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Capitolul I. Informatii generale
1.1.Metodologia de elaborare a evaluarii de mediu pentru
planul ”Plan Urbanistic General al Comunei Dumbravita, judetul
Timis”
Metodologia de elaborare a evaluarii de mediu pentru planul “ Plan
Urbanistic General al Comunei Dumbravita, judetul Timis” are la baza Hotararea de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe si Manualul de Aplicare a Procedurii de Realizare a
Evaluarii de Mediu pentru Planuri si Programe, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006.
Evaluarea de mediu implica nu numai elaborarea raportului de mediu ci
include si procesul de consultare, in care institutiile care fac parte din Grupul de Lucru
si publicul, sa aduca comentarii, observatii.
Procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru prezentul plan presupune
parcurgerea urmatoarelor etape:
❖ Etapa de incadrare a planului;
❖ Etapa de definitivare a proiectului de plan si de realizare a evaluarii
adecvate si a raportului de mediu;
❖ Etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei.
Pe parcursul procedurii de obtinere a avizului de mediu pentru plan, titularul
informeaza publicul interesat privind etapa care o parcurge din procedura, prin
anunturi in presa scrisa, afisaj la sediu si la primaria de care apartine din punct de
vedere administrativ precum si in cadrul dezbaterii publice.

Titular plan
Titularul planului “ Plan Urbanistic General al comunei Dumbravita, judetul
Timis” este:
COMUNA DUMBRAVITA
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Date de identificare ale titularului de plan
Comuna Dumbravita, judetul Timis
Str. Petofi, nr. 31, tel. 0256/214272, fax 0256/401095
Primar VICTOR MALAC

1.2.Continutul si Obiectivele principale ale planului ”Plan
Urbanistic General al Comunei Dumbravita, judetul Timis”
Conform Legii 350/2001, cu completările si modificările ulterioare, obiectivele
sunt următoarele:
1. Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de
reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională,
constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
Fiecare unitate administrativ - teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10
ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali,
geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale. (alineat modificat prin art.
I pct. 21 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 20 din
Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 iulie 2013)
•

Cu cel puţin 18 luni înaintea datei de depăşire a termenului de valabilitate
a Planului urbanistic general, consiliul local al comunei, oraşului,
municipiului/Consiliul General al Municipiului Bucureşti este sesizat de
către primar în legătură cu necesitatea actualizării planului, la notificarea
arhitectului - şef al localităţii sau judeţului. (alineat abrogat de la 13 iulie
2013 prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată
prin art. I pct. 21 din Legea nr. 190/2013)

•

Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o
singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic
general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de
valabilitate. (alineat modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 7/2011,
astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 22 din Legea nr. 190/2013, în
vigoare de la 13 iulie 2013)
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2. Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii
unităţi administrativteritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul
administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate.
i) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și
măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone
j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri
3. Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de
amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean;
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de
construire;
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de
regenerare urbană
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PUG-ul anterior aprobat, în baza căruia s-a dezvoltat localitatea Dumbrăvița,
este perimat datorită presiunii investiţionale asupra zonei, acesta devenind limitativ şi
nu mai răspunde necesităţilor de dezvoltare ale comunităţii respective.
Ediţia anterioară a PUG-ului, a cărui valabilitate, a fost stabilită pentru o
perioadă de 5-10 ani, a delimitat 2 unităţi teritoriale de referinţă. Noua propunere de
PUG işi propune introducerea de noi mega-unităţi teritoriale de referinţă, într-un
număr total de 9, spre a răspunde mai bine necesităţilor comunităţii şi pentru a asigura
dezvoltarea coerentă a teritoriului, în strânsă concordanţă cu istoria şi tradiţia locului.
Faţă de ediţia anterioară a PUG-ului, această documentaţie propune
modificarea traseului drumului judeţean DJ 691 prin lărgirea sa la 4 benzi de
circulație şi totodată propune o variantă suplimentară de decongestionare a traficului
pe strada Petre Țutea, care va fi de asemenea lărgită la 4 benzi pentru a putea prelua
traficul aferent și spre a funcţiona asemeni unei relații de ocolire a vetrei vechi a
localității, cu descărcare în drumul național DN 69, pe direcţia Timișoara.
O altă propunere nouă faţa de vechea direcţie de dezvoltare urbanistică, constă
în reconfigurarea zonelor destinate agrementului, şi multiplicarea acestora, retrasarea
anasamblului de instalaţii tehnologice, pentru eliminarea riscurilor determinate de
inundaţii, introducerea de noi teritorii, pentru dezvoltarea urbanistică viitoare, cu
scopul de a susţine zone de mică producție cu spaţii de depozitare.
Obiectivul „Planului Urbanistic General al Comunei Dumbrăvița este acela de
a

identifica,

în

urma

analizei

multicriteriale

a

situaţiei

existente

şi

a

disfuncţionalităţilor constatate în teritoriu, un set de măsuri care să conducă la crearea
unui cadru favorabil:
-prosperităţii vieţii individuale, familiale şi economice;
-dezvoltării armonioase, cu respectarea specificităţii geografice şi culturale;
-utilizării raţionale a solului şi echipărilor de infrastructură;
-păstrării şi îmbunătăţirii echilibrului ecologic;
-facilitării contactelor directe şi a cooperării intercomunale.
Principalele solicitări ale temei-program, elaborată de beneficiarul lucrării, sau
care au rezultat din discuţiile preliminare care au avut loc între autoritatea locală şi
proiectantul P.U.G., au scos în evidenţă următoarele probleme generale:
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-necesitatea extinderii intravilanului;
-realizarea variantelor de decongestionare a traficului rutier;
-crearea unor noi zone de locuit cu funcţiunile complementare necesare;
-extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, electrice, gaz şi
telefonie.
Alte precizări din tema de proiectare solicită :
-integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcţională, ţinând cont
de potenţialul de dezvoltare economico-socială al comunei, precum şi de
necesitatea protejării mediului;
-instituirea unor zone cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea
unor documentaţii de urbanism, după caz;
-completarea sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canalizare;
-stabilirea de reglementări pentru zonele cu valoare urbană ale localităţii.
Strategia realizării obiectivelor cuprinde:
-

Ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie.

-

Identificarea surselor şi a structurilor de finanţare necesare pentru elaborarea şi
execuţia proiectelor.

-

Implicarea resurselor umane (populaţie locală, sezonieră, factori interesaţi),
mass media, în acţiunea complexă de implementare a proiectelor propuse.

-

Examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacităţii de readaptare la
condiţiile schimbate pe parcurs.

-

După elaborarea avizelor factorilor interesaţi, Planul Urbanistic General va fi
aprobat de administraţia locală, primind astfel valoare juridică. PUG devine
astfel un instrument de lucru al administraţiei locale.

Principalele capitole analizate in cadrul PUG au fost structurate pe urmatoarele
directii:
• cadrul natural, zone cu riscuri naturale;
• activitati economice cu o detaliere a principalelor sectoare de activitate;
• populatia, elemente demografice: evolutie, structura populatiei pe
grupe de varsta, somaj;
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• circulatia: rutiera, feroviara, pietonala, aeronautica;
• echipare tehnico-edilitara;
• intravilan existent, zone functionale, bilant teritorial;
• propuneri de organizare urbanistica
• probleme de mediu;
• reglementari urbanistice.
Comuna Dumbrăvița are o singură localitate componentă.
PROPUNERILE DE DEZVOLTARE, ORGANIZARE URBANISTICA
Programul de dezvoltare a localităţii Dumbrăvița, stabilit prin propunerea
preliminară de PUG, avizat de principiu prin Hotărârea Consiliului Local
DUMBRĂVIȚA nr. 88 din 20. XI. 2014, îşi propune conectarea circulaţiilor existente
și extinderea acestora în manieră coerentă pentru asigurarea interconectării
funcţiunilor în vederea relaţionării echilibrate a acestora.
Localitatea Dumbrăvița şi-a menţinut şi extins mult rolul polarizator în zonă,
atrăgând forţă de muncă dintr-un areal înconjurător care se extinde tot mai mult, atât
în mediul rural cât şi în cel urban (Timişoara).
Din discuțiile directe cu reprezentanții administrației locale și consultările cu
alți factori interesați în dezvoltarea economico-socială a comunei, au rezultat
necesități, opțiuni și puncte de vedere ale acestora, constituind laolaltă elemente de
temă pentru Planul Urbanistic General.
În vederea fundamentării propunerilor din P.U.G., complexitatea problemelor
apărute în dezvoltarea explozivă a comunei, ca mutaţiile intervenite în folosirea
terenurilor din intravilan şi din extravilan, găsirea unui mod de utilizare judicioasă a
rezervelor de teren şi necesitatea optimizării relaţiilor în teritoriu, au determinat
necesitatea abordării treptate, a variantelor abordate, din care nu a lipsit caracterul
interactiv, datorat dezvoltatorilor locali.
Autoritatea publică locală solicită extinderea intravilanului localităţii cu o
suprafaţă de 710,98 ha, în jurul localității existente și a altor zone dezvoltate între
timp, a căror funcţiune este necesar a fi completată cu funcţiuni complementare,
menite să asigure un echilibru urban.
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Zonificarea funcţională propusă, proporţionată corect faţă de necesităţile
întregii localități, este în concordanţă cu Reglementările urbanistice şi indicatorii
teritoriali obligatorii pentru dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi
comunelor din Timiş.
Zona dezvoltată are caracter predominant rezidenţial, cu parcele destinate
locuirii

individuale

şi

colective.

Sunt

prevăzute,

de

asemenea,

funcţiuni

complementare, publice sau private, dotări de tipul: instituţii de învăţământ preşcolar,
şcolar, instituţii de sănătate, instituţii de cult, comerţ şi alimentaţie publică.
Noua tramă stradală, corespunzătoare funcţiunilor viitoare, este corelată cu
trama stradală din împrejurimi şi preia traseele drumurilor de exploatare agricole
existente. Sunt create spaţii verzi de agrement şi protecţie, zone de parcuri şi recreere
şi complexuri sportive.
S-a avut în vedere dimensionarea corespunzătoare a reţelelor de tehnică
edilitară propuse în zonă: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie
electrică, alimentare cu gaze şi telefonie.
Procedura de urbanizare permite dezvoltarea armonioasă a teritoriului
neurbanizat.
Principalele zone de extindere sunt localizate în zona de vest a comunei,
între vatra veche și Centura Municipiului Timișoara, în zona de est între lacul
Acumularea Dumbravița și limita UAT Ghiroda, conform Variantei II (varianta
0-cea actuala, varianta I-cea care creeaza posibilitati de dezvoltare urbanistica in
perioada 2015-2025 propunand extinderea teritoriului intravilanului com.
Dumbravita pe zonele cu potential mentinand un regim de inaltime redus,
estimand o crestere a populatiei la 30.000 locuitori, si varianta II-cea care
creeaza posibilitati de dezvoltare urbanistica in perioada 2015-2025 propunand
extinderea teritoriului intravilanului com. Dumbravita pe zonele cu potential
mentinand un regim de inaltime redus, estimand o crestere a populatiei la 50.000
locuitori) după cum urmează:
MUTR 1
MUTR-ul 1 cuprinde partea centrală a intravilanului vechi al comunei
Dumbrăvița fiind străbătut de drumul județean DJ691 pe direcția nord-est – sud-vest,
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element definitoriu pentru caracterul zonei. MUTR 1 cuprinde cvartalul determinat de
străzile Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Josef Attila și Mihai Eminescu și
clădirile care au front la aceste străzi.
Funcțiunea dominantă a MUTR-ului este locuirea, pe lângă aceasta
dezvoltându-se în timp o varietate de funcțiuni comerciale de mici și de mari
dimensiuni, restaurante, depozitări și showroom-uri. MUTR 1 cuprinde un singur
UTR (M1UTR1) cu aceeași limită.
În cadrul MUTR-ului 1 se propune spre restructurare urbană:
•

Ax – Axul central – 21,23 ha

MUTR 2
MUTR-ul 2 se află în partea nord-estică a comunei Dumbrăvița, fiind delimitat
la nord și la vest de Centura Municipiului Timișoara, la est de limita UAT Ghiroda și
la sud de Pădurea Verde, respectiv limita UAT Timișoara. MUTR 2 cuprinde 5 UTRuri după cum urmează:
•

M2UTR1 – între Centura municipiului Timișoara și strada Bela
Bartok, având o suprafață de 55,07 ha; funcțiunea dominantă este
locuirea individuală cu servicii aferente locuirii, iar spre strada Bela
Bartok funcțiuni cvasi-industriale

•

M2UTR2 – între strada Bela Bartok și zona de protecție a lacului,
având o suprafață de 83,46 ha; funcțiunea dominantă este locuirea
inviduală cu servicii aferente locuirii și zone de agrement, spre strada
Bela Bartok și spre centură dezvoltându-se o zonă de funcțiuni cvasiindustriale și servicii

•

M2UTR3 – cuprinde lacul și zona de protecție a lacului, având o
suprafață de 46,85 ha; domină zonele verzi publice la care se adaugă
spațiile de agrement și servicii aferente agrementului și sportului

•

M2UTR4 – între zona de protecție a lacului și strada Pescărușului,
având o suprafață de 46,82 ha; funcțiunea dominantă este locuirea
individuală cu servicii aferente locuirii
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•

M2UTR5 – între strada Pescărușului și limita UAT-ului, având o
suprafață de 96,18 ha; funcțiunea dominantă este locuirea individuală
cu servicii aferente locuirii

În cadrul MUTR-ului 2 pe zonele nou urbanizate se propun următoarele
funcțiuni:
• Li - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime – 52,15 ha
• Lim - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime și funcțiuni
complementare – 3,90 ha
• Lmm-Locuințe individuale cu regim mediu de înălțime și funcțiuni
complementare – 1,69 ha
• Zael - Activități economice cu caracter terțiar aferente locuirii cu regim
mediu de înălțime – 4,24 ha
• Ci - Zonă cvasi-industrială și de mică producție – 6,15 ha
• Zaecim –Activități economice cu caracter terțiar aferente zonei
industriale, cvasi-industriale și de mică producție – 4,35 ha
• Zaes + Li – Activități economice cu caracter terțiar aferente sportului și
locuințe cu regim de înălțime în regim individual– 8,06 ha
• Is + Va – Instituții și servicii publice și spațiu verde public cu acces
nelimitat – 1,90 ha
• Ce – Construcții aferente lucrărilor edilitare – 0,25 ha
• Zonă verde – 39,41 ha
MUTR 3
MUTR 3 este situat între drumul județean DJ691 și Pădurea Verde
învecinându-se cu UAT Timișoara în partea sudică.
Funcțiunea dominantă a MUTR-ului este locuirea unifamilială, completată de
locuire înșiruită și colectivă în partea sudică și în apropierea zonei centrale a comunei.
Regimul de înălțime este cuprins între P, P+1, P+1+M(etaj retras) ,P+2, P+2+M(etaj
retras) și P+3, precum și un procent de ocupare al terenului ridicat. Acest tip de
dezvoltare periurbană a fost generat ca rezultat al urbanizării accelerate din ultimii ani
și ocupă procentajul cel mai mare la nivel UAT Dumbrăvița. MUTR 3 cuprinde 4
UTR-uri după cum urmează:
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• M3UTR1 – între Bulevardul Ghioceilor și strada Codrului, având o
suprafață de 57,18 ha; funcțiunea dominantă este locuirea individuală cu zone
de locuințe însiruite și servicii aferente locuirii; de-alungul Pădurii Verzi se
dezvoltă o zonă verde publică.
• M3UTR2 – între strada Codrului și strada Nicolae Bălcescu, având o
suprafață de 35,87 ha; o parte a acestui UTR este ocupată de zona centrală cu
funcțiuni urbane (învățământ, cultură, administrație) fiind completat de locuire
individuală și pe alocuri locuințe înșiruite și colective
• M3UTR3 – între strada Nicolae Bălcescu și strada Fervenția, având o
suprafață de 73,49 ha; funcțiunea dominantă este locuirea individuală cu
servicii aferente locuirii însă apar grupat locuințe înșiruite și funcțiuni cvasiindustriale; de-alungul Pădurii Verzi există o zonă verde publică
• M3UTR4- între strada Fervenția și strada Constructorilor (limita UATului), având o suprafață de 69,66 ha; se găsesc deopotrivă locuințe individuale,
locuințe colective și servicii aferente locuirii
În cadrul MUTR-ului 3 se propun următoarele funcțiuni:
•

Li - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime – 12,98 ha

•

Lim – Locuințe individuale cu regim redus de înălțime și funcțiuni
complementare -0,87 ha

•

Lm – Locuințe individuale cu regim mediu de înălțime – 0,27 ha

•

Lc – Locuințe colective cu regim redus de înălțime – 0,30 ha

•

Zael – Activități economice cu caracter terțiar aferente locuirii - 0,84
ha

•

Ce – Construcții aferente lucrărilor edilitare – 0,11 ha

•

Zonă verde – 8,55 ha

În cadrul MUTR-ului 3 se propune spre restructurare urbană:
•

Ax – Axul central – 7,16 ha

MUTR 4
MUTR 4 se află în partea sudică a Comunei Dumbrăvița, învecinându-se cu
UAT Timișoara.
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Funcțiunea dominantă este locuirea individuală, evidențiindu-se însă zone mari de
locuire colectivă sau locuințe înșiruite. MUTR 4 cuprinde 4 UTR-uri după cum
urmează:
•

M4UTR1 – situat în cvartalul delimitat de străzile Ion Creangă,

Liviu Rebreanu, Fervenția 2 și Petre Țutea, având o suprafață de 46,72 ha;
funcțiunea dominantă este locuirea indivuală, la care se alătură locuirea
colectivă de-alungul străzii Petre Țuțea iar serviciile aferente locuirii se
dezvoltă în principal de-alungul străzii Petre Țuțea și a străzii Ion Creangă
•

M4UTR2 – situat în cvartalul delimitat de străzile Liviu Rebreanu,

Ion Creangă, Petofi Standor și Fervenția 2, având o suprafață de 88,36 ha;
funcțiunea dominantă este locuirea individuală, aparând grupat și locuințe
înșirute; serviciile se dezvoltă de-alungul străzii Petofi Sandor, iar adiacent
canalului HCN91 este o zonă verde publică de dimensiuni mari
•

M4UTR3 – situat în cvartalul delimitat de străzile Petre Țuțea,

Fervenția 2, Liviu Rebreanu și limita sudică a UAT-ului, având o suprafață de
31,59 ha; unitatea militară domină acest UTR, în sudul căreia s-a dezvoltat o
zonă de locuințe colective
•

M4UTR4 – situat în cvartalul delimitat de străzile Liviu Rebreanu,

Fervenția 2, Petofi Sandor și limita sudică a UAT-ului, având o suprafață de
91,21 ha; deși locuirea individuală ocupă cea mai mare suprafață apar zone
generoase cu locuințe colective și locuințe înșiruite; zona cvasi-industrială se
dezvoltă în proximitatea întrării în localitate
În cadrul MUTR-ului 4 se propun următoarele funcțiuni:
•

Li - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime – 21,62 ha

•

Lmm – Locuințe individuale cu regim mediu de înălțime și
funcțiuni complementare – 0,67 ha

•

Lcm – Locuințe colective cu regim mediu de înălțime – 1,09 ha

•

Lî – Locuințe înșiruite – 0,47 ha

•

Ce – Construcții aferente lucrărilor edilitare – 0,05ha

•

Zona verde – 4,57 ha
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În cadrul MUTR-ului 4 se propune spre restructurare urbană:
•

Ax – Axul central – 4,33 ha

MUTR 5
MUTR 5 se află în partea centrală a Comunei Dumbrăvița, la vest de vatra
veche și la sud de Centura Municipiului Timișoara. Din punct de vedere funcțional,
domină locuirea individuală, completată izolat de locuințe colective și locuințe
înșiruite. MUTR 5 cuprinde 4 UTR-uri după cum urmează:
•

M5UTR1 – situat în cvartalul delimitat de străzile Petre Țuțea,

Albert Einstein, Liviu Rebreanu și Mureș, având o suprafață de 50,52 ha;
funcțiunea dominantă este locuirea colectivă, completată de locuirea
individuală și servicii aferente locuirii
•

M5UTR2 – situat în cvartalul delimitat de străzile Liviu Rebreanu,

Blaise Pascal, Tudor Vladimirescu și Mureș, având o suprafață de 87,70 ha;
funcțiunea dominantă este locuire individuală cu servicii aferente locuirii
funcțiunea dominantă este locuirea individuală
•

M5UTR3 – situat în cvartalul delimitat de străzile Petre Țuțea,

Mureș, Liviu Rebreanu și Ion Creangă, având o suprafață de 57,79 ha;
funcțiunea dominantă este locuire individuală, completată de locuire colectivă
cu servicii aferente locuirii
•

M5UTR4 – situat în cvartalul delimitat de străzile Liviu Rebreanu,

Mureș, Tudor Vladimirescu și Ion Creangă, având o suprafață de 60,45 ha;
funcțiunea dominantă este locuirea individuală completată de locuințe
colective, locuințe înșiruite și servicii aferente locuirii
În cadrul MUTR-ului 5 se propun următoarele funcțiuni:
•

Li - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime – 15,57 ha

•

Lim - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime și
funcțiuni complementare – 1,90 ha

•

Lmm- Locuințe individuale cu regim mediu de înălțime și
funcțiuni complementare – 0,65 ha

•

Lcm – Locuințe colective cu regim mediu de înălțime – 22,91 ha
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•

Is+Va - Instituții publice și spațiu verde public cu acces nelimitat
– 1,60 ha

•

Zona verde – 3,63 ha

În cadrul MUTR-ului 5 se propune spre restructurare urbană:
•

Ax – Axul central – 0,63 ha

MUTR 6
MUTR 6 se află în partea sud-vestică a comunei Dumbrăvița, învecinându-se
cu UAT Timișoara prin drumul national DN69. Funcțiunea dominantă este cea de
locuire individuală, completată în manieră izolată de locuire colectivă cu funcțiuni
complementare. MUTR 6 cuprinde 4 UTR-uri după cum urmează:
•

M6UTR1 – situat în cvartalul delimitat de străzile Ion Creangă,

Dâmbovița, Fervenția 2 și zona de protecție a râului Beregsău având o
suprafață de 38,25 ha; funcțiunea dominantă este locuirea individuală
•

M6UTR2 – situat în cvartalul delimitat de străzile Dâmbovița, Ion

Creangă, Petre Țuțea și Fervenția 2, având o suprafață de 52,50 ha; funcțiunea
dominantă este locuirea individuală, la care se adaugă locuințele colective de-a
lungul străzii Petre Țuțea, serviciile dezvoltându-se preponderent pe străzile ce
definesc cvartalul
•

