 
ianuarie 2008, dezbatere la care au participat vecinii interesati. 

Avand in vedere Avizele CTATU nr. 01/PV-14.11.2007 si CTATU nr. 06/PV-
17.12.2007 – favorabile; 

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea 
şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire 
locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara; 

Documentatia Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea 
Lipovei nr. 1, Timişoara a fost elaborata de firma de proiectare S.C. Cheda SRL, proiect nr. 
01.2007, la cererea beneficiarului S.C. P.Y.R. S.R.L.. 

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a 
monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul 
Consiliului Judeţean Timiş. 

Zona studiata în cadrul documentaţiei este situata în intravilanul municipiului Timişoara, 
în partea de nord a orasului Timişoara, zona I.I. De La Brad, parcela fiind o parcela de colt 
delimitata de Calea Lipovei, strada I. I. de la Brad si o strada mai nou creata cu un profil 
transeversal de 9 m. 

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea 
Lipovei nr. 1, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si 
completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului. 

Suprafaţa totală studiată în cadrul  Planul Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte 
D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara, este de 618 mp şi este proprietatea beneficiarului 
SC P.Y.R. SRL , înscrisa în C.F. nr. 143824 Timisoara, nr. cadastral 2188/2/1, 2189/1, 
2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/1 – 2188/2/1, 2189/1, 2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/2, curti constructii in 
intravilan in str. I. I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1. 

 Având în vedere faptul că, zona studiata are functiunea in PUG de zona pentru institutii 
publice si servicii iar in PUZ Zona Ion Ionescu de la Brad, aprobat prin HCL 186/2003 este 
propusa zona rezidentiala cu functiuni complementare, prin documentatia prezentata se propune 
mixarea celor doua functiuni prin realizarea unui imobil in regim de D+P+4E+M, amplasat astfel 



incat sa nu afecteze posibilitatea dezvoltarii unui sens giratoriu, avand in vedere ca strada cu care 
parcela se invecineaza – Calea Lipovei este una din variantele de coborare de pe Autostrada. 

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei se va face din strada Horia 
Creanga, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000651/08.03.2007. 

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare 
necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 
2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift (la peste 
P+3 este necesar asigurarea unui ascensor, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor 
de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997). 

 
Indicii propuşi prin documentaţie sunt: 
POT max = 50 % 
CUT max=  3 
Regim de inaltime max. D+P+4E+M 
Spatii verzi min 15% 
 

 Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi 
utilităţi publice. 

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului 
privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 
37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) 

Planul Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, 
Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi 
va avea o valabilitate de 10 ani. 
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