M6UTR3 – situat în cvartalul delimitat de strada Fervenția 2,

strada București, limita sudică a UAT-ului și zona de protecție a râului
Beregsău, având o suprafață de 50,39 ha; funcțiunea dominantă este cea de
servicii, completată de învățământ, locuire colectivă și locuire individuală
•

M6UTR4 – situat în cvartalul delimitat de străzile București,

Fervenția 2, Petre Țuțea și limita sudică a UAT-ului, având o suprafață de
64,46 ha; ca funcțiuni se remarcă deopotrivă servicii și locuire individuală și
colectivă alături de învățământ
În cadrul MUTR-ului 6 se propun următoarele funcțiuni:
• Li - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime – 9,86 ha
• Lm – Locuințe individuale cu regim mediu de înălțime – 1,20 ha
• Lim - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime și funcțiuni
complementare – 0,48 ha
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• Lcm – Locuințe colective cu regim mediu de înălțime – 6,58 ha
• Lcmm - Locuințe colective cu regim mare de înălțime – 2,44 ha
• Is – Instituții publice (învățământ) – 7,99 ha
• Zael – Activități economice cu caracter terțiar cu regim mediu de
înălțime aferente locuirii – 9,91 ha
•

Zaecim –Activități economice cu caracter terțiar aferente zonei
industriale, cvasi-industriale și de mică producție – 6,72 ha

• Ce – Construcții aferente lucrărilor edilitare – 0,05 ha
• Ci+Is+Zae – Zonă cvasi-industrială și de mica producție, instituții
publice și activități economice cu caracter terțiar cu regim redus
de înălțime – 13,86 ha
• Ci+Is+Zaecim - Zonă cvasi-industrială și de mica producție,
instituții publice și activități economice cu caracter terțiar
aferente zonei industrial, cvasi-industriale și de mică producție –
5,39 ha
• Zonă verde – 16,56 ha
MUTR 7
MUTR 7 se află în partea central-vestică a comunei Dumbrăvița, fiind delimitat
în partea nordică de Centura Municipiului Timișoara.
Funcțiunea dominantă este cea de locuire individuală având regim de înălțime
de P, P+1, P+1+M(etaj retras) , precum și un procent de ocupare al terenului scăzut.
MUTR 7 cuprinde 2 UTR-uri după cum urmează:
•

M7UTR1 – situat în cvartalul delimitat de strada Petre Țuțea,

strada Mureș și zona de protecție a râului Beregsău, având o suprafață de
20,17 ha; funcțiunea dominantă este locuirea individuală, în timp ce locuințele
colective definesc frontul străzii Petre Țuțea; zona de servicii este concentrată
de-a lungul străzilor Petre Țuțea și Mureș
•

M7UTR2 – situat în cvartalul delimitat de străzile Mureș, Petre

Țuțea, Ion Creangă și limita de protecție a râului Beregsău, având o suprafață
de 53,49 ha; funcțiunea dominantă este locuirea individuală, în timp ce
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locuințele colective definesc frontul străzii Petre Țuțea; zona de servicii se
dezvoltă de-a lungul străzilor perimetrale și izolat în interiorul UTR-ului
În cadrul MUTR-ului 7 se propun următoarele funcțiuni:
•

Li - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime – 6,77 ha

•

Lmm – Locuințe individuale cu regim mediu de înălțime și
funcțiuni complementare – 0,33 ha

•

Lcm – Locuințe colective cu regim mediu de înălțime – 0,07 ha

•

Is + Va – Instituții publice și spațiu verde public cu acces nelimitat
– 0,36 ha

•

Zonă verde – 0,31 ha

MUTR 8
MUTR 8 se află în partea nord-vestică a comunei, fiind străbătut de Centura
Municipiului Timișoara și de râul Beregsău și de zona sa de protecție. Funcțiunea
principală a MUTR-ului este cea industrială și cvasi-industrială, în plan secund
apărând funcțiuni comerț, dotări și servicii. MUTR 8 cuprinde 4 UTR-uri după cum
urmează:
•

M8UTR1 – situat în partea vestică, delimitat de Centura

Municipiului Timișoara la nord și la vest, având o suprafață de 57,71 ha;
funcțiunea dominantă este cea de servicii industriale, cvasi-industriale și de
mică producție completată de o zona verde publică la nord de Beregsău și de o
zonă de servicii aferente agrementului la sud de Beregsău
•

M8UTR2 – situat în partea centrală a MUTR-ului, delimitat la

nord de Centura Municipiului Timișoara, având o suprafață de 69,10 ha;
funcțiunea dominantă este cea de servicii industriale, cvasi-industriale și de
mică producție, spre Beregsău existând o zonă verde publică de mari
dimensiuni, iar la sud de râu o zonă de servicii destinate agrementului și
locuirii
•

M8UTR3 – situat în partea central-vestică a MUTR-ului, delimitat

la nord și vest de Centura Municipiului Timișoara, având o suprafață de 57,79
ha; funcțiunea dominantă este cea de servicii industriale, cvasi-industriale și de
mică producție, acest UTR conținând și o propunere de cimitir
Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

20

•

M8UTR4 – situat în partea nordică, delimitat la sud de Centura

Municipiului Timișoara și la nord de limita UAT-ului, având o suprafață de
59,82 ha; funcțiunea dominantă este cea de servicii industriale, cvasiindustriale și de mică producție
În cadrul MUTR-ului 8 se propun următoarele funcțiuni:
•

Zaecim – Activități economice cu caracter terțiar aferente zonei
industriale, cvasi-industriale și de mică producție – 8,55 ha

•

Ciim – Zonă industrială, cvasi-industrială și de mica producție–
77,35 ha

•

Gc – Gospodărie comunală, cimitire – 4,76 ha

•

Ce – Construcții aferente lucrărilor edilitare – 0,32 ha

•

Li+Vs+Zae - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime,
zonă verde cu rol de complex sportive, activități economice cu
caracter terțiar cu regim redus de înălțime – 0,47 ha

•

Is + Va – Instituții publice și spațiu verde public cu acces nelimitat
– 0,22 ha

•

Zaes – Activități economice cu caracter terțiar aferente sportului –
0,98 ha

•

Zonă verde – 43,63 ha

MUTR 9
MUTR 9 se află în partea nordică a comunei Dumbrăvița, fiind străbătut atât de
Centura Municipiului Timișoara cât și de drumul județean DJ691. Funcțiunea
principală a MUTR-ului este cea cvasi-industrială, în plan secund apărând funcțiuni
de comerț, dotări și servicii. MUTR 9 cuprinde 2 UTR-uri după cum urmează:
•

M9UTR1 – situat în vestul drumului județean DJ 691, având o

suprafață de 67,01 ha; funcțiunea dominantă este cea de servicii industriale,
cvasi-industriale și de mică producție, un procent mare ocupând și zona de
agrement și sport
•

M9UTR 2 – situat în estul drumului județean DJ 691, având o

suprafață de 51,85 ha; funcțiunea dominantă este cea de servicii industriale,
cvasi-industriale și de mică producție
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În cadrul MUTR-ului 9 se propun următoarele funcțiuni:
• Zaecim - Activități economice cu caracter terțiar aferente zonei
industriale, cvasi-industriale și de mică producție – 7,86 ha
• Ce – Construcții aferente lucrărilor edilitare – 1,36 ha
• Cim – Zonă cvasi-industrială și de mica producție – 26,21 ha
• Zaes – Activități economice cu caracter terțiar aferente sportului –
10,48 ha
• Zonă verde – 4,46 ha
Varianta II
În vederea creării posibilităţilor de dezvoltare urbanistică în perioada 2015 –
2025 se propune extinderea teritoriului intravilanului comunei Dumbrăvița pe zonele
cu potențial cu regim de înălțime redus, mediu și înalt. Se estimează creșterea
populației la 50 000 de locuitori.
Această soluție întră în detaliu, ramificând fiecare funcțiune în subcategorii și
asigurând o mixtură funcțională în interiorul cartierelor de locuit care să faciliteze
accesul populației la toate tipurile de funcțiuni.
Se vor stabili zonele funcţionale ale intravilanului nou propus având în vedere
următoarele funcţiuni urbanistice :
Axul central. Zona centrală
Locuire și funcțiuni complementare
Instituţii publice
Zona de activități economice
Zonă de activităţi industriale, cvasi-industriale şi de
mică producţie
Zonă de activităţi cvasi-industriale şi de mică producţie
Zonă de gospodărire comunală
Zonă cu destinație specială
Zonă de căi de comunicație
Zonă verde
Zonă verde pentru activităţi sportive
Ocuparea terenurilor din extravilan

Axul central. Zona centrala
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Se propune refuncționalizarea axului central spre a găzdui dotări și servicii
pentru populație speculând importanța acestei arterei în relație cu localitațile vecine și
cu circulațiile majore.
Pe parcelele cu front la strada Petofi Sandor și parcelele cu front orientat către
Biserica Reformată se propune:
- regim de înălțime maxim D(S)+P+2E+M (Er) pe o adâncime de maxim 30 m
de la frontul stradal și de maxim D(S)+P+1E+M (Er) pe adâncime de peste 30 m și
limita de implantare din spatele parcelei;
- retragere fixă 6 m de la frontul stradal; 10 m retragere din spatele parcelei; 2
m față de una dintre limite; jumătatea din înălțimea măsurată la cornișă pe
cealaltă limită laterală;
- construcțiile se vor așeza izolat pe parcele; pe 2 parcele alăturate se vor cupla
pe limita de retragere 2 m;
- lățime parcelă minim 18 m
- suprafață parcelă ≥900 mp
- înălțime maximă la cornișă

10,5 m, înălțime maximă la coamă ≤ 14,5 m

- P.O.T. 40 % pentru axul central, P.O.T. 80% pentru zona centrală
- C.U.T. 1,6 pentru axul central, C.U.T. 80% pentru zona centrală
Utilizări permise:
Primul front de-alungul arterei Petofi Sandor precum și parcelele perimetrale
zonei centrale pot găzdui funcțiuni terțiare aferente axului central (conform anexa 1
din RLU). Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes
public, cu acces direct.
Locuințe și funcțiuni complementare
Locuinţele vor fi definite conform art. 2 din Legea 114/1996 republicată,
modificată şi completată, fiind considerate conform HCL în vigoare.
Pentru locuințele cu regim de înălțime P+1E+M, distanțele față de limitele
laterale vor fi de minim 2 m, iar distanța față de limita posterioară va fi egal cu minim
½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6 m, în situația amplasării
construcțiilor în regim izolat.
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Pentru locuințele cu regim mai înalt de P+1E+M, distanțele față de limitele
laterale vor fi de minim ½ din înălțimea la cornișă față de una dintre laturi și 2 m față
de cealaltă latură, iar distanța față de limita posterioară va fi egal cu minim ½ din
înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 10 m.
În situația amplasării construcțiilor pe limita de proprietate, distanța față de
limita laterală va fi egală cu minim ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3
m, iar distanța față de limita posterioară va fi egală cu minim ½ din înălțimea la
cornișă, dar nu mai puțin de 6 m.
Utilizări permise:
o Clădiri de locuit individuale cu caracter urban;
o Dezvoltarea de zone de locuințe în regim colectiv este permisă în condițiile
asigurării unei suprafețe de 150 mp de teren pentru fiecare apartament și a
locurilor de parcare în interiorul parcelei
o Funcțiuni terțiare aferente locurii (conform anexa 1 din RLU). Fiecare
ansamblu de dezvoltare rezidențială va respecta procentul minim de 7% pentru
zona de dotări și servicii publice;
o Spații verzi, locuri de joacă pentru copii, spații parcare ce deservesc zona;
o Rețele tehnico-edilitare ce deservesc zona.
Zone cvasi-industriale şi servicii
Pentru asigurarea în continuare a dezvoltării de mică producție, depozitare şi
servicii în comuna Dumbrăvița se vor studia zonele din jurul zonelor cvasi-industriale
existente și încadrarea unor noi propuneri.
Zone de sport şi agrement
Prin PUG 2015 se va interzice categoric schimbarea destinaţiei terenurilor de
sport existente, fiind permise doar construcţii adiacente pentru vestiare, grupuri
sanitare, depozite de material sportiv, tribune, alimentaţie publică, etc. Acest lucru
este motivat de faptul că ele trebuie să-şi continue existenţa în interiorul unităţilor
teritoriale unde se află amplasate datorită gradului mare de accesibilitate.
Zonele de agrement se vor asocia cu zonele verzi existente şi propuse.
Zone verzi
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Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2007 pentru modificarea şi
completarea OUG nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului :
Art. II- (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din
terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 m2 /locuitor, până la
data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 m2 /locuitor, până la data de 31
decembrie 2013.
Prin PUG se propune o suprafață de 133,78 ha spațiu verde de amenajat,
asigurând o suprafață de 26,75 m2/locuitor, pentru o populație de 50 000 de
locuitori.
Zonele verzi existente vor fi riguros identificate din punct de vedere juridic,
astfel încât, prin noul PUG să fie eliminate neclarităţile de interpretare juridică a
situației zonelor verzi.
Suprafața (ha)
PROPUS

EXISTENT
Spații verzi

Spațiu verde public
cu acces nelimitat
Spațiu verde cu rol
de complex sportiv
Spațiu verde cu rol
de protecție față de
ape și lacuri
Spațiu verde cu rol
de protecție față de
infrastructura
tehnică
Spațiu verde mixt
(agrement și sport)
Spațiu verde cu rol
de protecție față de
infrastructura de
transport
Spațiu verde de
aliniament
TOTAL

Localitate
principală

Trup
izolat

Total

7,26

35,96

43,22

4,28

4,68

8,96

0

0

0

0,22

7,99

8,21

0

0

0

0

3,12

3,12

0,07

1,57

1,64

11,83

53,32

65,15

Procent
din
spațiu
verde
existent
66,35
13,76

Suprafețe
spre
urbanizare

Procent
din
suprafata
urbanizata

17,29

13,11

8,65

6,60

29,36

22,43

11,85

9,05

32,24

24,65

29,15

22,28

2,35

1,79

130,89

100

0

12,60

0
4,79

2,50
100

TOTAL GENERAL
Suprafețe
in
intravilan

Procent
din
spațiul
verde
total

P.O.T
.

Suprafață
totală
(Suprafață
intravilan –
P.O.T.)

60,51

30,86

10%

54,46

17,61

8,98

40%

10,56

29,36

14,98

0

29,36

20,06

10,23

0

20,06

32,24

16,45

40%

19,34

32,28

16,47

0

32,28

3,98

2,03

0

3,98

196,04

100

-

170,04

Total spațiu verde de amenajat : 133,78 ha ( cuprinde spațiu verde public cu
acces nelimitat, spațiu verde cu rol de complex sportiv, spațiu verde cu rol de
protecție față de ape și lacuri, spațiu verde cu rol de protecție față de
infrastructura tehnică)
Construcţii pentru sănătate
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În urma analizelor efectuate împreună cu autorităţile sanitare locale se vor
stabili necesarul de construcţii pentru sănătate, amplasamentul acestora şi condiţiile
urbanistice de realizare a cabinetelor medicale individuale.
Comerţ şi dotări
Se va stabili necesarul de comerţ şi dotări atât la nivelul unităţilor teritoriale
existente, cât şi la acela al unităţilor teritoriale propuse, necesar care se va concretiza
prin liste de dotări aferente fiecărei unităţi teritoriale şi prin amplasamente stabilite
după caz.
BILANȚ TERITORIAL INTRAVILAN Comuna DUMBRĂVIȚA
Suprafața (ha)
EXISTENT
PROPUS
TOTAL GENERAL
Localitate
Trup
Total
Procent
Suprafețe spre Procent din
Suprafețe in
Procent din
Zone
principală izolat
din
urbanizare
suprafata
intravilan
intravilan
funcționale
intravila
urbanizata
total
Zona centrală.
Axul central
Locuințe cu
funcțiuni
complementare
Unități industriale,
logistică și
depozitare
Unități agrozootehnice
Instituții publice și
servicii de interes
public
Căi de comunicații și
transport rutier
Spații verzi, sport,
agrement
Construcții tehnicoedilitare
Gospodărie
comunală, cimitire
Destinație specială,
TDS_MApN
Terenuri libere
Ape
Păduri
Terenuri
neproductive

n
existent
1,12
12,13

0

12,13

297,42

418,8

716,22

11,87

120,1
7

132,04

0

12,42

12,42

3,76

0

3,76

82,76

0

82,76

11,83

53,32

65,15

0,14

0,68

0,82

1,98

0

1,98

0

15,88

15,88

34,23
0,98
0

0
0
0

34,23
0,98
0

0

0

0

Total intravilan existent

Teritoriu administrativ
Comuna Dumbrăvița
Intravilan
Extravilan

0,08
0,18
1,47
3,17
0,09
0
0

1 078,37

1897,10
Existent
Suprafață (ha)
%
1 078,37
56,85
818,73
43,15

100

48,64

253,50

14,17

0

0

20,49

1,15

21,69

121,46

17,08

-12.42

-1.74

16,73

2,35

265,70

37,39

348,46

130,89

18,39

196,04

10,95

3,32

0,47

4.14

0,23

6,46

0,91

8,44

0,47

0

0

15.88

0,89

-34.23
49,97
0

-4.81
7,02
0

0

0

0
50,95
0
0

0
2,85
0
0

710,98

100

1789,35

0,35

6,04

870,41
154,19

12,25

7,68

1,18

1,25

66,42

1,15

21,04

8,91

100,00
Propus
Suprafață (ha)
%
710,98
37,47
-710,98
-37,47

Total general
Suprafață (ha)
%
1789,35
94,32
107,76
5,68
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19,47

100

Autorizarea executării construcțiilor, în baza art. 30 din HGR 525/1996, în
baza unor PUZ aprobate este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se
respectă următoarele condiţii :
o

front la stradă de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

o

front la stradă de 8 m pentru clădiri înșiruite, în cazul în care minim
4 parcele (în funcție de adâncimea parcelelor) adoptă această tipologie
de locuire;

o

suprafaţa minimă a parcelei de 300 mp pentru clădiri înșiruite, 600
mp pentru clădiri de locuit în regim colectiv (doar dacă suprafața
destinată acestora asigură 150 mp/apartament) și, respectiv, de
minimum 600 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplat;

o pentru clădirile înșiruite este necesară asigurarea unei suprafațe de
minim 600 mp pentru maxim 2 apartamente și de minim 900 mp pentru
maxim 3 apartamente
o

adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

o

la limitele posterioară și laterale ale parcelelor sau pentru separarea
unor servicii funcționale

împrejmuiri semitransparente, în scopul

delimitării parcelelor, protecţiei împotriva intruziunilor, asigurării
protecţiei vizuale;
o

împrejmuiri decorative, transparente sau translucide din lemn sau
metal, cu soclu, sau gard viu, în scopul protecţiei împotriva
intruziunilor, delimitării parcelelor, integrării clădirilor în caracterul
zonelor. Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri
transparente îmbrăcate în vegetație.

o

se interzice realizarea împrejmuirilor din elemente de beton,
prefabricate.

Procentul de ocupare al terenului (POT) și coeficientul de utilizare al terenului
(CUT):
Pentru zona rezidențială:
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o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
o POT maxim = 35% și CUT maxim = 1,4 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mediu de înălțime de D(S)+P+2 și D(S)+P+2+M (Er)
o POT maxim=35% și CUT maxim=1,05 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim redus de înălțime și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime de
maxim D(S)+P+1+M(Er)
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,4 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mediu de înălțime și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime de
D(S)+P+2E
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri de locuințe
colective cu regim redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,6 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mediu de înălțime de D(S)+P+2 și D(S)+P+2+M (Er)
o POT maxim = 25% și CUT maxim = 1,3 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mare de înălțime de D(S)+P+3 și D(S)+P+3+M (Er)
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1 se impune pentru clădiri de locuit
înșiruite cu regim redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
Pentru axul central:
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,6 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+2E+M (Er)
Pentru zona centrala:
o POT maxim = 80% și CUT maxim = 3,2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+2E+M (Er)
Pentru zona de instituții și servicii publice:
o POT maxim = 50% și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim
mediu de înălțime de maxim D(S)+P+2+M (Er)
Pentru zona de activități economice:
o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri cu regim
redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
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o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 1,6 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+2+M (Er) aferente locuirii
o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er) aferente sportului
o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+3+M (Er) aferente zonei industrial, cvasiindustriale și de mica producție
Pentru zona cvasi-industrială și de mică producție:
o POT maxim = 60 % și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim P+2
Pentru zona industrială, cvasi-industrială și de mică producție:
o POT maxim = 60 % și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim P+2
Descrierea soluţiei de urbanism este succintă urmând ca în cadrul studiului final
să se aprofundeze, urmând de altfel cadrul conţinut legal.
Avantaje
• Comuna Dumbrăvița ar asigura la nivelul UAT-ului său toate funcțiunile
necesare a deservi cartierele de locuințe independent de Timișoara
• Nivel al calității vieții ridicat
• Bună conexiune cu vecinătățile din punct de vedere al accesibilității
Dezavantaje
• Rămâne o suprafață redusă neurbanizată, de aproximativ 100 ha, limitând aria
posibilelor extinderi din viitor
Varianta III propune o dezvoltare urbanistică în care comuna Dumbrăvița
devine parte integrată a unei amenajări teritoriale ample asigurând o zonificare
funcțională coerentă, în strânsă legătură cu contextul și nevoile populației.
PLANUL URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) – comuna Dumbrăvița va
avea caracter de direcționare și coordonare a dezvoltării urbanistice a localității pe
termen mediu și lung, cuprinzând prevederile necesare atingerii acestor obiective.
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Propunerile de urbanism, care se vor face pe elemente de prognoză economică,
demografice, definite în actuala etapă, cu aproximaţie, mai ales legate de dimensiunea
temporală, au drept scop oferirea de soluţii de funcţionare optimizatoare.
La baza propunerilor ce se vor prezenta prin documentaţia de urbanism, vor sta
câteva principii de bază, adaptate pe parcursul elaborării lucrării la condiţiile concrete
din teritoriu:
-

Poziția geografică în partea de centru a județului Timiș și tradițiile dezvoltării
de-a lungul istoriei, conferă acestei comune și zonei condiții favorabile de a
adopta o strategie de dezvoltare în continuare;

-

Potenţialul economic şi uman al zonei va trebui valorificat în noile condiţii ale
economiei de piaţă, având în vedere toţi factorii favorabili care pot concura la
schimbarea pozitivă a calităţii vieţii;

-

Reţeaua de căi de comunicaţie rutieră existentă constituie un element
importante ce trebuie valorificat corespunzător în beneficiul dezvoltării
localităţii şi zonei;

-

Organizarea dezvoltării viitoare trebuie să ţină cont de interdependenţa
factorilor ce influenţează viaţa urbană;

-

Factorii exteriori din teritoriu şi reţeaua localităţilor şi factorii interni legaţi de
circulaţia interioară, zonificarea funcțională, echiparea tehnico-edilitară,
protecţia mediului;

-

Dezvoltarea funcţiunilor urbane trebuie să se facă în cadrul unei zonificări
judicios adoptate, care apoi să fie riguros implementată, de factorii de decizie
şi autorizare;

-

Reţeaua circulaţiei rutiere trebuie dezvoltată echilibrat, pe trepte de clasificare
(ierarhizare), în raport cu destinaţia străzilor şi drumurilor, respectiv a
categoriilor de trafic major (circulaţia locală sau de tranzit, transport ușor sau
greu, viteza de circulaţie, etc.) realizând prospecte largi, cu spaţii verzi pe
arterele nou propuse;

-

Organizarea unor zone cu profile de producţie definite şi rezervarea de terenuri
pentru industrie cu caracter nepoluant, servicii, logistică şi depozitare;
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-

Determinarea de zone pentru parcelări de terenuri pentru locuinţe noi pe loturi
unifamiliale sau în asociaţii restrânse;

-

Dezvoltarea reţelei de dotări de învăţământ, cultură, sănătate, sociale,
comerciale, prestări servicii, sport, etc. la nivelul cerinţelor creşterii populaţiei
localităţii cu împrejurimile şi rezervarea de terenuri la nivelul structurii urbane
a ansamblurilor de locuit şi a centrului urban;

-

Dezvoltarea suprafeţelor cu spaţii verzi, de odihnă, recreere şi agrement, prin
conservarea severă a suprafeţelor existente împotriva tuturor intenţiilor de
consumare a acestor suprafeţe pentru construcţii cu funcţiuni diverse şi prin
realizarea de noi spaţii verzi repartizate în ansamblul întregului teritoriu;

-

Protecţia mediului înconjurator prin măsuri urbanistice vizând amplasamente
industriale, depozite reziduale, surse de apă, staţii de epuare, perdele de
protecţie, precum şi echipamente de reţinere a substanţelor poluate la agenţii
producători de noxe;

-

Protejarea zonelor istorice şi crearea de rezervaţii de arhitectură pentru fondul
construit valoros, asupra cărora intervenţiile să se facă pe baza unor studii de
specialitate şi autorizate conform legii;

-

Protejarea arterelor de penetraţie împotriva intervenţiilor întâmplătoare,
precum şi a celorlalte zone privind implantarea de obiecte minore (chioșcuri,
garaje, etc.) care ar polua arhitectural aspectul urban al zonei;

-

Terenurile propuse pentru includere în intravilan se află în interdicţie
temporară de construire până la elaborarea şi aprobarea unor documentaţii de
tip P.U.Z., care vor studia condiţiile concrete de amplasare a diverselor
obiective, conjugat cu condiţiile de echipare tehnico-edilitară şi cu cele ce
recurg din prevederile de aplicare şi respectare a normelor de protecţie a
mediului.
REGLEMENTARIILE URBANISTICE DIN CADRUL P.U.G. se vor

detalia prin Regulamentul Local de Urbanism.
Atribuirea funcțiunilor urbane asupra noilor suprafețe cuprinse în intravilan au
avut în vedere vecinătățile existente cu funcțiunile lor, eliminându-se pe cât posibil
incompatibilitățile funcționale.
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Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan
• noua limită de dezvoltare coincide cu limita teritoriului administrativ al
comunei, excepție făcând zona central-nordică, unde limita propusă este
retrasă până la limita Centurii Muncipiului Timișoara (CT) ;
•

se va retrasa limita U.A.T. Dumbrăvița pe toate laturile, acolo unde este
necesar, astfel încât partea carosabilă să fie în totalitate pe teritoriului unuia
dintre U.A.T.-uri;

Teritoriul intravilan va fi împărțit în unități teritoriale de referință care
din punct de vedere funcțional vor trebui să genereze centre specifice de
dezvoltare;
• stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă
de construire;
• stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora;
Delimitarea suprafeței ce prezintă un risc radioactiv și instituirea unei
zone de protecție necesare;
• stabilirea obiectivelor de utilitate publică;
• modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare;
• evidențierea deținatorilor terenurilor din intravilan;
• stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a conditiilor de
conformare și realizare a construcțiilor.
Identificarea, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural
construit si natural;
• asigurarea calității cadrului construit, amenajat si plantat;
În cadrul P.U.G. se vor evidenția măsurile majore și prioritare ce vor trebui
adoptate în vederea dezvoltării armonioase și echilibrate a zonei.

1.3. Relatia cu alte planuri si programe relevante
Conform HG nr. 1076/2004, continutului cadru al Raportului de Mediu trebuie
sa faca referire la relatia planului cu alte programe si planuri relevante. In acest sens,
enumar cateva dintre acestea si anume:
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❖ Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Timis
Obiectiv Sectorial

Subdomeniu

Asigurarea protectiei
factorului de mediu apa si
imbunatatirea calitatii
acestuia si a standardelor
de viata din Judetul Timis
in conformitate cu acquisul
comunitar de mediu
Protectia solului fata de
efectele negative ale
fenomenelor naturale si ale
activitatilor umane si
ameliorarea starii de
calitate a acestuia
Imbunatatirea starii de
sanatate a populatiei
Reducerea semnificativa a
impactului negativ a
activitatii industriale
asupra calitatii mediului si
a populatiei
Protectia valorilor de
patrimoniu natural
Dezvoltarea si echilibrarea
retelei de localitati
Imbunatatirea serviciilor
publice de alimentare cu
apa si canalizare a apelor
uzate din localitati
Reabilitarea si constructia
retelei judetene de
infrastructura rutieradrumuri nationale, drumuri
judetene, drumuri
comunale si strazi urbanela nivelul standerdelor
europene cat si adaptarea
serviciilor de transport in
comun rutier la nevoile
actuale
Realizarea unei politici de
gospodarire durabila a
apelor prin asigurarea

Protectia apelor de
suprafata si subterane

Denumirea planului
relevant
PATJ Timis

Protectia Solurilor

PATJ Timis

Sanatatea populatiei

PATJ Timis

Zonele expuse la riscuri
tehnologice

PATJ Timis

Patrimoniu natural-Turism

PATJ Timis

Reteaua de localitati

PATJ Timis

Reteaua de transport rutier

PATJ Timis

Gospodarirea complexa a
apelor

PATJ Timis
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protectiei cantitative si
calitative a apelor,
apararea impotriva
actiunilor distructive a
apei, precum si
valorificarea potentialului
apelor in raport cu
cerintele dezvoltarii
durabile a societatii si in
acord cu directivele
europene in domeniu
Cresterea competititivitatii
economiei judetene prin
utilizarea potentialului
endogen si reducerea
disparitatilor in
dezvoltarea economica
teritoriala

Structura activitatilor

PATJ Timis

❖ Planul Local de Acţiune pentru Mediu Timiş reprezinta strategia pe
termen scurt, mediu si lung pentru solutionarea problemelor de mediu
din judet prin abordarea pe principiile dezvoltarii durabile si este in
concordanta cu Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului si
cu Strategia de Dezvoltare a judetului Timis
Obiectiv General
Îmbunătăţirea calităţii
solului şi a apelor
subterane prin
diminuarea numărului
şi severităţii surselor
de poluare

Obiectiv specific

Denumirea planului
relevant
PLAM Timis

Respectarea
prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean
Timiş
nr.35/30.05.2006,
precum şi a prevederilor
Codului de bune practici
Agricole
(Interzicerea
fermelor
de
suine
în:
comunele periurbane situate
în
zonele
de
interes
metropolitan)
Refacerea mediului în zona
Dumbrăviţa (Existenţa unei
zone cu potenţial de poluare
radioactive ca urmare a activităţilor
de exploatare a zăcămintelor
de combustibil fosil în zona
Dumbrăviţa)
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Gestiunea deseurilor

Cantitatea si calitatea
apei potabile

Poluarea atmosferei

Devoltarea sistemului de
colectare selectiva in mediul
rural si urban
Realizarea, reabilitarea si
extinderea retelelor de
canalizare pentru localitatile
din mediul urban si rural
Realizarea, reabilitarea şi
extinderea statiilor de epurare
tertiara si secundara, in
localitatile din judetul Timis

PLAM Timis

Reducerea poluarii aerului cu
compusi organici volatili
(COV)

PLAM Timis

PLAM Timis

Capitolul II. Aspecte relevante ale starii actuale a mediului si
ale evolutiei sale probabile in cazul neimplementarii planului ”Plan
Urbanistic General al Comunei Dumbravita, judetul Timis”
2.1.Starea actuala a mediului
Starea actuala a mediului („varianta 0”) reprezinta punctul de plecare pentru
plan si reda situatia actuala a mediului, in lipsa implementarii planului propus.
2.1.1.Incadrarea in teritoriu a comunei Dumbravita, judetul Timis
Comuna Dumbrăvița este aşezată în Câmpia Timişului, practic în lunca râului
Bega (canalul Bega de mai târziu). Comuna de astăzi este alcătuită din satul cu același
nume.
Faţă de principalul centru administrativ al judeţului - Timişoara, comuna
Dumbravița

se

află

în

nordul

acestuia,

pe

coordonatele

geografice

de

45°48′22″latitudine nordică şi 21°14′45″longitudine estică.
Vecinii comunei sunt:
-la nord comuna Giarmata și comuna Sînandrei,
-la est – Pădurea Verde (Municipiul Timișoara) și comuna Ghiroda,
-la sud – municipiul Timișoara prin cartierele Lipovei și Aradului,
-la vest – comuna Sînandrei și municipiul Timișoara.
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Harta Judetului Timis

Comuna Dumbravita, judetul Timis
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Suprafața teritoriului intravilan existent al comunei Dumbrăvița este de
1 078,37 ha, compus din 457,10 ha reprezentate de localitatea de bază și 621,27
ha reprezentate de planuri urbanistice aprobate, iar suprafața teritoriului
extravilan existent este de 818,73 ha.
Suprafața U.A.T. Dumbrăvița constând din suprafața din intravilan însumată
cu suprafața din extravilan este de 1 897,10 ha.

Teritoriu administrativ
existent
Comuna Dumbrăvița
Intravilan
Extravilan

Teritoriu
administra
tiv existent
Extravilan
Intravilan
Total
% din
total

1897,10

100 %

Suprafață (ha)
1 078,37
818,73

%
56,85
43,15

Categorii de folosință (ha)
Neagricol

Agricol
Arabil

Pășuni
-fânețe

Vii

Livezi

598,77

40,79

0

0

0

0

0

598,77

40,79

0

Păduri

Total

Curți
construcții

Neprod.

121,68

621,27

4,07

0,98

82,76

374,34

0

457,10

51,57

203,54

995,61

4,07

1 897,1

Ape

Drumur
i

3,73

50,59

0

0

0

3,73

1440

66,30

33,70

100

BILANȚ TERITORIAL INTRAVILAN EXISTENT Comuna DUMBRĂVIȚA
Zone funcționale
Suprafața (ha)
Procent
Localitate
Trup izolat
Total
% din total
principală
intravilan
Zona centrală
Locuințe cu funcțiuni complementare
Unități industriale, logistică și depozitare
Unități agro-zootehnice
Instituții publice și servicii de interes public
Căi de comunicații și transport rutier
Spații verzi, sport, agrement
Construcții tehnico-edilitare
Gospodărie comunală, cimitire
Destinație specială, TDS_MApN
Terenuri libere
Ape
Păduri
Terenuri neproductive
Total intravilan existent

12,13
297,42
11,87
0
3,76
82,76
11,83
0,14
1,98
0
34,23
0,98
0
0

0
418,8
120,17
12,42
0
0
53,32
0,68
0
15,88
0
0
0
0

12,13
716,22
132,04
12,42
3,76
82,76
65,15
0,82
1,98
15,88
34,23
0,98
0
0
1 078,37

Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

1,12
66,42
12,24
1,15
0,35
7,67
6,04
0,08
0,18
1,47
3,17
0,09
0
0
100,00

37

Teritoriul administrativ al comunei Dumbrăvița se prezintă cu un relief plat, o
zonă de câmpie, în care trupul principal – localitatea – este amplasată central-estic. În
partea nord-estică a teritoriului se desfăşoară în principal terenuri agricole (arabil) în
trecut cultivate, iar în prezent predispuse în totalitate la dezvoltări urbane.
Trama stradală a localității este în general rectangulară, fiind constituită din
străzi principale şi secundare. Traversând localitatea, DJ 691 se constituie ca un ax, de
la sud-vest la nord-est.
Loturile individuale tradiţionale atribuite sunt de dimensiuni mari, având o
suprafaţă de 400 de stânjeni (cca. 1 400 mp). Ele cuprind, în general, casa de locuit,
anexele gospădăreşti şi grădina de legume. În lot clădirile sunt amplasate la limita
aliniamentului. Regimul de înălţime dominant în vatra veche este parter.
Prin lucrările de reparare, reconstrucţie sau clădiri noi, regimul de înălţime s-a
modificat, apărând şi clădiri din categoria: P+M, P+1+M, P+2, P+2+M, P+3. În
perioada socialistă, în comună s-au înfiinţat și zone de locuire colectivă, cu blocuri, cu
regim de înălţime P+3.
După 1990 activitatea de construire s-a amplificat mult, realizându-se
construcţii noi, mai ales cu caracter de locuire, servicii, dar și de depozitare sau cu
caracter de producție.
Localitatea a devenit ținta predilectă a fenomenului de exurbanizare, prin care
locuitori din Timişoara s-au aşezat aici. Fenomenul s-a intensificat după anul 2000,
fiind la baza unei creşteri urbanistice exponenţiale.
Zona centrală
Zona se remarcă printr-o structură funcţională complexă şi atractivă, de tip
central, caracterizată de diversitatea de activităţi de interes general, cu acces public.
Zona are 2 poli de atracție: Biserica Reformată cu piața din jurul său și Sala
Polivalentă.
Zona de locuințe:
a)

Locuințe individuale cu caracter rural
Caracteristicile principale ale construcțiilor constau în dispunerea ordonată,

predominant cu calcan și cu retrageri similare și un procent de ocupare mic.
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Parcelarul este de factură rurală, cu suprafețe mari, dreptunghiulare, în medie
de 1000 mp, cu frontul îngust spre stradă, iar partea de grădină în spate. Clădirile sunt
dispuse de regulă lipite de două dintre laturi, formând un front compact fără retragere
și cu calcan, iar în continuarea lor se dezvoltă, tot cu calcan, anexele gospodărești de
folosință agricolă.
b)

Locuințe individuale cu caracter urban
Parcelele sunt de dimensiuni reduse și formă dreptunghiulară, în jurul a 500

mp cu front stradal generos și cu o adâncime limitată. Construcțiile sunt amplasate
izolat sau cuplat pe parcele.
c)

Locuințe înșiruite
Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială (locuințe unifamiliale sau

colective), fiind organizată în mici ansambluri unitare din punct de vedere urbanistic
și arhitectural.
d)

Locuințe colective
Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială cu funcțiuni complementare

(servicii, comerț), cu o densitate crescută și regim de înălțime mai mare amplasate în
apropierea intravilanului Municipiului Timișoara.
Zona de activități economice:
Este împărţită în mai multe categorii de activităţi:
a)

zona de activităţi economice cu caracter terţiar

b)

zona de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter

rezidenţial
c)

zona de depozitare, logistică

d)

zona de mică producţie, servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, comerţ

en-gros
Instituții și servicii
Zona este formată din instituţii şi servicii publice şi de interes public
constituite în ansambluri independente şi clădiri dedicate, situate zona centrală.
Zona de gospodărire comunală
Cuprinde cele două cimitire.
Zona de construcții aferente lucrărilor edilitare
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Cuprinde suprafeţele aferente surselor de apă, sondelor şi staţiilor electrice.
Zona cu destinație specială
Cuprinde terenurile aferente MApN.
Căi de comunicație și transport
Cuprind spaţiile aferente infrastructurii rutiere.
Spații verzi
Sunt evidenţiate următoarele categorii spaţii verzi, care intră la calculul de
spaţiu verde pe cap de locuitor conform Legii nr. 24/2007, republicată în 2009,
privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților:
a)

spații verzi publice

b)

spații verzi aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare

sau de protecție socială, instituții, edificii de cult;
c)

spații verzi pentru agrement: baze de agrement, complexuri și baze sportive;

d)

spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;

e)

culoare de protecție față de infrastructura tehnică;
Există un deficit semnificativ de spaţii verzi amenajate în raport cu

numărul de locuitori (mp/loc), de doar 10,77 mp/loc, faţă de cuantumul stabilit
prin OUG 114/2007 de spatiu / locuitor şi o stare deficitară a spaţiilor verzi
existente, cu precădere în interiorul cartierelor de locuire din zonele nou
urbanizate.
2.1.2.Relieful si caracteristicile geotehnice
Comuna Dumbrăviţa este situată într-o zonă de câmpie, cu altitudini în jur de
95,0 m.
Amplasamentul în studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din
câmpia joasă TIMIŞ - BEGA denumită Depresiunea Panonică.

Relieful este de

câmpie joasă, îi este atribuită datorită faptului că fiind o prelungire a Câmpiei Tisei, în
spaţiul Piemonturilor Vestice (de-a lungul cursului râului Timiş) este formată din
formaţiuni aluvionare cu denivelări de mai mică amploare determinate de prezenţa
croburilor şi dispune de altitudini ce se încadrează între 80 şi 100m. Pâraiele Behela şi
Niarad sunt singurele cursuri de apă de suprafaţă, ce curg la cca. 1 km depărtare de
comună. Albiile sunt slab dezvoltate şi debitele de apă scăzute.
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Un alt element definitoriu pentru cadrul natural al comunei, deși nu se află pe
teritoriul administrativ al acesteia, este vecinătatea cu Pădurea Verde. Această piesă
definitorie pentru arealul studiat se pretează pe viitor a fi tratată, la același nivelul cu
cel al administrațiilor occidentale, pornind de la ideea de a amenaja, măcar parțial,
Pădurea Verde sub forma unui Parc Central pentru Polul de creștere Timișoara. Acest
demers considerat ca proiect regional va avea un impact major asupra sănătății și
calității vieții locuitorilor din zonă.
Caracteristici geotehnice: terenul este constituit din materiale foarte diverse:
argile, prafuri, nisipuri, pietrişuri, loessuri, piemontane, depozite loessiare provenite
din măcinarea dealurilor piemontane estice spălate de ape. Principalele tipuri de sol
întâlnite sunt: brun roşcat de pădure, cernoziom, argiluvisoluri.
Apa freatică este prezentă în straturile nisipoase şi în cele argiloase de grosime
mai mare.
Studiile geotehnice efectuate au etalat următoarele condiţii de fundare:
-teren bun de fundare h min -1,5 m;
-presiunea admisă p.a. -1,5 kgf/cm pătraţi;
-apa freatică are nivelul între 2,9-3,0 m.
Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5.
Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al
XIX-lea şi până în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare
seismice, care se grupează în două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al
doilea în imediata apropiere a oraşului Timişoara. În apropiere de Timişoara se
intersectează liniile seismice Periam-Variaş-Vinga în nord-vest şi Radna-Parţa-Şag în
sud-est. Se pare că cel mai puternic cutremur din zona Banat a fost cel din 10
octombrie 1879 de la Moldova Nouă, cu o intensitate de VIII şi numeroase replici.
Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin adâncimea mică a focarului (5-15
km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de
tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri
de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari)
şi mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice).
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2.1.3.Clima
Comuna Dumbrăvița se află în zona climatică continentală, în ţinutul de
câmpie, la contact cu influenţa climei mediteraneene din sudul Banatului. Verile sunt
călduroase şi uscate datorită maselor de aer continentale sub influenţa valorilor mari
ale radiaţiei solare (120 Kcal/cm2) iar iernile reci, însă cu temperaturi medii peste cele
naţionale, cu fenomene extreme de viscol destul de rare.
Media temperaturilor în lunile de vară este de +20,6°C iar in lunile de iarnă de
0,2°C, Rezultă o medie anuală de +10,9°C. În anotimpul călduros numărul zilelor cu
temperatura medie de peste +25°C a fost de 100 zile, iar a zilelor tropicale cu
temperatura de peste +30°C a fost de 40 de zile.
Temperatura maximă înregistrată în comună a fost de 40°C, iar temperatura
minimă absolută a fost de -35°C. Media anuală a precipitațiilor este de 631mm.
Regimul eolian se caracterizează prin frecvenţa mai mare a vânturilor din
sectorul nord-vestic, cu 13% şi din sectorul vestic cu 9,8%, reflex al activităţii
anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitaţii bogate
şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi
vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse.
Aflându-se predominant sub influenta maselor de aer maritim dinspre nordvest, Dumbrăviţa primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât oraşele din
Câmpia Română. Media anuală, de 592 mm, apropiată de media țării, este realizată
îndeosebi ca urmare a precipitaţiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din
totalul anual) și a celor din lunile noiembrie și decembrie, când se înregistrează un
maxim secundar, reflex al influentelor climatice submediteraneene. În perioada
propice culturilor agricole, cad aproape 80% din precipitaţii, ceea ce constituie o
condiţie favorabilă dezvoltării plantelor de cultură autohtone. Regimul precipitaţiilor
are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media și ani cu precipitaţii
foarte puţine.
Urmare a poziţiei sale în câmp deschis, dar situat la distante nu prea mari de
masivele carpatice și de principalele culoare de vale care le separa în această parte de
țară (culoarul Timiș-Cerna, valea Mureşului etc.), Localitatea suportă, din direcţia
nord-vest și vest, o mişcare a maselor de aer puţin diferită de circulaţia generală a
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aerului deasupra părţii de vest a României. Canalizările locale ale circulaţiei aerului și
echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecventei
vanturilor pe principalele direcţii.
2.1.4.Retea hidrografica
Partea de nord-vest a comunei este străbătută de un curs secundar al pârâului
Beregsău.
Pârâul Beregsău își are izvoarele

în Podișul Lipovei, în raza comunei

Șiștarovăț, județul Arad, de unde pornește spre sud-vest alimentând localitățile
Comeat, Sintar, Bogda, Altringen, Charlottenburg, Remetea Mică, Fibiș, Pișchia și
Cerneteaz până să pătrundă pe teritoriul comunei Sînandrei. Până aici Beregsăul
primește ca afluent de dreapta pârâul Sintar (înainte de localitatea Sintar) și ca afluenți
de de stânga pâraiele Buzad (în dreptul localității Charlottenburg), Hamoș, Honoș,
Șumanda, (în dreptul localităților Remetea Mică și Fibiș) Băcin și Valea Dosului (în
dreptul localității Pișchia). Este de menționat faptul că în zona localității Cerneteaz
din cursul principal al râului Beregsău se desprinde un curs secundar care traversează
teritoriile administrative ale comunei Dumbrăvița și a municipiului Timișoara până să
revină la cursul principal, la nord de localitatea Săcălaz.
Teritoriul Comunei Dumbrăvița constituie capacitate de desecare prin
pompare, făcând parte din amenajările de desecare Behela, cod 450 și amenajarea
Begheiului Vechi Vest Timișoara, cod 449, aflate în administrarea ANIF Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș-Mureș Inferior.
În partea de est găsim lacul de acumulare creat pe cursul pârâului Behela.
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Date privind acumularea permanenta Dumbravita-Raul Behela, judetul Timis
2.1.5.Solul
Conform Studiului OSPA au fost identificate urmatoarele tipuri de sol:
-cernoziomuri (ti, cb, gc, ar, st),
-eutricambosoluri (mo, gc),
-preluvosoluri (mo, gc, st),
-antrosoluri (er).
Perimetrul cercetat are o suprafata totala de 438,2245781 ha din care teren
agricol=436,6445781 ha si teren neagricol=1,58 format din neproductiv (balti,
mlastina).
In baza datelor de la OSPA Timis, pentru perimetrul agricol in suprafata de
436,6445781 ha format de un invelis de soluri cu potential productiv natural,
reprezentat prin note de bonitare cuprinse intre 21-77 puncte, pentru categoria de
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folosinta ”arabil”, fapt ce determina incadrarea suprafetei mentionate in clase cuprinse
intre a IV-a si a II-a de calitate (fertilitate).
Pentru categoria de folosinta actuala, respectiv ”arabil”, fapt ce determina
incadrarea suprafetei de 258,1246781 ha in clasa a II-a, 171,2209 ha in clasa a III-a,
7,299 ha in clasa a IV-a de calitate (fertilitate). O parte din suprafata de 1,58 ha,
nefiind teren agricol, nu poate fi incadrata in clase de calitate, terenul fiind constituit
din teren neproductiv (balti, mlastina).
2.1.6.Biodiversitatea
Pe raza comunei Dumbravita nu sunt arii naturale protejate sau situri Natura
2000.
Vegetatia reprezentata de hemicriptofitele cele mai reprezentative, din punct
de vedere al procentului de participare în alcătuirea covorului vegetal, reprezentate de
specii ca: Alopecurus pratensis, Lolium perenne, Bromus inermis, Dactylis glomerata,
Festuca pratensis, Poa pratensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Lathyrus
pratense, etc. Urmeaza terofitele anuale, reprezentate de specii ca: Bromus mollis,
Hordeum murinum, Setaria viridis, Adonis aestivalis, Arctium lappa, Bidens
tripartita, specii fără valoare furajeră sau chiar dăunătoare din punct de vedere furajer.
Faună spontană:
Denumirea științifică
Bufo bufo
Rana esculenta
Rana ridibunda
Bufo viridis
Natrix natrix
Lacerta agilis
Podarcis muralis
Phasianus colchicus
Passer domesticus
Parus major
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtu
Falco vespertinus
Ciconia ciconia
Carduelis carduelis
1
2

Denumire populară
broasca rioasă
broasca verde de lac
broasca verde mare de lac
broasca rioasă verede
șarpele de casă
șopârla de câmp
șopârla de ziduri
fazan
vrabia de casă
pițigoiul mare
guguştiuc
turturica
vânturelul de seară
barza albă
sticletele

Regim de protecție
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
OUG 57/L49/2011
Nu este cazul
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011

P1/A2
A
A
A
P
A
A
P
A
P
P
P
A
P
P
P

Prezent(ă) în zona de implementare a planului
Absent(ă) în zona de implementare a planului
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Turdus merul
Hirundo rustica
Sturnus vulgaris
Corvus frugilegus
Corvus corone corone
Pica pica
Lepus europaeus
Talpa europaea
Vulpes vulpes
Erinaceus concolor
Capreolus capreolus
Mustela nivalis
Mus musculus

mierlă
rândunica
graure
cioara de semanatura
cioara neagra
coțofana
iepure de câmp
cârtița
vulpea
ariciul european
căprior
nevăstuica
șoarecele de casă

OUG 57/L49/2011
Nu este cazul
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
OUG 57/L49/2011
Nu este cazul
OUG 57/L49/2011
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
OUG 57/L49/2011
Nu este cazul

P
P
A
P
A
P
A
P
A
A
A
P
P

2.1.7.Zone cu riscuri naturale
Tectonica
Tectonica înscrie arealul comunei Dumbrăvița într-o zonă cu un grad mediu de
seismicitate (cutremurele cu epicentrul în zonă nu depășesc de regulă magnitudinea 6
pe scara Richter), fapt care trebuie avut în vedere la proiectarea clădirilor. Tot ca
urmare a tectonicii, pe liniile de falii din Câmpia Timișului apar izvoare naturale
termo-minerale, la Timișoara, Calacea și Buziaș-Ivanda, cu posibilitatea de a fi
folosite pentru amenajarea unor complexe recreative și de tratament.
Seismicitate
Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013, acceleratia terenului
pentru proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului) este ag=0,20 g,
iar perioada de colt este Tc=0,70 sec, conform figurilor de mai jos:
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Zonarea seismică a teritoriului ţării relevă faptul că localitatea este situată întro zonă de intensitate seismică VII. Arealul înconjurător al comunei
Dumbrăvița se înscrie într-o zonă de intensitate seismică pe scara MSK, cu
perioadă medie de revenire de cca 50 de ani.
Alunecări de teren
Macrozonarea teritoriului ţării din punct de vedere al riscului la alunecări de
teren relevă faptul că potenţialul de producere a alunecărilor este scăzut, iar
probabilitatea de alunecare este practic zero, teritoriul administrativ al
comunei nefiind afectat de alunecări de teren.
Inundații
Localitatea Dumbrăvița este străbătută de Pârâul Beregsău și de Behela.
Pentru atenuarea viiturilor pe râul Behela, s-a realizat rectificarea albiei şi
construcţia barajului Dumbrăviţa.
Teritoriul administrativ al comunei este parte componentă a unei zone în care
cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de ore este mai mică de 100 mm.
Teritoriul nu este afectat de inundaţii.
În localitatea Dumbrăvița nu există zone cu riscuri de inundații dar ca zone cu
potențial peisagistic s-ar putea constitui pe viitor arealele pâraielor Beregsău (curs
secundar) și Behela (cu precădere zona lacului).
Pârâul Beregsău îşi are izvorul în Podișul Lipovei, în raza comunei Șiștarovăț,
județul Arad, şi străbate teritoriul administrativ al comunei, în partea vestică de la
nord-est la sud-vest. În zona localității Cerneteaz din cursul principal al râului
Beregsău se desprinde un curs secundar care revine la cursul principal, la nord de
localitatea Săcălaz.
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Zone de protecție pentru albiile minore ale pâraielor Beregsău (curs secundar)
și Behela, suprafața ocupată de consolidările de maluri, precum și lucrările de apărare
împotriva inundațiilor s-au stabilit în baza Legii Apelor nr.107/1996 actualizată, anexa
2. Lit.
a) Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă:
Lățimea cursului de apă (m)
Lățimea zonei de protecție (m)

10-50
15

51-500
30

peste 500
50

Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare

c)

Volumul brut al lacului de acumulare (mil. m3)
Lățimea zonei de protecție (m)

0,1-1 1,1-50 peste 50
5
10
15

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/2006, anexa 2, se va
respecta lățimea zonelor de protecție în jurul lacurilor naturale, lacurilor de
acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări
hidrotehnice. În aceste condiții zona de restricție și protecție al lacului Dumbrăvița
este între nivelul normal de retenție (cota 95.50 m – Marea Baltică) și cota
coronament pentru acumulare respectiv 20 m în jurul barajului.
Lățimea zonei de protecție de-a lungul digurilor

d)

Înălțimea medie a digului (m)
Lățimea zonei de protecție (m)
-spre cursul de apă
-spre interi

0,5-2,5

2,6-5

peste 5

5
3

10
4

15
4

Lățimea zonei de protecție de-a lungul canalelor de derivație de debite

e)

Adâncimea medie a canalului (m)
Lățimea zonei de protecție (m)
- Canal cu debitul instalat până la 10 m3/s
- Canal cu debitul instalat de la 10 m3/s la 50 m3/s
- Canal cu debitul instalat peste 50 m3/s

0,5-2,5

2,6-5

peste 5

1
2
3

2
3
4

3
4
5

Zonele de protecție se măsoară astfel:
-

la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;

-

la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

-

la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcție.
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Dezvoltarea propusă nu se suprapune peste arii naturale protejate. Conform
“Directivei inundații 2007/60/CE” referitoare la Hărțile de hazard și de risc la

inundații prezentată pe pagina de internet a Administrației Naționale Apele Române –
Administrația Bazinală de Apă Banat, teritoriul comunei nu este afectat de riscuri
asociate, hazard sau benzi de inundabil.
2.1.8.Relatii in teritoriu
Comuna DUMBRĂVIȚA este situată în zona centrală a judeţului TIMIŞ
delimitată de:
-la NORD de teritoriul administrativ ale comunei SÎNANDREI, respectiv al
comunei GIARMATA;
-la EST de teritoriul administrativ al comunei GHIRODA, respectiv al
municipiului TIMIŞOARA;
-la SUD de teritoriul administrativ al municipiului TIMIȘOARA;
-la VEST de teritoriul administrativ al municipiului TIMIȘOARA.
Aflată la intersecţia câtorva căi de comunicaţie rutiere importante, localitatea
se bucură de o bună accesibilitate, de pe drumuri naţionale, judeţene şi comunale, spre
toate direcţiile. Potenţialul de acces, tranzit şi circulaţie în zonă este ridicat.
Accesul principal este asigurat de drumul județean DJ 691 (Timişoara Lipova) care traversează teritoriul comunei şi localitatea de la sud-vest la nord-est, cu
relație spre punctul de acces pe Autostrada A1, parte a Coridorului IV pan-european
de transport, aflată în construcție.
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Accesul secundar este asigurat de drumul național DN 69 (Timişoara - Arad)
care delimitează spre sud-vest teritoriul comunei, cu un potențial ridicat, accentuat în
dezvoltarea propusă.
Un alt acces important, care traversează partea de nord a teritoriului
administrativ, pe relația est-vest, este centura Municipiului Timișoara CT, care
asigură relația înspre est la drumul național DN 6 (București - Alexandria - Roșiorii
de Vede - Craiova - Filiași - Caransebeș - Lugoj - Timișoara - Sânnicolau Mare Cenad), iar spre vest la drumul național DN 69 (Timișoara - Arad).
Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat un scenariu integrat
(rutier /feroviar /edilitar economic / social /ecologic, etc) în două etape de Dezvoltare
a Aglomerației Urbane Timișoara din zona sa metropolitan, făcând parte și Comuna
Dumbrăvița. Dintre obiectivele propuse reamintim dezvoltarea spațială pe direcțiile
radiale de penetrare în Municipiul Timișoara și crearea de centre de comunitate noi în
fiecare Unitate Teritorială Rezidențială existentă și sau nou realizată, din acest punct
de vedere drumul județean DJ691 jucând un rol esențial.
Propunere etapa I și et II extindere Aglomerarea Urbană Timișoara – 2005:

2.1.9.Mediul economic
Aderarea la Uniunea Europeană și obiectivele europene pentru anul 2020 au
dinamizat mediul de afaceri din România, contribuind la intensificarea dezvoltării
economice. Această dinamică se observă și la nivel local, oferind noi oportunități
pentru locuitorii comunei Dumbrăvița și contribuind la creșterea nivelului de trai.
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Sectoare de activitate
Economia comunei Dumbrăvița este una complexă, fiind dominată de sectorul
serviciilor, aflat în plină ascensiune, la care se adaugă un sector cvaasi-industrial
bine dezvoltat, orientat către export. Sectorul cvasi-industrial se situează preponderant
în partea nordică și vestică a comunei, adiacentă căilor rutiere majore (Calea Aradului
și Centura Timișoara), cuprinzând loturi parcelare de dimensiuni generoase, fără o
regulă prestabilită de amplasare a construcțiilor pe sit.
Activităţile agricole au o pondere nesemnificativă în economia comunei,
rezumându-se la practicarea unei agriculturi de subzistenţă.
Localitatea Dumbrăvița se încadrează în tipologia localităţilor urbane cu
funcţiuni mixte, cu rol intercomunal şi cu un grad de influenţă tot mai ridicat, datorat
expansiunii economice. Situarea pe căi de comunicaţie majoră (DN 6, CT, DJ 691) şi
limitrof municipiul Timișoara, face ca potenţialul său de dezvoltare să fie foarte
ridicat.
Comuna se constituie ca pol urban atractiv, cu ramificaţii spre comunele
limitrofe, dezvoltând un sistem de localităţi de tip periurban.
Activităţile desfăşurate sunt grupate pe sectoare de activitate după cum
urmează:
-

Sectorul secundar: industrie prelucrătoare, energie electrică, termică, gaze şi
apă, construcţii, depozitare;

-

Sectorul terţiar (servicii): administraţie publică, învăţământ, sănătate, asistenţă
socială, cultură, culte, comerţ, hoteluri, restaurante, transport, activităţi
financiar-bancare şi de asigurări, tranzacţii imobiliare, poştă şi
telecomunicaţii.
Comerțul este subsectorul care a cunoscut cea mai amplă dinamică

antreprenorială, astfel încât, în prezent, peste 35% din firmele din Dumbrăvița sunt
active în acest domeniu. În sfera comerţului cu amănuntul de produse alimentare şi de
larg consum, reţeaua de unităţi comerciale din comună s-a extins simţitor în ultimii
ani, când au apărut marketuri și magazine moderne, care sunt parte a unor reţele
comerciale internaţionale. La nivelul comunei activează hypermarketul Kaufland și
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supermarketul LIDL– ca parte a lanțurilor internaționale de rețele comerciale
Kaufland și LIDL.
În domeniul turismului și alimentației publice există aproape 20 de firme,
dintre care 95% sunt microîntreprinderi, acestea operând mici baruri, pizzerii,
cafenele sau restaurante, în timp ce doar câteva se ocupă şi de domeniul hotelier.
Sectorul turistic este unul încă slab dezvoltat în raport cu potenţialul ridicat al
zonei. În ceea ce priveşte infrastructura de cazare, există circa 10 unităţi de cazare, ce
oferă în total puţin peste 500 de locuri de cazare şi care sunt administrate de diferite
companii private.
Domeniul imobiliar este unul bine dezvoltat la nivelul comunei Dumbrăvița,
cunoscând o dezvoltare impresionantă după anul 2002. Numai în perioada 2005-2012,
în Dumbrăvița s-au construit peste 700 de locuinţe noi. În comuna Dumbrăvița există
o sucursala a bancii BRD. Multe companii operează în Dumbrăvița, cu profiluri
diferite, printre care amintim: TIM RAIL CARGO S.R.L., S.C. Dunca S.A. domeniul transporturilor, BONTIMES S.A. - fabrică de pantofi, Tioss S.R.L.,
Europrefabricate S.A., PESTAN S.A., Carnexim Banat S.A. - prelucrarea cărnii,
Legofruct S.A., Fropin S.A.-brutărie, Confort S.A. - construcții, RUS SAVITAR
S.R.L., Tehnorex S.R.L., Aviconst S.A., Magentis – tipografie, OTI – comerț,
Braverdi Group – comerț, Geneza Market – Agentie de publicitate, HotelGalaxy.
Număr de firme
Dumbrăviţa este singura comună din Timiş şi printre puţinele din ţară, care are
un incubator de afaceri funcţional. Un loc unde antreprenorii să-şi poată desfăşura
activitatea fără chirii exagerate pentru birouri şi spaţii de producţie, adică 20 de firme
locale îşi desfăşoară deja activitatea aici.
În localitatea Dumbrăviţa îşi desfăşoară activitatea, în prezent, un număr de
204 agenţi economici, dintre care cei mai importanți sunt:
Nr.
Numele agentului economic
crt.

Domeniul de activitate

Adresa
Str. Oltului, nr. 7, Dumbrăviţa, tel.
214385
Str. Petofi Sandor, nr. 79,
Dumbrăviţa, tel. 214010, 214011
Str. M. Eminescu, nr. 87/A,
Dumbrăviţa

1.

KRIZO LENO SRL

2.

S.C. BONTIMES S.R.L.

producţie încălţăminte

3.

S.C. CARNEXIM BANAT S.R.L.

prelucrarea cărnii
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4.

S.C. COMPUTING APPROACH
S.R.L.

5.

EURO SIGN PRODUCTION

6.

S.C. FROPIN S.R.L.

7.

S.C. MARIPI S.R.L.

8.

PENSIUNEA GIULIA

Hotelier

9.

S.C. OXIA S.R.L.

Constructii

Panificaţie

10. S.C. ROXEMI S.R.L.
11. RUS SAVITAR S.R.L.

Comerţ mobilier

12. S.C. T AND D TRANS S.R.L.

Construcţii

13. S.C. TIOSS COMMERCE S.R.L.
14. S.C. F.M.G ROMÂNIA S.R.L

Producţie alimente
Producţie confecţii
Producţiecomercializare produse
construcţii
Transporturi
Comerț fructe și legume
Transporturi marfă
Transporturi
Producție-distribuție
consumabile
pentru
imprimante

15. S.C. AVICONS S.A.
16.
17.
18.
19.

DUNCA EXPEDIȚII S.A
MEGAFRUCT S.R.L.
TIM RAIL CARGO S.R.L
HOPO RO LOGISTICS S.R.L

20. SKY GROUP S.R.L.

Str. N. Bălcescu,
nr. 16,
Dumbrăviţa
Str. Bărăgan, nr. 32, Timişoara, tel.
226917
Cartier Banat 2, Dumbrăviţa,
tel. 283689
Str. Ghe. Doja, nr. 7, Dumbrăviţa,
tel. 214648
Str. Etolia, nr. 3, Dumbrăviţa
Str. Petofi Sandor, nr. 79A, tel.
306487
Str.
Etolia,
Dumbrăviţa,
tel. 284690
Cartier Banat 1, Dumbrăviţa,
tel. 21460
Cartier Banat 1, Dumbrăviţa,
tel. 210063
DJ 69 KM 2+950, tel. 281335
Str. Grama, nr.8/10, tel. 305698
Str. Sever Bocu - km1
DJ 691 km 7+142
Str. Petofi Sandor nr. 82
Str. Ariadna nr. 26A
Dj 691 km 7+142
Str. Superba nr.3

Nivel de dotare – echipare:
administraţie publică - primărie, notariat, sedii pentru diferite

o
asociaţii;
o

educaţie : învăţământ preşcolar, primar, gimnazial;

o

sănătate, asistenţă socială : dispensar policlinic, creşă, farmacie;

o

cultură : casă de cultură, bibliotecă publică;

o

comerţ, prestări de servicii : magazine universale şi magazine
specializate, piaţă agroalimentară;

o

turism : hotel de două stele cu minimum 50 de locuri;

o

finanţe-bănci, asigurări : sucursale sau filiale de bănci, instituţii de
credit şi societăţi de asigurare, CEC;
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o

sport, agrement : terenuri, stadion, săli de sport, eventual, grădini
publice şi alte spaţii verzi amenajate;

o

protecţia mediului : serviciu de protecţia mediului;

o

alimentare cu apă şi canalizare : reţele de alimentare cu apă, sistem
colector de canalizare ;

o

culte: lăcaş de cult;

o

transport - comunicaţii: poştă, centrală telefonică;

o

ordine, securitate : sediu de politie.
Număr de angajați/locuri de muncă
Evoluția numărului de angajați este în strânsă legătură cu evoluția numărului

companiilor din diverse sectoare de activitate. Dumbrăvița deține un număr de 5 598
de angajați, reprezentând 2,77% din totalul de angajați ai județului Timiș.
Se evidențiază numărul ridicat de angajați din sectorul transporturilor și a
producției de mobilă. În acest sector de activitate activează aproape jumătate din
numărul total de angajați din comuna Dumbrăvița. Cea mai importantă rată de creștere
a numărului de angajați o înregistrează Rus Savitar S.R.L.

Evoluția numărului de angajați în principalele firme din comuna Dumbrăvița
(conform listafirme.ro):
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Disfunctionalitati:
o Un grad ridicat de concentrare a activității economice în industria
transporturilor;
o Intensificarea activităților cvasi-industriale determină îngreunarea traficului în
comună;
o Un grad de poluare tot mai ridicat și lipsa unor măsuri concrete pentru
reducerea acestuia;
o Numărul redus de firme care activează în sfera serviciilor socio-culturale;
o Activități reduse de divertisment;
o Acces redus la utilități și calitatea slabă a acestor servicii.
2.1.10.Populatia. Elemente demografice
Numărul populatiei actuale (2018) din localitatea Dumbravița este de 10.980
locuitori în conformitate cu datele Institutului Național de Statistică.
Dumbrăvița (denumire

veche,

înainte

de

1924,

Sântești,

în maghiară Újszentes, în germană Neussentesch) a fost întemeiată în 1891 de către
coloniști

din

localitatea Szentes (de

unde

numele

maghiar Újszentes,

în

română Senteșul Nou), în cadrul politicii de colonizare a guvernului maghiar din acele
vremuri.
Imediat după 1918 autoritățile române au introdus denumirea Sântești,
abandonată ulterior. La recensământul din 1930 localitatea a fost listată sub
numele Uisenteș. Potrivit unui studiu elaborat în 2013 de Consiliul Consultativ pentru
Regionalizare, comuna Dumbrăvița era declarată cea mai dezvoltată localitate din
România.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Dumbrăvița se
ridică la 7.522 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când
se înregistraseră 2 693 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (76,07%).
Principalele minorități sunt cele de maghiari (14,05%)și germani (1,16%). Pentru
6,37% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (67,34 %), dar
există și minorități de romano-catolici (10,5 %), reformați (7,25 %), penticostali (1,78
%), greco-catolici (1,75 %) și baptiști ( 1,62 %).
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Pentru 6,99% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Evoluția populației din Dumbrăvița, pe recensăminte și pe structură etnică 1900-2011:

Între 1880 - 2011, populaţia comunei şi a principalelor etnii – maghiară, română şi
germană - a evoluat astfel:

Numărul populatiei actuale din localitatea Dumbravita este de 10 980 locuitori
în conformitate cu datele Institutului Național de Statistică. Se va lua în calcul o
populație de 50 000 locuitori conform dezvoltării demografice a zonei.
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Evoluția populației în perioada 2016-2018 (SURSA INSEE):

Structura populației pe grupe de vârstă

Piramida vârstelor la nivelul anului 2018 (SURSA INSEE)
Piramida vârstelor prezintă o formă echilibrată. Cu preponderență sexul
feminin înregistrează un număr mai mare pe mai multe categorii de vârstă, iar
peste 60 ani femeile sunt majoritare pe categoriile de vârstă luate în considerare.
Acest fapt este susținut de longevitatea sexului feminin.
Analizând variația populației, 2017/2018, se observă că populația este în
creștere pentru majoritatea categoriilor de vârstă. Se înregistrează descreștere
pentru categoriile peste 65 ani și stagnare pentru categoria 55-59 ani. Cuatumul
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variației pentru aceste categorii de vârstă este de minim -60%. Pentru variațiile
pozitive, cea mai ridicată rată se înregistrează pentru categoriile 0-5 ani, 5-9 ani, 1014 ani, 40-44 ani și 50-54 ani. Acest fapt este susținut de faptul că tinerii se
relochează în această comună împreună cu copiii și persoanele aflate la vârsta
pensionării preferă această comună.
Variația populației pe grupe de vârstă la nivelul anului 2018 (sursa INSEE):
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Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă – anul 2018 (SURSA INSEE):
În ceea ce privește populația pe grupe de vârstă se observă că intervalul care
deține valorile cele mai mari este 30-44 ani urmat de intervalul 0-9 ani fapt datorat
migrației familiilor cu copii dinspre oraș spre zonele periurbane din ultimii ani.
Apare o scădere considerabilă pentru categoria 65 ani și peste.
Spor natural

Numărul nou născuților-stânga; Numărul decedaților-dreapta – intervalul
2011-2016 (SURSA INSEE):
Se observă că anul 2016 aduce cea mai ridicată rată a nașterilor, cu 131% mai
mulți nou născuți decât în anul 2011. Criza economică și-a pus amprenta pe anii 20102013, urmând apoi începând cu anul 2014 o creștere susținută a nașterilor.

Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

59

Rata nou născuților și a celor decedați evidențiază faptul că începând cu anul
2011, situația comunei Dumbrăvița este una pozitivă deoarece la nivelul acestui an la
1,29 născuți a decedat o persoană. La nivelul anului 2016, rata este de 2,23 cu 73%
mai ridicată decât în anul 2011.

Rata nou născuților și a celor decedați - intervalul 2011-2016
(SURSA INSEE):
Spor migrator
Din perspectiva stabilirilor de reședință și a plecărilor cu reședința se observă
că în anii 2011,2012 și 2014, numărul stabilirilor este mai ridicat decât cel al
plecărilor. Începând cu anul 2015 numărul plecărilor cu reședința depășeste ușor
numărul stabilirilor.

Mișcarea migratorie a populației la nivelul comunei Dumbrăvița – intervalul
2011-2016 (SURSA INSEE):
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Stabiliri și plecări cu domiciliul – intervalul 2011-2016 (SURSA INSEE):

Stabilirile cu domiciliul inclusiv migrația externă prezintă fluctuații în
perioada 2011-2013, începând cu anul 2014 înregistrându-se o creștere continuă. În
anul 2016 se înregistrează un număr de 1171 de stabiliri de domiciliu, iar în anul 2011
se înregistrează cel mai scăzut nivel de 547 de stabiliri de domiciliu.
Populația care a început să plece cu domiciliul prezintă o creștere începând cu
anul 2013. În anul 2011 s-a înregistrat cel mai scăzut nivel de 72 de plecări cu
domiciliul fiind cu 161% mai puține plecări decât în anul 2016.
Se observă că pentru perioada 2011-2016, numărul emigranților definitivi este
de 19, iar numărul imigranților definitivi este de 46 persoane.

Emigranții și imigranții comunei Dumbrăvița – intervalul 2011-2016
(SURSA INSEE):
Resurse de muncă. Somaj
Forța de muncă reprezintă factorul care a constribuit cel mai mult la
dezvoltarea socio-economică a comunei, aceasta fiind motivate, flexibilă, inovativă,
dar și cu un grad ridicat de specializare, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu
antreprenorial dinamic. Populația comunei nu este îmbătrânită și deține perspective
solide de dezvoltare economică și socială.
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Numărul șomerilor înregistrați în perioada 2011 – mai 2018:
Numărul șomerilor înregistrați în mai 2018 este de 29 persoane, dintre care 19
femei și 10 bărbați. Numărul șomerilor se menține aproximativ constant în perioada
2011-2018, înregistrându-se o scădere cu 3 șomeri în anul 2018, comparativ cu anul
2011. Cu toate acestea numărul șomerilor este mic, acest lucru fiind susținut de
apariția investitorilor în zonă și de dezvoltarea infrastructurii care a contribuit la
facilitarea transportului către orașele din zonă.
Datorită faptului că autoritățile locale susțin investițiile în zonă, numărul
locuitorilor este în creștere, număr construcțiilor de locuințe private este în creștere,
rata șomajului rămâne redusă. În ultimii ani au apărut o serie de agenți economici care
au angajat atât locuitori ai comunei cât și locuitori ai Timișoarei. Acest fapt poate fi
privit din perspectivă pozitivă deoarece o serie dintre tinerii Timișoarei care lucrează
în companiile din Dumbrăvița au oportunitatea de a-și cumpăra teren sau locuință în
localitate. Astfel există o dezvoltarea continuă o localității.
2.1.11.Circulatia
Circulația rutieră
Comuna Dumbrăvița are în prezent următoarele categorii de drumuri:
o Drumul național Centura Timișoara Nord, o bandă pe sens, lățime platformă
rutieră de 12,00 m
o Drumul județean DJ 691, o bandă pe sens, lăţime platformă rutieră de 12,00 m
o Drumul comunal DC 262, o bandă pe sens, lățime platformă rutieră de 10,00
m
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Din punct de vedere a îmbrăcăminții, comuna Dumbrăvița are 565 649,38 mp
(56,56 ha) drumuri asfaltate dintre care:
o 77 177 mp Drum Național Centura Timișoara
o 35 532,42 mp Drum Județean DJ691
o 6 405,58 mp Drum Comunal DC 262
o 405 481,83 mp drumuri locale
o 41 353,55 mp drumuri de exploatare
Zonele nou urbanizate au fost construite pe suprafețe utilizate în trecut în
agricultură. În acest caz multe din aceste zone nu sunt racordate la rețeaua de drumuri
publice, unele dintre ele fiind legate de drumurile publice doar prin drumuri
provizorii.
Zona de nord a teritoriului administrativ, de la est la vest, este traversată de
traseul Centurii Municipiului Timișoara (CT) de la km. 5+300 până la km. 11+600.
Traseul este modernizat, având platformă de 12 m lățime (7,00 m parte carosabilă și
2x2,50 m acostamente cu îmbrăcăminte asfaltică) și șanțuri pereate pentru colectarea
apelor meteorice pe ambele părți ale platformei. De-alungul traseului pe raza UAT
Dumbrăvița, centura are amenajate 2 intersecții de tip sens giratoriu, respectiv la km.
6+753 cu DJ691 și la km. 10+300 cu DC 58. Starea tehnică a centurii este bună însă
ca o disfuncționalitatea majoră este lipsa conectării cu rețeaua stradală a localității
Dumbrăvița.
Drumul judeţean DJ 691 (Timișoara - Lipova), străbate localitatea pe direcţia
Sud-Vest – Nord-Est. Spre Nord-Est porneşte din Municipiul Timișoara, ieşind din
oraş la km 2+727, și ieșind de pe teritoriul comunei, spre Lipova, la km 8+110 DJ
691. Momentan o bandă de circulaţie pe sens, cu lăţimea platformei de 12,00 m.
Drumul judeţean este modernizat, are o îmbrăcăminte bituminoasă şi este în stare de
viabilitate bună, însă nu asigură cu suficiență fluxurile de trafic, arătând probleme
deosebite pe intrarea înspre și dinspre Dumbrăvița.
Accesul la autostrada A1 din zona metropolitană Timișoara este neconvenabil.
Principalul punct de acces (nodul rutier de lângă Giarmata) se găsește la 14 km nordest de centrul municipiului Timișoara, respectiv 8,5 km din centrul localității
Dumbrăvița, accesul se face pe DJ 691, un drum destul de îngust și de congestionat.
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Drumul naţional 69 (aflat în administrarea Primăriei Timișoara) se desfăşoară
în palier şi aliniament, având o platformă de 16 m, din care 14,0 m parte carosabilă (4
benzi de circulaţie) şi 2 x 1,00 m acostamente, din care 2 x 0,50 m benzi de încadrare
consolidate. Drumul naţional este modernizat și are o îmbrăcăminte bituminoasă în
stare tehnică foarte bună. Pe sectorul ce delimiteaza U.A.T. Dumbrăvița, există doar
un singur racord la rețeaua stradală a localității (la intersecția cu strada Petre Țutea),
racord numai pentru relația viraj dreapta.
Infrastructura rutieră de deservire locală din intravilanul localității este
compusă din străzi rurale principale cu două benzi de circulație și străzi rurale
secundare cu o bandă de circulație ce funcționează de regulă într-un singur sens de
circulație. Prospectele stradale au în general lățimi reduse, ce variază între 10 și 16 m
lățime, excepție făcând doar străzile din vatra veche a localității și cele cu rol de străzi
colectoare ce au prospecte de 16-25 m lățime. Starea tehnică a părții carosabile și
inexistența dotărilor strict necesare clasifică infrastructura stradală ca fiind slab
dezvoltată, aflată într-o stare mediocră-rea, care nu asigură condiții optime pentru o
mobilitate auto și pietonală în condiții optime de siguranță și securitate.
Transportul în comun
În comună transportul în comun se realizează pe linia de troleibuz M14, ca
extindere a sistemului municipiului Timișoara pe direcții metropolitane. Acest mijloc
de transport are stațiile organizate după următorul desfășurător: Girație (str.
Ghioceilor) – Attila – F. Zoltan (Primărie) – N. Bălcescu – S.C. Fropin – Kaufland –
I.I.de la Brad – Petru și Pavel – Pomiculturii – Div. 9 Cavalerie – Cim. Eroilor – P-ța
700 – Regina Maria – Jiul – Gara de Nord – Pop de Băsești – Gh. Barițiu – retur.
Deasemenea pe ruta Timișoara – Dumbrăvița autobuzul M45 are următoarele
stații : str. Oituz - Iulius Mall - I.I de la Brad - S.C. Fropin - N. Bălcescu - F. Zoltan
(Primărie) – Attila - Girație (str. Ghioceilor).
Circulația feroviară
Teritoriul administrativ al comunei este bordat pe limita extrem-estică de o
linie ferată, magistrală secundară (CF 213) care leagă Municipiul Timișoara de
localitatea Radna (Lipova).
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Această linie ferată implică un culoar de siguranță conform normelor legale,
neavând decât o influență minimală, punctuală, asupra dezvoltării propuse. Această
linie de cale ferată pe află de teritoriul administrativ al comunei Ghiroda.
De notat ar fi halta Viile Giarmata, stație aflată pe raza localității Giarmata Vii
a cărui intravilan este imediat învecinat cu limita administrativă a comunei
Dumbrăvița, și care ar putea ușor asigura accesul locuitorilor din respectiva zonă de
dezvoltare.
Circulația pietonală
Circulația ciclistă se desfășoară pe trotuarele incluse în profilele stradale.
Lipsesc pistele pentru cicliști, chiar dacă o parte din participanții la trafic folosesc
acest mijloc de locomoție. Prin P.U.G. se dorește implementarea unui sistem cursiv și
coerent în ceea ce privește realizarea unei rețele de piste de biciclete.
Trotuarele pietonale sunt în stare bună, și într-un proces continuu de
amenajare sau reabilitare prin grija administrației locale. Circulația pietonilor și a
persoanelor cu dizabilități locomotorii este constant îmbunătățită datorită acestui
proces de amenajare la nivelul trotuarelor. În zonele centrale și nu numai, sunt
amenajate treceri pentru pietoni semnalizate corespunzător.
Circulație aeronautică
Legătura aeriană a Comunei Dumbrăvița cu restul țării dar și cu străinătatea
este asigurată de Aeroportul Internațional Traian Vuia, al treilea aeroport ca
importanță din țară.
Comuna Dumbrăvița fiind situată la sud-vest faţă de Aeroportul International
„Traian Vuia” Timişoara şi la nord-est faţă de Aerodromul Cioca, se află în zona de
servituţi aeronautice aferente acestora. Proximitatea aeroporturilor implică un culoar
de siguranță conform normelor legale.
Cota de referinţă a Aeroportul International „Traian Vuia” Timişoara este de
+106.07 m.
Cota de referinta a Aerodromului „CIOCA” este +89 m.
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2.1.12.Echiparea tehnico-edilitara
Gospodărirea apelor
Localitatea dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, care se află
în curs de extindere.
Sursa de alimentare cu apă sunt 10 foraje de medie adâncime echipate cu
pompe submersibile. Reţeaua de alimentare cu apă nu acoperă încă întreaga
suprafață propusă pentru dezvoltare a localităţii.
Alimentare cu apă și canalizare
Alimentare cu apă
În prezent în comuna Dumbrăvița există un sistem centralizat de
alimentare cu apă cu lungimea totală de 98 847 m.
PUG-ul studiat aparține teritoriului administrativ al comunei Dumbrăvița al
carei operator apă-canal este SC AQUA DUMBRĂVIȚA S.R.L.
Sursa de apă pentru sistemul de alimentare existent este asigurată de un numar
de 10 foraje de medie adâncime, amplasate in intravilanul localitatii si executate
intre anii 1975-2015. Aceste foraje pompează direct în rețeaua de apă, presiunea și
debitul fiind menținute prin intermediul hidrofoarelor existente în cabinele puț forat.
Rețeaua de alimentare cu apă din localitate funcționează sub presiune. Rețeaua de
distribuție din localitate este mobilată cu hidranți de incendiu şi 1 cişmea.
Lungimea rețea de apă: 98 847 m. Forajele sunt amplasate pe terenuri aflate în
domeniul public al comunei Dumbrăvița.
Canalizare menajeră
În prezent în comuna Dumbrăvița există un sistem centralizat de
canalizare menajeră cu lungimea totală de 84 127 m.
Dată fiind învecinarea cu conducta de canalizare aferentă municipiului
Timișoara, beneficiar AQUATIM, apele aferente canalizării menajere sunt deversate
în sistemul de canalizare al Municipiului Timișoara, în două puncte independete, prin
intermediul colectoarelor principale de 500/700mm din tuburi de beton si din PVC
D=600mm.
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Rețeaua de canalizare menajeră în localitatea Dumbrăvița este de două tipuri:
gravitațională şi sub presiune. Sistemul centralizat de canalizare menajeră din
localitatea Dumbrăvița este alcătuit din:
-colector principal 500/750mm din beton şi PVC 600 mm - paralele;
-rețea de canalizare stradală din beton și PVC cu diametrii de 250-400 mm;
-10 stații de pompare ape uzate menajere intermediare cu o capacitatea de 5
l/s.
Lungimea rețelei de canalizare este de 84 127 m.
Canalizare pluvială
Apele pluviale sunt colectate de sistemul de rigole stradale și se distribuie liber
în teren sau în canalele de desecare cu descărcare în sistemul de desecare BEGHEIUL
VECHI VEST Timișoara.
Alimentare cu energie electrică
Din punct de vedere al energiei electrice, localitatea Dumbrăvița aparţine de
Sucursala de Distribuţie şi Transport Energie Electrică filiala Timişoara.
Alimentarea cu energie electrică a comunei Dumbrăvița, jud. Timiș

se

desfășoară în prezent în parametri optimi. Pe întreg teritoriul comunei există rețele
electrice de distributie alcătuite din posturi de transformare aeriene, linii electrice
aeriene LEA 20 kV și linii electrice aeriene/subterane 0,4 kV.
Distribuția teritorială a rețelelor electrice de distribuție acoperă în cea mai
mare parte alimentarea echilibrată a zonei în studiu, astfel există 12 posturi de
transformare aeriene de rețea pentru abonații casnici și mici-consumatori și 16 posturi
de transformare tip abonat care deservesc consumatorii industriali/agro din localitate.
Rețeaua de joasă tensiune (0,4kV) este alcătuită din linii electrice aeriene și
subterane în lungime totală de aprox. 55 km. Comuna Dumbrăvița are în prezent un
număr de cca. 2 212 de abonați la furnizorul de energie electrică Enel Distribuție
Banat S.A. Branșamentele sunt în marea majoritate realizate aerian .
Instalațiile electrice de iluminat public sunt prevăzute pe majoritatea arterelor
de circulație a localității.
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În prezent localitatea Dumbrăvița dispune de 55 682,66 m stradală
(iluminat stradal) și de 35 023,13 rețea electrica LEA 20 kV, LEA 110 kV și LEA
220 kV.
Instalația de iluminat public este alcătuită în mare parte din corpuri de iluminat
cu descărcări de vapori de mercur sau de sodiu, montate pe stâlpi prefabricați din
beton sau din metal, cu alimentare din rețeaua de iluminat public aeriană.
Rețelele de joasă tensiune au următoarele configurații:
•
•

rețele buclate, având legăturile între posturile de transformare în
buclă;
rețele radiale care au legături simple între punctele de alimentare și
consumatori;
Noile obiective se vor realiza etapizat, urmând o dezvoltare a extinderii

rețelelor de alimentare.
În zonele de extindere a terenurilor intravilan, care sunt străbătute de
rețele de înaltă (110 kV, 220 kV) medie tensiune (20 kV) și joasă tensiune
(0,4kV) se va ține seama de zonele de protecție impuse de către ANRE. Pentru
orice construcție se va cere distribuitorului local de energie – SC Enel Distribuție
Banat SA, aviz de amplasament. În cazul în care nu se pot respecta culoarele de
protecție impuse, instalațiile electrice existente se vor reglementa de către SC Enel
Distribuție Banat SA la solicitarea beneficiarului.
Cea mai mare problemă este extinderea zonelor rezidențiale, economice, și de
servicii ale localității, care nu beneficiază de alimentare cu energie electrică.
Alimentare cu gaze naturale
Din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale, localitatea Dumbrăvița
aparţine de Sucursala de Distribuţie EON Delgaz Grid.
În prezent localitatea Dumbrăvița dispune de 118 034 ml rețea de gaz
existentă.
Cea mai mare problemă este extinderea zonelor rezidențiale, economice, și de
servicii ale localității, care nu beneficiază de alimentare cu căldură (gaz).
Telefonie și telecomunicații
Din punct de vedere al telefoniei și telecomunicațiilor, localitatea Dumbrăvița
deține infrastructură și echipamente telecom aferente ORANGE și VODAFONE.
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Gospodărire comunală
Deșeurile reziduale colectate din Comuna Dumbravița vor fi transportate la
linia de valorificare energetică RETIM. Deșeurile reciclabile colectate vor fi
transporatate la stația de sortare Retim, Timișoara.
2.1.13.Patrimoniu cultural
Patrimoniu construit
Localitatea dispune de o serie de construcţii valoroase, care nu sunt cuprinse în
lista monumentelor şi ansamblurilor de arhitectură, dar sunt clădiri de interes pentru
evoluţia arhitecturii în zonă, marcate de influenţe stilistice ale curentelor dominante în
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, construcţii cu valoare ambientală sau ilustrând
prototipul casei tradiţionale utilizat de populaţia locală şi de coloniştii maghiari.
Clădirile cu valoare ambientală conferă specificitate localităţii şi prezintă
calităţi arhitecturale ce justifică protejarea lor.
Se pot semnala câteva categorii stilistice:
a) Clădiri tradiţionale specifice perioadei de sfârşit de secol XIX şi secolului XX,
tipice pentru mediul urban sau rural din zona de câmpie, caracteristice
coloniştilor maghiari. Casa tipică are plan dreptunghiular, cu latura scurtă spre
stradă, prispă pe latura lungă, acoperiş în două ape, pinion de factură barocă
spre stradă. Ferestrele sunt decorate simplu, în stucatură, sau cu elemente
eclectice de factură clasică. Prispa este realizată pe stâlpi de lemn sau zidărie.
b) Clădiri construite sau refăcute în a doua jumătate a secolului al XX-lea.
Clădirile sunt de factură urbană, cu planul în formă de “L”, având un regim de
înălţime parter şi un etaj. Decoraţiile faţadelor sunt de factură eclectică
(coloane angajate şi pilaştri cu capitel compozit, coronamente la ferestre, frize,
ghirlande, ancadramente de inspiraţie clasică). Faţadele sunt în general
simetrice, cu zona centrală marcată de un atic, cu poartă sau o fereastră
amplasată în axul de simetrie.
Natura urbană este reprezentată de parcul din centrul localității, amenajat cu
alei, dotat cu iluminat public şi obiecte de mobilier urban. Pentru a contribui la
sporirea calităţii vieţii urbane, acest tip de funcțiune necesită amenajări şi extinderi în
zonele nou croite.
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Pe raza U.A.T. Dumbrăvița se află trei biserici cu valoare arhitecturală:
•

Biserica Romano-Catolică Dumbrăvița

•

Biserica Ortodoxă Sfântul Vasile

•

Biserica Reformată

Zonele de producţie industrială şi de depozitare din comună sunt grupate, în
principal, în partea nordică a localităţii, în proximitatea drumului de centură,
accesibile de pe Centura Municipiului Timișoara CT, DJ 691 și DN 69. Zone de mică
producție și depozitare apar izolat pe strada Petofi Sandor și în vatra veche.
Societăţile economice de pe raza comunei nu constituie surse semnificative de
poluare. Fermele avicole din împrejurime care şi-au încetat activitatea nu reprezintă
un pericol semnificativ de poluare faţă de zonele înconjurătoare, în general fiind
supuse unui proces de refuncționalizare.
Patrimoniu arheologic conform Ministerul Culturii Repertoriu Arheologic
Național (RAN)
Valul de pământ de la Dumbraviţa - Obiectiv 1
Situl se află la 1,48 km NV de primăria comunei Dumbrăviţa, la 1,91 km SE
de biserica Ortodoxă din Covaci şi intersectează aproape perpendicular Centura
Timişoarei DNCT dinspre N-NE. Valul este situat la aproximativ 715 m de malul de
E al pârâului Beregsău.
Valul median a fost investigat prin cercetări arheologice, Muzeul din Arad şi
Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca efectuând secţiuni arheologice la
Covăsânţ (jud. Arad, la nord de Mureş) în 1966. Valul II a fost cercetat la Pişchia în
1968 de către o echipă de la Muzeul Banatului Timişoara, iar în 2004 Muzeul
Banatului şi Universitatea de Vest din Timişoara au cercetat un sector din val la
Dumbraviţa. In contextul săpăturilor arheologice de salvare de pe traiectul autostrăzii
Arad - Timişoara, fortificaţia liniară de pămant a fost investigată in anul 2010 de către
o echipă de la Muzeul Banatului Montan Reşiţa, condusă de Ovidiu Bozu, în raza
administrativă a comunei Giarmata.
În martie-aprilie 2004, la Dumbrăviţa a fost efectuată cercetarea arheologică
preventivă, responsabil ştiinţific: Florin Draşovean (Muzeul Banatului Timişoara). A
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fost săpată o suprafaţă de 51x21,5 m şi 3 secţiuni (pe latura de S, de 2x42 m, una la 3
m de precedenta de 27x11m şi una pe latura de N, de 51x2 m).
Problematica valurilor de pămant care străbat Banatul de la sud la nord este
una dintre cele complexe şi nelămurite aspecte ale cercetării istorice romaneşti, fiind
efectuate puţine cercetări. Valurile de pămant apar pe majoritatea hărţilor topografice
ale Banatului începand cu sec. XVIII şi pană in prezent, fiind repere majore in
cartografia Banatului de Câmpie.
Valul II are o lungime de 248,9 km; acesta porneşte din apropierea Dunării şi
se continuă şi la N de râul Mureş. Au fost identificate două faze de construcţie, datate
în bibliografie în secolele II-III, respectiv secolul IV p.Chr.
Situl constă într-o fortificaţie liniară de pământ şi reprezintă un tronson din
Valul median, supus unei cercetări preventive în punctul în care valul este intersectat
de Centura Timişoarei DNCT. Elementele constitutive diferă de la un tronson la altul,
dar cu elemente comune pe tot traseul fortificaţiei liniare. Acestea constau în mai
multe şanţuri paralele săpate în formă de V sau de U, de o parte şi de alta a
fortificaţiei liniare principale, care constă în pământ bătătorit şi ranforsat cu bârne de
lemn şi gard de nuiele. Şanţurile cele mai apropiate de val prezintă o pantă mare,
constituind principalul element defensiv al valului.
Au fost identificate în tronsonul de la Dumbrăviţa 13 gropi de stâlp şi 5 şanţuri,
dintre care trei sunt de apărare, unul situat la est şi două la vest de val, în formă de
"V". Din valul propriu-zis se mai păstrează doar 10 cm din baza valului. Şanţul de
apărare estic prezintă două faze de utilizare, una contemporană cu şanţul vestic, cu
rezerve, datate în sec. II-III pe baza tehnicii de construcţie, precum şi o a doua datată
cu rezerve în perioada sec. IV. Materialul constă în fragmente de ceramică atipice,
greu de încadrat cronologic cu certitudine.
Aşezarea hallstattiana de la Dumbraviţa - Obiectiv 2
Aşezarea a fost descoperită în hotarul localităţii, la aproximativ 350 m vest de
valul roman, la 2,15 km NV de primăria comunei Dumbrăviţa, la 1,78 km S de
biserica Ortodoxă din Covaci, la cca. 105 m N-NE de Centura Timişoarei DNCT.
Situl a fost supus unei cercetări preventive în partea de sud cu ocazia lucrărilor
de execuţie la Centura Timişoarei DNCT, care trece pe lângă limita sudică a sitului.
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Situl situat într-o zonă inundabilă, fiind amplasat la S-SE de malul stâng al
pârâului Beregsău, cu o altitudine de cca. 91 m. constă dintr-o aşezare deshisă,
reperată pe baza unui material arheologic constând din fragmente de ceramică, datată
în preistorie (Hallstatt). În 2 din cele 4 secţiuni a fost descoperit un şant cu profil în
forma literei "U", lat de 0,5 m şi adânc de 0,9 m, cu material ceramic în umplutură de
culoare neagră la exterior şi brună la interior, decorate cu caneluri în ghirlandă.
Stratigrafie:
- 0-0,25 m: strat arabil, brun-închis, sporadice fragmente ceramice atipice
- 0,25-0,50 m: strat brun-roşcat, sol de aspect lutos, materiale preistorice (Hallstatt)
-

0,50

m:

steril

arheologic

Au fost săpate 4 secţiuni paralele, 2x40 m, cu interval de 6 m între fiecare 2
secţiuni. Descoperirea şanţului determină deschiderea a două casete: C1, de 2x5 m, la
1,5 m E de S2 şi C2, de 2x6 m, la 2 m E de S2 şi S4.
Situl arheologic de la Dumbraviţa - Obiectiv 3
Situl se află la aproximativ 300 m vest de Obiectivul 2 la 2,46 km NV de
Primăria comunei Dumbrăviţa, la 1,75 km S-SV de biserica Ortodoxă din Covaci, la
cca. 105 m N-NE de Centura Timişoarei DNCT.
Situl situat într-o zonă inundabilă, fiind amplasat pe malul drept al pârâului
Beregsău, pe o terasă cu o altitudine de cca. 92 m. Constă dintr-o aşezare deshisă, cu o
stratigrafie complexă/multistratificată. A fost reperat la suprafaţă pe baza unui
material arheologic constând din fragmente de ceramică, datată în epoca post-romană
şi în epoca medievală.
În timpul cercetării preventive au fost identificate complexe arheologice de
dimensiuni mari (9 locuinţe de tip bordei, semibordeie şi de suprafaţă; unele dintre ele
au fost surprinse cu podină şi cu vatră) şi de dimensiuni mai mici (9 şanţuri; 1 cuptor;
60

de

gropi

de

stâlp,

gropi

de

provizii,

gropi

menajere).

Materialul constă în fragmente de ceramică (tipice şi atipice), piese ceramice întregi
sau întregibile (vase, pipe), fragmente osteologice (umane, animaliere), fragmente
litice, piese din fier; fragmente din obiecte metalice (cuţite, catarame, obiecte de
harnaşament) şi obiecte podoabă (inel). Materialul acoperă un palier temporal larg, de
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la neolitic (cultura Starčevo-Criş), epoca post-romană (sec. II-IV), epoca medievală
(sec. IX-X, X-XI, XIII şi XIV-XV) şi epoca modernă (sec. XVIII).
Situl a fost supus unei cercetări preventive în partea centrală cu ocazia
lucrărilor de execuţie la Centura Timişoarei DNCT, care taie situl în partea mediană
pe direcţia NV-SE.
În suprafaţa III, secţiunea 2/D, au fost identificate 3 morminte de înhumaţie, cu
inventar (piese din metal, inclusiv un inel de tâmplă), datate în sec. X-XI. Este posibil
ca aceste morminte să facă parte dintr-o necropolă, fiind suprinsă doar limita acesteia
în timpul cercetării arheologice preventive.
Situl arheologic de la Dumbrăviţa - Lac 1
Situl se află la 1,86 km E-NE de primăria comunei Dumbrăviţa, la 1,82 km VNV de biserica Romano-Catolică din Giarmata Vii, la cca. 1,11 km SE de sensul
giratoriu de la intersecţia Drumului Judeţean DJ691 cu Centura Timişoarei DNCT şi
la aproximativ 145 m NE de al doilea stâlp de înaltă tensiune de pe malul estic al
lacului de acumulare Dumbrăviţa.
Situl este amplasat pe un grind în imediata vecinătate a zonei inundabile a
pârâului Behela. Situl constă dintr-o aşezare reperată pe baza unui material arheologic
constând din fragmente de ceramică, în cantităţi mari, datată în preistorie, epoca
postromană şi epoca modernă.
În 28.02.2017 a fost efectuat un control de teren în vederea identificării pe
teren a acestui obiectiv, semnalat în urma unor descoperiri efectuate cu ajutorul
detectorului de metale în 14 februarie 2014.
Situl arheologic de la Dumbrăviţa - Lac 2
Situl se află la 2,08 km E-NE de Primăria comunei Dumbrăviţa, la 1,67 km VNV de biserica Romano-Catolică din Giarmata Vii şi la cca. 1,16 km SE de sensul
giratoriu de la intersecţia Drumului Judeţean DJ691 cu Centura Timişoarei DNCT. La
aproximativ 190 m SV de sit se află lacul de acumulare Dumbrăviţa de pe cursul
pârâului Behela.
Situl este amplasat pe un grind în imediata vecinătate a zonei inundabile a
pârâului Behela. Situl arheologic ocupă, cu precădere, suprafaţa cea mai înaltă a
platoului, precum şi panta dinspre NNE, cu cea mai bună expunere către soare.
Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

73

Situl arheologic constă dintr-o aşezare reperată pe baza unui material
arheologic constând din fragmente de ceramică, în cantităţi mari, precum şi sporadice
fragmente osteologice. În urma efectuării sondajelor arheologice intruzive din mai
2017 (20 de secţiuni) au fost identificate materiale arheologice, complexe arheologice
şi straturi de cultură. Materialul constă în numeroase fragmente de ceramică, tipice
(buze de vas şi un fragment de toartă) şi atipice, preponderent de culoare cenuşie,
semifină, arsă reducător, localizat cu precădere în centrul sitului şi sporadice
fragmente de ceramică de culoare neagră, dar şi fragmente ceramice de culoare roşiecărămizie, grosieră.
Situl a fost afectat de intervenţii mecanizate de amenajare a terenului spre NNE de centrul sitului, unde mai multe complexe arheologice au fost afectate de
intervenţia mecanizată, cu fragmente ceramice şi osteologice vizibile la suprafaţa
solului.
Se propun pentru înregistrare în Repertoriul Arheologic Național următoarele
situri arheologice: Dumbrăvița 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23; Timișoara 40. Se instituie o zonă de protecție aferentă de 50 m de la limita
exterioară a siturilor.
Se vor proteja la nivel local următoarele obiective reprezentând imobile cu
valoare arhitecturală fără instituirea unei zone de protecție:
• Biserica Romano-Catolică Dumbrăvița
• Biserica Ortodoxă Sfântul Vasile
• Biserica Reformată
2.2.Evolutia

factorilor de mediu in cazul neimplementarii planului

propus
Evolutia mediului in cazul neimplementarii planului propus, pe fiecare factor
de mediu este redata in tabelul de mai jos.
Evolutia mediului in cazul neimplementarii planului propus,
pe fiecare factor de mediu
Factorul de mediu
Aspecte identificate
Efecte datorita
neimplementarii
planului propus
Apa
Reţeaua de alimentare cu apă și
Degradarea in timp a
canalizare nu acoperă încă
calitatii apelor de
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întreaga suprafață propusă pentru
dezvoltare a localităţii
Rețeaua de canalizare se descarcă
în canalizarea orașului Timișoara
Nu există stație de epurare a
apelor uzate

Aer

Sol

suprafata.
Prin noul PUG se
dubleaza lungimea
retelei actuale de apa
de la 119.682,33 ml la
218.529,30 ml; va
creste si reteaua de
canalizare menajera, de
la 141.663,34 ml la
225.790,30 ml. Se
propune realizarea a
inca 2 foraje de medie
adancime pe langa cele
10.
Impact negativ prin
modificarea calitatii
aerului datorat
emisiilor din trafic, a
prafului produs de pe
arterele secundare
neasfaltate si a
spatiului verde
insuficient in prezent.

Zonele nou urbanizate au fost
construite pe suprafețe utilizate în
trecut în agricultură. În acest caz
multe din aceste zone nu sunt
racordate la rețeaua de drumuri
publice, unele dintre ele fiind
legate de drumurile publice doar
prin drumuri provizorii.
Infrastructura necorespunzatoare:
profilul actual al drumul județean
DJ 691 nu preia fluxul de trafic de
străbate comuna rezultând
congestionări ale traficului la
intrarea și ieșirea din localitate.
Posibilitati reduse de desrvire a
tramei stradale existente din
Centura Nord Timisoara si Calea
Aradului (DN 69).
Accesul la autostrada A1 este
realizat exclusiv prin drumul DJ
691 aglomerând traficul. Lipsa
străzilor asfaltate în zonele nou
urbanizate.
Deficit de spatiu verde, in pezent
sunt doar 10,77 mp/loc.
Reteaua de canalizare nu acoperă Degradarea calitatii
încă întreaga suprafață propusă solului prin existenta
pentru dezvoltare a localităţii.
unui numar
considerabil de bazine
vidanajabile daca nu se
implementateaza nou
PUG care prevede
Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

75

extinderea sistemului de
canalizare.

Biodiversitatea

Sanatatea umana

Zona
contaminata
datorita
activitatilor de extracţie şi
procesare a petrolului şi gazelor
naturale, însoţite, în unele cazuri
de acumularea de materiale
radioactive
naturale
la
concentraţii ridicate.
Nu au fost identificate specii,
habitate
de
importanta
comunitara.
Reteaua de canalizare nu acoperă
încă întreaga suprafață propusă
pentru dezvoltare a localităţii.
Infrastructura necorespunzatoare
Spatiu verde insuficient

Riscuri naturale

Alunecari de teren-potential de
producere scazut
Inundatii-nu este afectat
Cutremure de pamant-zona de
intensitate seismica 7,5 pe scara
MSK cu perioada medie de
revenire de cca 50 de ani, zona de
intensitate seismica VII

Patrimoniul cultural

Prezenta pe raza localitatii a unor
obiective arheologice:
-Asezare hallstattiana de la
Dumbravita-obiectiv 2
-Situl arheologic de la
Dumbravita-obiectiv 3
-Valul de pamant de la
Dumbravita-obiectiv 1
-Situl arheologic de la
Dumbravita-Lac 1
- Situl arheologic de la
Dumbravita-Lac 2
-Asezarea medievala de la
Dumbravita-obiectiv 8
-Asezarea preistorica de la
Dumbravita-poligon

Degradarea calitatii
solului, subsolului.

Fara impact

Scaderea calitatii vietii
prin disconfortul creat
de actualele
disfunctionalitati si
aparitia unor boli
specifice.
Alunecari de terenpotential de producere
scazut
Inundatii-nu este afectat
Cutremure de pamantzona de intensitate
seismica 7,5 pe scara
MSK cu perioada medie
de revenire de cca 50 de
ani, zona de intensitate
seismica VII
Posibila degradare in
timp a starii de
conservare a unor
obiective arheologice
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Mediul
economic

social

Peisaj

si Infrastructura necorespunzatoare
Reducerea taxelor si
Numar mai mic de firme, impozitelor la bugetul
angajati, somaj
administratiei locale
Reducerea
standardului de viata
al locuitorilor din
comuna
Teren agricol necultivat, suprafete Degradarea in timp a
neamenajate corespunzator
peisajului

Capitolul III. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi
afectata semnificativ
Prin

implementarea

noului

PUG

Dumbravita,

se

vor

inaltura

disfunctionalitatile identificate, astfel ca nu vor mai fi afectati semnificativ factorii de
mediu.
3.1.Apa
Reteaua de alimentare cu apa
Disfuncționalități
o Reţeaua de alimentare cu apă nu acoperă încă întreaga suprafață propusă
pentru dezvoltare a localităţii;
o Lungimea actuala a retelei de alimentare cu apa este de 98.847 m
o Cele 10 foraje executate intre anii 1975-2015 pompează direct în rețeaua de
apă, presiunea și debitul fiind menținute prin intermediul hidrofoarelor
existente în cabinele puț forat. Rețeaua de alimentare cu apă din localitate
funcționează sub presiune. Rețeaua de distribuție din localitate este mobilată
cu hidranți de incendiu şi 1 cişmea.
Reteaua de canalizare
Disfuncționalități
o Reţeaua de alimentare cu apă nu acoperă încă întreaga suprafață propusă
pentru dezvoltare a localităţii
o Lungimea actuala a retelei este de 84.127 m
o Reteaua de canalizare se descarca in canalizarea orasului Timisoara
o Nu există stație de epurare a apelor uzate
Canalizarea pluviala
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Disfuncționalități
o Apele pluviale sunt colectate de sistemul de rigole stradale si se distribuie liber
in teren sau in canalele de desecare cu descarcare in sistemul de desecare
Begheiul Vechi Vest Timisoara
3.2.Aerul
Disfuncționalități
o reteaua de alimentare cu gaz nu acopera intreaga suprafata propusa pentru
dezvoltare a comunei;
o infrastructura necorespunzatoate pentru numarul tot mai mare de masini care
tranziteaza localitatea; profilul actual al drumul județean DJ 691 nu preia
fluxul de trafic de străbate comuna rezultând congestionări ale traficului la
intrarea și ieșirea din localitate; accesul la autostrada A1 este realizat exclusiv
prin drumul DJ 691 aglomerând traficul; lipsa străzilor asfaltate în zonele nou
urbanizate
o lipsa pistelor de biciclete;
o spatii verzi insuficiente;
3.3.Solul
Disfuncționalități
o includerea comunei Dumbravita in Lista localitatilor pe judete unde exista
surse de nitrati din activitatile agricole conform Ordinului 1552-743/2008
emis de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
o zona cu potential de poluare radioactiva ca urmare a activitatilor de
exploatare a zacamintelor de combustibil fosil in zona Dumbravita
o evacuarea apelor pluviale de pe platformele betonate din parcari fara o trecere
printr-un separator de produse petroliere pe întreaga suprafață propusă pentru
dezvoltare a localităţii
3.4.Mediul economic
Disfuncționalități
o Fenomenul emigrare către statele membre ale UE a crescut în intensitate în
ultimii ani;
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o Fenomenul de imigrare din alte state nu este de amploare în judeţul Timiș
însă a început să-și facă prezența;
o Apariția migraţiei inter-regională a forţei de muncă;
o Scăderea numerică a populaţiei şcolare în special ca urmare a emigrării
părinţilor care şi-au luat și copiii cu ei.

Capitolul IV. Probleme de mediu existente relevante pentru
plan
Problemele de mediu existente si relevante pentru plan sunt analizate pe
urmatorii factori: aer, apa, sol, zgomot, sanatatea populatiei, spatii verzi si sunt redate
in tabelul de mai jos.
Problemele de mediu existente si relevante pentru plan
Factor de
mediu
Aerul

Probleme de mediu
Posibila poluarea a aerului datorita:
-traficului rutier intens;
-incalzirii rezidentiale, a spatiilor
comerciale, institutionale;
-organizarilor de santier
necorespunzatoare;
-spatiilor verzi insuficiente;
-neconformarea unor agenti
economici la conditiile de operare
prevazute in actele de reglementare
emise

Masuri impuse pentru calitatea
factorului de mediu
Imbunatatirea planificarii transporturilor
pentru a incuraja o schimbare a
mijloacelor de transport, a modalitatilor
mai putin poluante, transportul public,
mersul cu bicicleta, mersul pe jos
Instituirea unui program special pe
perioda călduroasă şi stropirea
drumurilor de acces.
Infrastructura de drumuri
corespunzatoare
Utilizarea mijloacelor de transport
nepoluante
Introducerea de taxe pentru zonele
aglomerate si tarife diferentiate pentru
parcare
Introducerea unor limite de viteza si a
unor masuri de fluidizare a traficului
(introducerea unor limite de viteza mai
mici acolo unde este cazul)
Cresterea suprafetelor de spatii verzi
(absorbtie de CO2, retinerea particulelor
fine, eliberare de oxigen in atmosfera).
Folosirea in proportie mai mare a
surselor de energie regenerabile (eoliana,
solara, hidro, biomasa).
Inlocuirea combustibililor clasici cu
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Apa

Sol, subsol

combustibili alternativi (biodiesel,
etanol)
Utilizarea de instalatii, echipamente cu
eficienta energetica ridicata (consumuri
reduse, randamente mari)
Identificarea surselor posibile de poluare
la nivelul comunei; controlul
organizarilor de santier si a lucrarilor
edilitare gospodaresti
Pentru operatorii economici care
exploateaza instalatii ce intra sub
incidenta Directivei 1999/13/CE datorate
utilizarii COV (compusi organici
volatili) sa inlocuiasca solventii pe baza
de COV cu solventi pe baza de apa sau
cu substante cu continut mai mic de
COV oferind posibilitatea reducerii la
sursa
Propunerea din partea administratiei
locale spre aprobare Consiliului Local de
scutire de la plata impozitului pe cladire
datorat de catre persoanele fizice pentru
locuinta de domiciliu, pentru montarea si
punerea in functiune a panourilor sau
instalatiilor solare pentru incalzirea apei
calde menajere si sau incalzirii
locuintelor, respectiv panouri
fotovoltaice pentru producerea-stocarea
energiei electrice
Implementarea la nivelul intregii comune
a unui sistem centralizat de alimentare cu
apa, canalizare menajera si pluviala
Respectarea valorilor prevăzute de
normativul NTPA 002/2002, aprobat
prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin
HG nr. 352/2005 privind condiţiile de
descărcare în mediul acvatic a apelor
uzate.
Respectarea Codului bunelor practici
agricole privind perioadele optime de
aplicare a fertilizantilor, a conditiilor de
imprastiere, a prevenirii poluarii apelor

Posibila poluare a apelor subterane
datorita
-evacuarilor de ape uzate neepurate
sau epurate insuficient
-insuficientei sau lipsei unei retele
de canalizare menajera la nivelul
intreagii comune
-depozitarii necontrolate de deseuri
pe suprafete neamenajate
-depozitarii sau imprastierii pe
terenurile
agricole
a
ingrasamintelor chimice, pesticide,
fara a tine cont de perioadele
optime de administrare a acestora
-poluarii cu nitriti si nitrati din
activitati agricole
-poluarea cu nitriti si nitrati din Respectarea Codului bunelor practici
Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

80

surse agricole
-depuneri necontrolate de deseuri
care afectecteaza calitatea solului
-aplicarea necorespunzatoare a
ingrasamintelor chimice
- contaminata datorita activitatilor
de extracţie şi procesare a petrolului
şi gazelor naturale, însoţite, în unele
cazuri de acumularea de materiale
radioactive naturale la concentraţii
ridicate.
-evacuarilor de ape uzate neepurate
sau epurate insuficient
-posibile
poluari
ale
solului/subsolului cu scurgeri de
combustibil sau ulei

Zgomotul

-posibila poluare fonica datorata
traficului intens;
-lucrari
realizate
inafara
programului de lucru avizat din
cadrul organizarilor de santier;
-neconformarea
unor
agenti
economici privind limitele admise
de zgomot in perimetrul avizat

Sanatatea
populatiei

-afectarea
sanatatii
populatiei
datorita posibilei poluarii fonice, a
aerului solului;
-zone verzi insuficiente
-existenta unor suprafete de teren
neamenajate, cu vegetatie ce
afecteaza calitatea vietii prin
efectele ce le produc asupra
organismului uman (diverse alergii)
-lipsa unei infrastructuri verzi la
nivelul comunei;
-lipsa suprafetei necesare de spatiu
verde/cap de locuitor conform
reglementarilor legale in vigoare

Spatii verzi

agricole privind perioadele optime de
aplicare a fertilizantilor, a conditiilor de
imprastiere, a prevenirii poluarii solului,
subsolului
Implementarea Programului de actiune
pentru zonele vulnerabile la nitrati din
surse agricole
Refacerea mediului ca urmare a
activitatilor de exploatare a zacamintelor
de combustibil fosil in zona Dumbravita,
decotaminarea zonei cu potential de
poluare radioactiva
Implementarea la nivelul intregii comune
a unui sistem centralizat de alimentare cu
apa, canalizare menajera si pluviala
Respectarea valorilor prevăzute de
normativul NTPA 002/2002, aprobat
prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin
HG nr. 352/2005 privind condiţiile de
descărcare în mediul acvatic a apelor
uzate.
Imbunatatirea circulatiei, a retelei
stradale, interventii tehnice la reteaua de
drumuri acolo unde e cazul;
Respectarea regimului de lucru si a unor
masini, utilaje, echipamente performante
in cazul organizarilor de santier;
Se vor respecta conditiile impuse prin
avizele obtinute si a limitelor admise
prevazute in STAS 10009:2017
Implementarea masurilor de la calitatea
factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot
Realizarea unor perdele de protectie intre
zonele rezidentiale si cele industriale,
contribuind astfel la imbunatatirea starii
de sanatate umana
Luarea masurilor legale pentru titularii
de terenuri cu vegetatie ce poate avea
impact asupra sanatatii populatiei.
Realizarea unui complex de masuri
privind aducerea si mentinerea spatiilor
verzi in stare corespunzatoare functiilor
lor
Identificarea zonelor deficitare si
realizarea de lucrari pentru extinderea
suprafetelor acoperite cu vegetatie
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Extinderea suprafetelor ocupate de spatii
verzi prin includerea in categoria
spatiilor verzi publice a terenurilor cu
potential ecologic sau sociocultural
Regenerarea, extinderea ameliorarea
compozitiei si a calitatii spatiilor verzi
Alimentare cu apă
Pentru asigurarea alimentării cu apă se propun:
• 2 foraje de medie adâncime, în completarea celor 10 foraje existente.
• 197 682,33 ml rețea de apă, rezultând un total de 218 529,30 ml (existent +
propus), dublând lungimea rețelei actuale.
• 2 rezervoare de apă
• o stație de tratare
Sursa de apă pentru sistemul de alimentare existent este asigurată de un numar de
10 foraje de medie adâncime, amplasate in intravilanul localitatii si executate intre
anii 1975-2013. Aceste foraje pompează direct în rețeaua de apă, presiunea și debitul
fiind menținute prin intermediul hidrofoarelor existente în cabinele put forat.
Fiecare din aceste foraje este protejat de o cabina de protectie supraterană
(construcție din zidărie de cărămidă pe fundatie din beton cu acoperiş tip sarpantă) si
este imprejmuit cu un gard de sârmă, suprafață care constituie şi zona de protectie
sanitara severă, conform HGR 930/2005. În aceasta cabina se mai află hidroforul
aferent fiecărui foraj si tabloul de automatizare, precum și linia de măsura echipată cu
câte un apometru pentru fiecare puț forat. Din foraj apa intră in cabina hidrofor printro conducta de refulare din polietilena. Pe conducta de refulare in cabina hidrofor este
montată linia de măsură.
Prin PUG se propun 2 foraje de medie adâncime, în completarea celor 10
foraje existente.
Apa din foraje nu indeplineste conditiile de potabilitate, motiv pentru care este
necesara tratarea acesteia, prin urmare prin PUG se propune o stație de tratare în
partea nordică a vatrei vechi.
Fiecare foraj este amplasat pe un teren care apartine domeniului public al comunei
Dumbrăvița.
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Detalii foraje: 10 Foraje de adâncime: F,H1 =170 m,Q1 =30 m3/h; F2,H2 =170 m,Q2
= 30 m3/h; F3,H3 = 170 m, Q3 =30 m3/h; F4, H4 = 196 m, Q4 = 17 m3/h; F5,H5 =
160 m, Q5 = 11m3/h; F6, H6 = 160 m, Q6 = 17 m3/h; F7,H7 =160 m,Q7 =17
m3/h;F8,H8 =162 m,Q8 =17 m3/h; F9,H9 =160 m, Q9 =17 m3/h; F10,H10 = 180 m,
Q10 = 20 m3/h.
Reteaua de alimentare cu apă din localitate functionează sub presiune.
Reteaua de distributie din localitate este mobilată cu hidranti de incendiu
Lungimea retea de apa: 98 847m. Forajele sunt amplasate pe terenuri aflate in
domeniul public al comunei Dumbrăvița. Prin PUG se propun 197 682,33 ml rețea de
apă, rezultând un total de 218 529,30 ml (existent + propus), dublând lungimea rețelei
actuale.
Breviar de calcul
Numarul de locuitori permanenţi
- 17.500 locuitori
- normă consum: 100 l/om.zi – conform SR 1343-1/06
Alte activităţi:
Număr consumatori
(persoane/zi)

Consumator

250 funcţionari
1750 muncitori
0 funcţionari
0 muncitori
200 funcţionari
80 funcţionari

Sector economic
Sector agricol
Instituţii
Agrement

Norma de consum (SR 1343/106)
(l/om.zi)
30 l/om.zi
50 l/om.zi
30 l/om.zi
50 l/om.zi
30 l/om.zi
30 l/om.zi

Norma de consum:
1
NC = 1000 x (17.500x100 + 250x30 + 1.750x50 + 200x30 + 80x30) = 1.853,40

m3/zi
Debitele de consum:
Qzi med. = Ks x Kp x NC = 1,06 x 1,15 x 1.853,40 m3/zi = 2.259,29 m3/zi =
26,14 l/s
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Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,30 x 2.259,29 m3/zi = 2.937,10 m3/zi = 33,99
l/s
Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 2.937,1 m3/zi = 8.223,80 m3/zi = 342,70
m3/h = 95,18 l/s
Conform datelor preluate de la SC AQUA DUMBRAVITA SRL, în următorii
10 ani va fi necesarea executarea :
▪ Două rețele de fi 200mm de la nord la sud si de la est la vest pentru
redistribuirea apei potabile pe rețeaua publică, în majoritatea cazurilor
executată de fi 90 PE;
▪ Două stații de acumulare de peste 500 mc fiecare pentru a compensa
consumurile de ore de vârf;
▪ Minim 6 foraje la min 300-500 m de forajele existente pentru asigurarea
debitelor necesare
Canalizare
Prin PUG se propun:
• 141 663,34 ml rețea de canalizare menajeră, rezultând un total de 225
790,30 ml (existent + propus)
• 9 bazine de retenție: 4 amplasate lângă Lacul Acumularea Dumbrăvița, 3
amplasate lângă Pârâul Behela, 2 amplasate la HCN 91.
Canalizare menajeră
Apa uzată colectată de pe raza comunei Dumbrăvița este descărcată în
canalizarea oraşului Timișoara.
Rețeaua de canalizare menajeră în localitatea Dumbrăvita este de două tipuri:
gravitațională şi sub presiune.
Sistemul centralizat de canalizare menajera din localitatea Dumbrăvița este
alcătuit din:
- colector principal 500/750mm din beton şi PVC 600 mm - paralele;
- retea de canalizare stradală din beton si PVC cu diametrii de 250-400 mm;
- 10 statii de pompare ape uzate menajere intermediare cu o capacitatea de 5 l/s.
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Lungimea retelei de canalizare este de 84 127 m. Prin PUG se propun 141
663,34 ml rețea de canalizare menajeră, rezultând un total de 225 790,30 ml (existent
+ propus) .
Canalizarea menajeră propusă se va realiza din tuburi din PVC–KG cu
diametrul D=250-600 mm, se amplasează pe strazile nou-create în axul acestora (de
preferat pe mijlocul benzii de deplasare). Pe rețeaua de canalizare se montează cămine
de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m, la schimbare
de direcție, la intersecție de minim 3 conducte cât și la schimbare de pantă.
Canalizarea generala a zonei va funcționa gravitational.
Canalizare pluvială
Apele pluviale de pe străzi se vor colecta în sistem centralizat printr-un
sistem mixt format din rigole stradale, și rețea de tubulaturi îngropate.
Acestea vor fi trecute prin decantoare-separatoare urmând să fie colectate în
bazinele de retenție (BR). Preaplinul bazinelor de retenție vor deversa în emisarul
Behela, și cursul secundar al Beregsăului cât și în sistemul de desecare Begheiul vechi
vest, prin intermediul mai multor puncte de descarcare. Racordarea la emisar se face
prin guri de vărsare (GV) propuse.
Decantoarele-separatoarelede hidrocarburi (SNH) vor fi dimensionate la
debitele aferente suprafetelor preluate şi vor colecta nisipul şi uleiurile provenite
accidental de la autovehicule.
Bazinele de retenție (BR), vor asigura stocarea apei pe timpul ploii.
Se propun 9 bazine de retenție: 4 amplasate lângă Lacul Acumularea
Dumbrăvița, 3 amplasate lângă Pârâul Behela, 2 amplasate la HCN 91.
e. Elemente de calcul pentru dimensionarea lucrãrilor de captare pentru ape
subterane
Sistemul de alimentare cu apă captează apa prin intermediul a 12 foraje de
medie adâncime, fiecare foraj fiind dotat cu cabină puț forat, cu pompă submersibilă,
cât și cu contor apometru.
f. Elemente caracteristice ale lucãrilor în albie
În albie se vor efectua lucrări în vederea executării unor guri de scrugere ape
pluviale.
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g. Sisteme de monitoring cantitativ şi calitativ a apelor subterane
Există un plan de control al calității apelor care cuprinde și prelevări ale apei și
analize a acesteia.
h. Aparatura şi instalatii atestate in tarã/UE cu certificat de metrologie in termen
de valabilitate.
Începând cu anul 2015, an cand intrarea în U.E. ne impune utilizarea
materialelor si utilajelor corespunzatoare normelor U.E., dar si provenienta acestora sa
fie U.E.
Breviar de calcul
c) Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):
Quz zi med = Qzi med = 2.259,29 m3/zi = 26,14 l/s
Quz.zi max = Qzi max = 2.937,10 m3/zi = 33,99 l/s
Quz orar max = Qorar max = 8.223,80 m3/zi = 342,70 m3/h = 95,18 l/s
d) Debite de ape pluviale (conf. SR 1846-2:2007):
Apele pluviale de pe străzi se vor colecta în sistem centralizat printr-un sistem
mixt format din rigole stradale, și rețea de tubulaturi îngropate și vor fi transportate la
bazinele de retenţie propuse BR. Preaplinul bazinelor va fi descărcat în canalele de
desecare existente în zonă cât și în emisarul Behela.
Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV:
Debitul de ape meteorice cazut pe suprafeţele carosabile este:
QP = m x S x φ x i
unde:
φ – coeficientul mediu = 0,85 – pentru drumuri din asfalt
m = 0,90 - t >40 minute.
S = 3.854.300 m2 sau 385,43 ha – pentru drumurile intravilane
Timpul de ploaie va fi :
tp = 12 + L/60xV = 12 + 1600/60x0,7 ≅ 50 min.
Conform STAS 9470-73 zona 13 f 2/1 i = 40 l/sec.ha
QP = m x S x φ x i = 0,9 x 385,43 X 0,85 x 40 ≅ 11.794 l/s
Deznisipatoarele-separatoare de hidrocarburi vor colecta nisipul şi uleiurile
provenite accidental de la autovehicule, de pe străzile acestei zone. Numărul de
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decantoare-separatoare al bazinelor de retenţie, cât și volumul fiecăruia urmând a se
stabili printr-un proiect tehnic ulterior.
Volumul total de retenţie necesar pentru stocarea apei pe timpul ploii, este:
V = Q x tp x φ = 11.790 l/s x 50 min x 0,85 = 11.790 x 10-3 x 50 x 60 x 0,85
≅ 30.064 m3
Descărcări în sistemul de canalizare al Municipiului Timișoara
e) Debitele de calcul
Quz zi med = 2.259,29 m3/zi = 26,14 l/s
Quz.zi max = 2.937,10 m3/zi = 33,99 l/s
Quz orar max = 8.223,80 m3/zi = 342,70 m3/h = 95,18 l/s
f) Încărcarea apelor uzate menajere
Conform Normativului ATV A 126/1993 încărcările apelor uzate menajere
provenite de la localităţi mici sunt:
consum biochimic de oxigen CBO5 60 g/loc.zi
materii totale în suspensie MTS

70 g/loc.z

azot total TKN

11 g/loc.zi

fosfor total Ptotal

2,5 g/loc.zi

g) Cantităţile totale de poluanţi care intră în sistemul de canalizare al
Municipiului Timișoara
MTS = 70 g/loc.zi x 17.500 loc. echivalenţi = 1225 kg/zi
CBO5 = 60 g/loc.zi x 17.500 loc. echivalenţi = 1050 kg/zi
TKN = 11 g/loc.zi x 17.500 loc. echivalenţi = 192,50 kg/zi
Ptotal = 2,5 g/loc.zi x 17.500 loc. echivalenţi = 43,75 kg/zi
h) Concentraţiile poluanţilor în apa uzată
CMTS = MTS/Quz zi max = 1225 / 2.937,10 = 0,41 mg/l
CCBO5 = CBO5/Quz zi max =1050 / 2937,10 = 0,35 mg/l
CTKN = TKN/Quz zi max = 192,50 / 2937,10 = 0,06 mg/l
CP Total = P Total/Quz zi max =43,75 / 2937,10 = 0,014 mg/l
Alimentare cu energie electrică
Pentru eliminarea disfuncționalităților existente se propun:
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• Extinderi

ale

rețelei

de

medie

tensiune

către

zonele

rezidențiale/economice/cvasi-industriale aflate în exteriorul localității, prin
linii electrice subterane/aeriene, cu tensiune de 20kV și instalarea de posturi de
transformare pentru acoperirea consumului prognozat pe următorii 7-10 ani;
• Extinderea rețelelor de iluminat public în zonele noi rezidențiale, economice,
cvasi-industriale;
• modernizarea și asigurarea de noi capacități de producție a energiei electrice
prin valorificarea resurselor regenerabile de energie precum cele eoliene,
hidroenergetice, solare, ale biomasei, ale resurselor energetice geotermale, ale
produselor din cadrul fermelor agricole.
Prin PUG se propune:
• 454 166 rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului stradal,
rezultând un total
509 848,70 ml (existent +propus)
• îngroparea rețelei electrice aeriene de 20 kv existente
Se estimează o putere maxim simultan absorbită de 12523 kW pentru
extinderile propuse în zonele construibile menționate mai sus. Această putere se poate
asigură din instalațiile electrice de 20 kV existente în zona de interes prin înlocuirea
conductorului acolo unde este cazul. Pentru asigurarea necesarului de putere este
necesară construirea unor rețele noi de 20 kV racordate la liniile electrice aeriene de
medie-tensiune existente. Distribuția energiei electrice se va realiza prin intermediul
posturilor de transformare noi înseriate în rețeaua de 20 kV propusă. Sunt necesare
cca. 23 posturi de transformare cu puteri instalate de 160, 250, 400, 630 kVA.
Rețelele de distribuție de joasă-tensiune se vor realiza aerian/subteran în conformitate
cu reglementările urbanistice impuse de către arhitect.
Soluțiile de alimentare se vor elabora de către distribuitorul local de energie
electrică–SC Enel Distribuție Banat SA în cazul de față.
Soluțiile se vor stabili de comun acord între furnizorul de energie și autoritățile
locale.
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Alimentare cu gaze naturale
Localitatea dispune de o reţea de alimentare cu gaze naturale cu o lungime de
cca. 118 034,33 ml, fiind acoperită vatra localităţii și anumite zone din extinderea
propusă.
Pentru eliminarea disfuncționalităților existente se propun:
• Extinderi ale rețelei gaz către zonele rezidențiale/economice/cvasi-industriale
aflate în exteriorul localității, prin căi subterane
• modernizarea și asigurarea de noi capacități de producție a energiei termice
prin valorificarea resurselor regenerabile de energie precum cele eoliene,
hidroenergetice, solare, ale biomasei, ale resurselor energetice geotermale, ale
produselor din cadrul fermelor agricole.
Prin PUG se propune:
• 161 735,05 ml rețea de gaz, rezultând un total de 279 769,40 ml (existent +
propus)
Telefonie și telecomunicații
Din punct de vedere al telefoniei și telecomunicațiilor, localitatea Dumbrăvița
deține infrastructură și echipamente telecom aferente ORANGE și VODAFONE.
Principalele măsuri propuse sunt:
-

pozarea subterană a rețelelor de comunicații aeriene, existente și propuse

pentru zonele de urbanizare;
-

extinderea rețelei de comunicații pentru zonele de urbanizare.
Organizarea circulației rutiere și a transportului în comun

• organizarea și dezvoltarea căilor de comunicații;
• ierarhizarea coerentă a traseelor străzilor existente și propuse;
• propunerea de transport alternativ (piste biciclete)
• devierea traficului major din zona centrului de comună – la nivelul DJ 691 prin
deschiderea de noi trasee care să asigure descărcarea fluentă a ieșirilor de pe
Autostrada (A1) București-Nădlac și de pe Centura Municipiului Timișoara
(CT).
Bulevardul Petofi Sandor
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Se propune extinderea bulevardului de la 2 la 4 benzi de circulație. Proiectul
aflat în faza de studiu de fezabilitate este preluat în cadrul documentației de PUG. Se
propune integrarea unei pistei de biciclete în profilul stradal.
La amplasarea construcțiilor noi în lungul DJ 691, se va respecta limita
exterioară a zonei de siguranță, limita zonei de protecție, distanța de minim 12 m între
axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumului
județean, conform Normelor tehnice în vigoare.
Centura Municipiului Timișoara
Se propune extinderea drumul de centură de la 2 la 4 benzi de circulație.
Platforma se va lăți de la 12 m la 18,60 m lățime și va fi alcătuită din 14 m parte
carosabilă, 2 x 1,50 m acostamente consolidate și 1,60 m zonă mediană separatoare a
sensurilor de circulație. Extinderea platformei se va realiza doar pe partea dreaptă
(nord) a traseului existent.
Pentru asigurarea priorității circulației centurii în vederea creșterii fluenței și
siguranței traficului, se va prevedea amenajarea și modernizarea intersecțiilor centurii
cu drumurile clasificate.
Se va amenaja un nou acces în centură la km 9+200 (str. Petre Țuțea) de
tip sens giratoriu.
Pentru îmbunătățirea deservirii rutiere din centura nord Timișoara a zonelor de
locuințe s-au prevăzut 6 accese numai cu relația viraj dreapta.
Se interzice deschiderea de căi de acces direct în varianta ocolitoare.
Amplasarea obiectivelor în zona drumului național trebuie să se realizeze astfel încât
să se asigure spațiile de dezvoltare a drumului, a spațiilor pentru activitățile industriale
și de separare a traficului local de traficul de tranzit.
Pe tot traseul centurii se va asigura protecția fonică, beneficiarul având
obligația de a monta dacă se impune panouri fonoabsorbante sau perdele de protecție
fonică.
Zona intersecțiilor centurii cu drumurile clasificare, precum și zonele din
interiorul curbelor cu raze mici, vor fi protejate și se vor impune restricții de
construire pentru rezervarea suprafețelor necesare modernizării intersecțiilor și
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asigurarea vizibilității, având în vedere că suprafețele de teren destinate asigurării
vizibilității în intersecții și curbe fac parte din zonele de siguranță ale DN.
În zona intravilanului propus în zona centurii se vor prevedea rigole și șanțuri
pentru scurgerea apelor pluviale.
Realizarea drumurilor colectoare ale Centurii Municipiului Timișoara
Se propune realizarea de drumuri colectoare pe ambele părți paralele cu
centura de către autoritățile locale, care să preia traficul generat de obiectivele locale
și care să debușeze în drumul național în intersecții amenajate corect din punct de
vedere al siguranței circulației, conform normativelor tehnice în vigoare.
Drumurile colectoare, amplasate la o distanță de 25 m (ax centură-ax bandă
laterală) vor fi alcătuite din: 6,0 m parte carosabilă, 2x 1,00 m acostamente pietruite, 3
m rigole pereate/zone verzi și 4 m platforme pentru trotuare și piste de bicicliști.
Racordul la centură se va realiza în sensurile giratorii.
Obiectivul major, de primă urgenţă, privind fluidizarea legăturilor rutiere și
deservirea zonelor propuse de urbanizare este realizarea drumului colector pe sectorul
dintre strada Petofi Sandor și strada Petre Țuțea.
Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilități și pentru traficul pietonal,
bicicliști, inclusiv pentru persoanele cu handicap, stații (alveole) amenajate în afara
părții carosabile a drumului național, pentru oprirea mijloacelor de transport
interurban.
Calea Aradului (DN 69)
Primăria Timișoara, în calitate de administrator al traseului, are în vedere
sporirea capacității de circulație de la 4 la 6 benzi de circulație. În corelare cu această
strategie și pentru conectarea din punct de vedere rutier a localității Dumbrăvița cu
arterele majore din zona metropolitană Timișoara se propune realizarea unui bretele
laterale (unidirecțională) amplasată la o distanță de 28,00 m (ax bretea-ax drum
existent) cu o platformă de 8,00 m lățime (6 m parte carosabilă și 2x1,0 m
acostamente pietruite), piste de biciclete și rigole pentru scurgerea apelor pluviale
precum și amenajarea a două intersecții de tip sens giratoriu la intersecția cu străzile
Petre Țuțea, respectiv strada București.
Strada Petre Țuțea
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Pentru asigurarea variantei ocolitoare a străzii Petofi Sandor, dar și pentru
deservirea noului cvartal de locuințe, se propune extinderea străzii Petre Țuțea la 4
benzi, profil stradal 22-25 m. Se propune integrarea unei pistei de biciclete în profilul
stradal.
Strada Ion Creangă
Pentru deservirea zonelor propuse spre urbanizare se propune extinderea
străzii Ion Creangă la 4 benzi de circulație și profil stradal de 26m. Se propune
integrarea unei pistei de biciclete în profilul stradal.
Strada Mureș
Pentru asigurarea unui traseu alternativ între nodul rutier între DNCT și DC 58
situat în partea nord-vestică comunei Dumbrăvița și zona centrală se propune
extinderea străzii la 4 benzi de circulație și profil stradal de 21 m. Se propune
integrarea unei pistei de biciclete în profilul stradal.
Din punct de vedere al îmbrăcăminții, prin PUG se propune 1 466 730,81
mp drumuri asfaltate dintre care:
o 25 669,53 mp Drum Județean 691
o 28 260,09 mp Drum comunal DC 262
o 1 335 624,21 mp drumuri locale
rezultând un total de 2 032 380,19 mp (existent+propus) dintre care:
o 77 171 mp Drum Național Centura Timișoara
o 60 900,95 mp Drum Județean 691
o 34 665,65 mp Drum Comunal 262
o 1 782 459,59 mp drumuri locale
Pe lângă strategiile de pe plan local de decongestionare a traficului, planul de
mobilitate presupune și alte trasee care la momentul realizării vor produce efectele
dorite.
La nivel de impact asupra mediului și a calității vieții, diminuarea traficului și
devierea tranzitului privește reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de
gaze cu efect de seră și a consumului energetic, trebuind avute în vedere în mod
specific țintele naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea
schimbărilor climatice.
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Volumul de trafic peste capacitatea rețelei rutiere urbane conduce la congestie
pe o parte semnificativă a rețelei, chiar și în afara perioadelor de vârf, fapt ce conduce
la poluare suplimentară. Prin urmare este necesară eliminarea traficului de tranzit și de
trecere în special din zona centrală și în general pe cât posibil din zona urbană.
Transportul în comun
În comună transportul în comun se realizează pe linia de troleibuz M14, ca
extindere a sistemului municipiului Timișoara pe direcții metropolitane. Acest mijloc
de transport are stațiile organizate după următorul desfășurător: Girație (str.
Ghioceilor) – Attila – F. Zoltan (Primărie) – N. Bălcescu – S.C. Fropin – Kaufland –
I.I.de la Brad – Petru și Pavel – Pomiculturii – Div. 9 Cavalerie – Cim. Eroilor – P-ța
700 – Regina Maria – Jiul – Gara de Nord – Pop de Băsești – Gh. Barițiu – retur.
De asemenea pe ruta Timișoara – Dumbrăvița cursa M45 are următoarele
stații : str. Oituz - Iulius Mall - I.I de la Brad - S.C. Fropin - N. Bălcescu - F. Zoltan
(Primărie) – Attila - Girație (str. Ghioceilor).
Organizarea circulației feroviare
Teritoriul administrativ al comunei este bordat pe o distanță de 273 m pe
limita extrem-estică de o linie ferată, magistrală secundară (CF 213) care leagă
Municipiul Timișoara de localitatea Radna (Lipova), situată pe U.A.T. Ghiroda.
Această linie ferată implică un culoar de siguranță conform normelor legale,
neavând decât o influență minimală, punctuală, asupra dezvoltării propuse.
Organizarea circulației aeriene
Comuna Dumbrăvița este situată la sud-vest faţă de Aeroportul International
„Traian Vuia” Timişoara şi la nord-est faţă de Aerodromul Cioca și se află în zona de
servituţi aeronautice ale acestora.
Cota de referinţă a Aeroportul International „Traian Vuia” Timişoara este de
106.07 m.
Cota de referință a Aerodromului „CIOCA” este 89 m.
Zonele de servituţi care afecteaza lucarea P.U.G Comuna Dumbrăvița, jud.
Timiş sunt Zona I, II şi III ale Aeroportului International „Traian Vuia” Timişoara
precum şi Zona I, II şi III ale Aerodromului Cioca, servituți detaliate în felul următor:
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Servituţi aeronautice de balizare
1.

Servituţile aeronautice de balizare se referă la semnalarea prezenţei

obstacolelor care constituie un risc potenţial de coliziune pentru aeronave şi a zonelor
de aerodrom cu restricţii de utilizare.
2.
i)

Semnalizarea obstacolelor se realizează prin:

marcaje (vopsire specifică) sau balize (steguleţe, corpuri specifice) - pe timp
de zi cu vizibilitate bună;

j) lumini specifice (balizare luminoasă) - pe timp de noapte sau de zi cu
vizibilitate redusă.
3.

În zonele cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate pentru zi şi

balizate pentru noapte obstacolele care:
k)

depăşesc/penetrează suprafeţele de limitare a înălţimii obstacolelor;

l) prezintă pericol pentru zborul aeronavelor (coşuri de fum industriale, piloni
şi/sau stâlpi instalaţi pe proeminenţe de teren ori pe terasele unor clădiri înalte,
construcţii şi/sau instalaţii de mare gabarit, inclusiv clădirile aeroportuare şi
mijloacele CNS și meteorologice.
4.

În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate

pentru zi şi balizate pentru noapte obstacolele care:
m) au înălţimi de 45 m şi mai mari;
n) au fost identificate, pe baza unei analize de specialitate, că prezintă pericol
pentru zborul aeronavelor.
5.

1. Liniile electrice aeriene cu înălţimea stâlpilor de peste 25 m şi care

traversează drumuri naţionale, autostrăzi, căi ferate sau cursuri principale de apă
trebuie semnalizate după cum urmează:
o) conductorii din deschiderea de traversare, prin marcare pentru zi (cu balize);
p) stâlpii de traversare, prin marcare pentru zi (vopsire).
5. 2. Stâlpii de traversare cu înălţimi de 45 m şi mai mari trebuie să fie balizaţi
pentru zi (vopsire) şi pentru noapte (lumini).
5.3. În cazurile stabilite pe baza unei analize de specialitate, conductorii din
deschiderea de traversare trebuie să fie marcaţi pentru zi (cu balize) şi pentru noapte
(cu lumini specifice).
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Pentru siguranţa operării aeronavelor, zonele de aerodrom cu restricţii

6.

de utilizare: piste şi căi de rulare închise (sau părţi ale acestora), zone inutilizabile,
suprafaţa pistei până la prag etc., trebuie semnalizate corespunzător pe timp de zi şi pe
timp de noapte, prin marcaje, panouri, balize şi lumini specifice.
7.

Mijloacele vizuale utilizate (marcaje, panouri, balize, lumini) trebuie sa

fie conforme cu prevederile reglementărilor aeronautice de profil.
Servituţi aeronautice radioelectrice
Servituţile aeronautice radioelectrice se referă la necesitatea realizării sau menţinerii
degajării de orice obiective care, prin forme, dimensiuni, orientare, suprafețe şi/sau
materiale folosite, pot perturba propagarea nedistorsionată în spațiu a radiației
electromagnetice emise sau recepţionate de mijloacele CNS și meteorologice, precum
și la prevenirea ori asigurarea protecţiei acestor mijloace contra diferitelor radiaţii
electromagnetice parazite emise sau generate de obiectivele respective.
Pe terenurile de aeronautică civilă şi în vecinătatea acestora (inclusiv în perimetrul
infrastructurilor aeroportuare şi în împrejurimi), siguranţa zborului impune:
1. stabilirea unor suprafeţe în jurul mijloacelor CNS și meteorologice, în
care sunt interzise amplasarea şi utilizarea echipamentelor electrice, electrotehnice sau
electronice

generatoare

de

perturbaţii

electromagnetice,

precum

şi

existenţa/amplasarea obiectelor de orice natură (construcţii, autovehicule, denivelări
de teren) - pentru prevenirea modificării parametrilor operaţionali ai mijloacelor
respective;
2. stabilirea poziţiilor de aşteptare pe căile de rulare spre pistă în corelaţie
directă cu forma şi dimensiunile zonelor sensibile ILS şi, consecutiv, amplasarea
mijloacelor vizuale aferente (marcaje, barete-stop) în afara acestor zone - pentru
prevenirea accesului vehiculelor şi/sau aeronavelor în zonele respective şi, implicit,
evitarea modificării inacceptabile a semnalului ILS;
3. instituirea unui regim de control şi limitare asupra dimensiunilor, formelor
şi poziţiei/orientării diferitelor obiecte (clădiri, panouri) - pentru prevenirea reflexiilor
parazite ale radiaţiei electromagnetice şi, implicit, conservarea performanţelor
operaţionale ale mijloacelor CNS și meteorologice;
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4. înlocuirea/eliminarea materialelor metalice utilizate la realizarea
componentelor diferitelor obiecte (faţade, învelitori, împrejmuiri) - pentru prevenirea
reflexiilor

parazite

ale

radiaţiei

electromagnetice

şi,

implicit,

conservarea

performanţelor operaţionale ale mijloacelor CNS și meteorologice;
5. considerarea frecvenţei, directivității şi puterii de emisie a staţiilor de
emisie (radio, TV) - pentru prevenirea interferenţelor cu frecvenţele aeronautice;
6. interzicerea/eliminarea surselor de perturbaţii electromagnetice (acţionări
electrice de forţă, sudură electrică, reţele TV prin cablu) - pentru asigurarea
compatibilităţii radioelectrice, respectiv a funcţionării la parametri nominali a
mijloacelor CNS și meteorologice;
7. identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective (surse de radiație
invizibilă, obiecte mobile sau fixe) care, prin prezenţă sau funcţionare, pot perturba
sau afecta buna funcţionare radioelectrică și performanța mijloacelor CNS și
meteorologice.
În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de
protecţie aferente mijloacelor CNS și meteorologice nu pot fi amplasate,
construite şi/sau instalate niciun fel de obiective noi fără avizul AACR.

Capitolul V. Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la
nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante
pentru plan
Planul actual este in concordanta cu Strategia de Dezvoltare Spatiala,
Planul de Amenjare a Teritoriului Timis, Planul Local de Actiune pentru Mediu
corelat cu Planul National de Actiune pentru Mediu, Planul Judetean de Gestiune a
Deseurilor corelat cu Planul National de Gestionare a Deseurilor si Strategia
Nationala de Gestiune a Deseurilor.
Strategia de Dezvoltare Spatiala este un document integrator cu rol in
armonizarea politicilor sectoriale si urmareste realizarea unei dezvoltari economice si
sociale echilibrate, cresterea calitatii nivelului de trai, gestionarea durabila a resurselor
naturale, protectia mediului inconjurator, utilizarea teritoriului in mod rational.
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Obiectivele strategice ale Strategiei de Dezvoltare Spatiala se subordoneaza
celor de amenajare a teritoriului de la nivel national si celor care rezulta din
contextual territorial European: coridoare de transport, zone de cooperare
transfrontaliera.
Obiectivul sectorial al strategiei de dezvoltare teritoriala urmareste ”Cresterea
competitivitatii economiei judetene prin utilizarea potentialului endogen si reducerea
disparitatilor in dezvoltarea economica teritoriala.
Planul Nationala de Actiune pentru Protectia Mediului este un instrument de
planificare care abordeaza cele mai importante probleme identificate conform
legislatiei nationale, conventiilor international la care Romania este parte.
Obiectivele acestui PLAM au ca scop reducerea emisiilor poluatoare si poate fi
caracterizat astfel: defineste problemele de mediu si de ierarhizare in functie de
prioritati, stabilirea actiunilor prioritare care include obligatiile si angajamentele
Romaniei fata de problemele de mediu la nivel national.
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor, revizuita in anul 2013 si
aprobata prin HG nr. 870/2013 stabileste politica si obiectivele strategice ale
Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor pe perioada 2014-2020, cum ar fi :
identificarea problemelor care cauzeaza un management ineficient al deseurilor,
identificare necesitatilor investitionale.
Obiective prevazute in Planul National de Gestionare a Deseurilor: asigurarea
de catre Administratia Publica Locala a colectarii separate pentru cel putin
urmatoarele tipuri de deseuri: hartie, metal, plastic, sticla (Legea nr. 211/2011).
Principalele obiective relevante pentru plan, pe factori de mediu stabilite la
nivel national, comunitar, international, sunt redate in tabelul de mai jos.
Principalele obiective relevante pentru plan, pe factori de mediu, stabilite la
nivel national, international
Factor de
Obiective specifice pentru mediu
Obiective PUG
mediu
Apa
Asigurarea protectiei factorului de mediu apa si
Extinderea sistemului de
imbunatatirea calitatii acestuia si a standardelor
alimentare cu apa si
de viata din Judetul Timis in conformitate cu
canalizare
acquisul comunitar de mediu (Directiva
2000/60/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a
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unui cadru de politică comunitară în domeniul
apei, Directiva 91/271/CEE.)
Asigurarea calitatii aerului (Directivei 96/62/CEE
privind evaluarea si managementul calitatii
aerului inconjurator, Directivei 1999/30/CEE
privind valorile limita pentru dioxidul de sulf,
dioxidul de azot si oxizii de azot, pulberile in
suspensie si plumbul in aerul inconjurator,
modificata de Decizia 2001/744/CEE Directiva
Parlamentului European si Consiliului
2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen
si monoxidul de carbon in aerul inconjurator,
Directiva Parlamentului European si Consiliului
2000/3/CE privind ozonul din aerul inconjurator)

Aer

Sol

Protectia solului fata de efectele negative ale
activitatilor antropice si ameliorarea starii de
calitate a acestuia

Organizarea și
dezvoltarea căilor de
comunicații;
Ierarhizarea coerentă a
traseelor străzilor
existente și propuse;
Propunerea de transport
alternativ (piste biciclete)
Devierea traficului major
din zona centrului de
comună – la nivelul DJ
691 prin deschiderea de
noi trasee care să asigure
descărcarea fluentă a
ieșirilor de pe Autostrada
(A1) București-Nădlac și
de pe Centura
Municipiului Timișoara
(CT).
Din punct de vedere al
îmbrăcăminții, prin PUG
se propune 1 466 730,81
mp drumuri asfaltate.
Prin PUG, varianta care
se doreste a fi
impementata se propune
o suprafata de 133,78 ha
spatiu verde de amenajat,
asigurand 26,75 mp/loc
pentru o populatie de
50.000 locuitori.
Management
corespunzator al
deseurilor
Extinderea sistemului de
alimentare cu apa si
canalizare.
Diminuarea gradului de
poluare a solului cu
nitrati si nitriti.
Implementarea
Programului de actiune
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Sanatatea
populatiei

Cresterea calitatii vietii la nivelul comunei
Dumbravita

Zgomot

Respectarea nivelului de zgomot conform STAS
10009/88

Patrimoniul
cultural

Mentinerea si protejarea patrimoniului cultural

pentru zonele vulnerabile
la nitrati din surse
agricole
Extinderea sistemului de
alimentare cu apa si
canalizare.
Cresterea suprafetelor de
spatii verzi la nivel de
comuna
Dezvoltarea din punct de
vedere economic a
comunei prin creearea de
locuri de munca,
atragerea de investitori
Modernizarea
infrastructurii rutiere
Masuri privind limitarea
zgomotului in zonele cu
receptori sensibili
Protejarea si conservarea
patrimoniul cultural,
arheologic

Capitolul VI.Potentialele efecte semnificative asupra mediului
Determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului s-a realizat
luaind in considerare criteriile prevazute in Anexa nr. 1 a HG nr. 1076/2004.
Pentru o imagine clara s-au atribuit note fiecaruit tip de efect generat de
implementarea planului.
Note atribuite fiecarui tip de efect generat de implementarea planului
Tip de efect
Efect pozitiv semnificativ
factorilor de mediu relevanti
Efect pozitiv nesemnficativ
factorilor de mediu relevanti
Fara efect
Efect negativ nesemnificativ
factorilor de mediu relevanti
Efect negativ semnificativ
factorilor de mediu relevanti

asupra

Nota atribuita
+2

asupra

+1

asupra

0
-1

asupra

-2

Obiectivele specifice ale Planului Urbanistic General Dumbravita sunt:
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O1Autoritatea publică locală solicită extinderea intravilanului localităţii cu o
suprafaţă de 710,98 ha, în jurul localității existente și a altor zone dezvoltate între
timp, a căror funcţiune este necesar a fi completată cu funcţiuni complementare,
menite să asigure un echilibru urban;
O2.Din punct de vedere al îmbrăcăminții, prin PUG se propune 1 466 730,81
mp drumuri asfaltate, dintre care 25 669,53 mp Drum Județean 691; 28 260,09 mp
Drum comunal DC 262; 1 335 624,21 mp drumuri locale, rezultând un total de 2 032
380,19 mp (existent+propus) dintre care: 77 171 mp Drum Național Centura
Timișoara, 60 900,95 mp Drum Județean 691; 34 665,65 mp Drum Comunal 262;
1 782 459,59 mp drumuri locale
O3.Prin noul PUG se dubleaza lungimea retelei actuale de apa de la
119.682,33 ml la 218.529,30 ml; va creste si reteaua de canalizare menajera, de la
141.663,34 ml la 225.790,30 ml. Se propune realizarea a inca 2 foraje de medie
adancime pe langa cele 10;
O4.Prin PUG se propune o suprafață de 133,78 ha spațiu verde de amenajat,
asigurând o suprafață de 26,75 m2/locuitor, pentru o populație de 50 000 de locuitori.
O5.Dezvoltarea extinderii rețelelor de alimentare cu energie electrica.
Obiective de referinta
OR1.Imbunatatirea calitatii aerului
OR2.Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane.
OR3.Imbunatatirea calitatii solului.
OR4.Imbunatatirea si protejarea functiilor ecosistemelor impotriva degradarii,
fragmentarii
OR5.Imbunatatirea calitatii vietii
OR6.Imbunatatirea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati.
Notele atribuite pe fiecare factor de mediu in functie de obiectivele planului
Factor de mediu

Obiectiv pentru plan

Efect
Nota atribuita

Obiectivul 1 al planului:
O1Autoritatea publică locală solicită extinderea intravilanului localităţii cu o
suprafaţă de 710,98 ha, în jurul localității existente și a altor zone dezvoltate între
timp, a căror funcţiune este necesar a fi completată cu funcţiuni complementare,
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menite să asigure un echilibru urban
Aer

OR1.Imbunatatirea
calitatii aerului

0

Apa

OR2.Imbunatatirea
calitatii apelor de
suprafata si subterane
OR3.Imbunatatirea
calitatii solului

0

Sol si subsol

-1
(datorita schimbarii tipului
de folosinta a terenului)
Biodiversitate
OR4.Imbunatatirea
si
0
protejarea
functiilor
ecosistemelor impotriva
degradarii, fragmentarii
Sanatatea populatiei
OR5.Imbunatatirea
+1
calitatii vietii
(creste gradul de confort al
populatiei, creste suprafata
de spatiu locuit/cap de
locuitor)
Mediul social si
OR6.Imbunatatirea
+1
economic
sistemului de
(extinderea retelei de apa,
infrastructura rutiera si
canalizare, infrastructura
utilitati
drumuri prin extinderea
intravilanului)
TOTAL
+1
Obiectivul 2 al planului:
O2.Din punct de vedere al îmbrăcăminții, prin PUG se propune 1 466 730,81 mp
drumuri asfaltate, dintre care 25 669,53 mp Drum Județean 691, 28 260,09 mp
Drum comunal DC 262, 1 335 624,21 mp drumuri locale, rezultând un total de 2
032 380,19 mp (existent+propus) dintre care: 77 171 mp Drum Național Centura
Timișoara, 60 900,95 mp Drum Județean 691, 34 665,65 mp Drum Comunal 262, 1
782 459,59 mp drumuri locale
Aer
OR1.Imbunatatirea
+1
calitatii aerului
(reducerea nivelului de
noxe, pulberi din
atmosfera)
Apa
OR2.Imbunatatirea
+1
calitatii apelor de
(realizarea unui sistem de
suprafata si subterane
colectare a apelor pluviale
corespunzator)
Sol si subsol
OR3.Imbunatatirea
0
calitatii solului
Biodiversitate
OR4.Imbunatatirea
si
0
protejarea
functiilor
ecosistemelor impotriva
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Sanatatea populatiei

Mediul social si
economic

degradarii, fragmentarii
OR5.Imbunatatirea
calitatii vietii
OR6.Imbunatatirea
sistemului de
infrastructura rutiera si
utilitati

TOTAL

+1
(creste gradul de confort al
populatiei)
+1
(crearea unei infrastructuri
de drumuri
corespunzatoare)
4

Obiectivul 3 al planului:
O3.Prin noul PUG se dubleaza lungimea retelei actuale de apa de la 119.682,33 ml
la 218.529,30 ml; va creste si reteaua de canalizare menajera, de la 141.663,34 ml
la 225.790,30 ml. Se propune realizarea a inca 2 foraje de medie adancime pe langa
cele 10
Aer
OR1.Imbunatatirea
0
calitatii aerului
Apa

OR2.Imbunatatirea
calitatii apelor de
suprafata si subterane

Sol si subsol

OR3.Imbunatatirea
calitatii solului

Biodiversitate

OR4.Imbunatatirea
si
protejarea
functiilor
ecosistemelor impotriva
degradarii, fragmentarii
OR5.Imbunatatirea
+2
calitatii vietii
(creste gradul de confort al
populatiei)
OR6.Imbunatatirea
+1
sistemului de
(crearea unei infrastructuri
infrastructura rutiera si
corespunzatoare)
utilitati
6
Obiectivul 4 al planului:

Sanatatea populatiei

Mediul social si
economic

TOTAL

+2
(realizarea unui sistem de
centralizat de apa si
canalizare la nivelul
intregii comune, ceea ce
permite o alimentare cu
apa si evacuarea apelor
uzate menajere si pluviale
conform normelor legale
actuale)
+1
(prin extinderea retelei de
alimentare cu apa si
canalizare se vor elimina
forajele, bazinele
vidanajbile)
0
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O4.Prin PUG se propune o suprafață de 133,78 ha spațiu verde de amenajat,
asigurând o suprafață de 26,75 m2/locuitor, pentru o populație de 50 000 de
locuitori
Aer
OR1.Imbunatatirea
+2
calitatii aerului
(Cresterea suprafetelor de
spatii verzi (absorbtie de
CO2, retinerea particulelor
fine, eliberare de oxigen in
atmosfera).
Apa
OR2.Imbunatatirea
0
calitatii apelor de
suprafata si subterane
Sol si subsol
OR3.Imbunatatirea
0
calitatii solului
Biodiversitate
OR4.Imbunatatirea
si
0
protejarea
functiilor
ecosistemelor impotriva
degradarii, fragmentarii
Sanatatea populatiei
OR5.Imbunatatirea
+2
calitatii vietii
(creste gradul de confort al
populatiei)
Mediul social si
OR6.Imbunatatirea
0
economic
sistemului de
infrastructura rutiera si
utilitati
TOTAL
4
Obiectivul 5 al planului:
O5. O5.Dezvoltarea extinderii rețelelor de alimentare cu energie electrica
Aer
OR1.Imbunatatirea
0
calitatii aerului
Apa

Sol si subsol
Biodiversitate

Sanatatea populatiei
Mediul social si
economic

OR2.Imbunatatirea
0
calitatii apelor de
suprafata si subterane
OR3.Imbunatatirea
0
calitatii solului
OR4.Imbunatatirea
si
0
protejarea
functiilor
ecosistemelor impotriva
degradarii, fragmentarii
OR5.Imbunatatirea
0
calitatii vietii
OR6.Imbunatatirea
+1
sistemului de
(crearea unei infrastructuri
infrastructura rutiera si
corespunzatoare)
utilitati
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TOTAL

1

Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale obiectivelor propuse din cadrul
planului PUG Dumbravita asupra obiectivelor de mediu relevante este redata in
tabelul de mai jos:
OR1

OR2

OR3

OR4

OR5

OR6

Total

O1

0

0

-1

0

+1

+1

+1

O2

+1

+1

0

0

+1

+1

4

O3

0

+2

+1

0

+2

+1

6

O4

+2

0

0

0

+2

0

4

O5

0

0

0

0

0

+1

1

Total

3

4

0

0

6

4

In concluzie, conform celor analizate mai sus, reiese ca Planul Urbanistic
General Dumbravita, prin obiectivele sale de mediu si cele prevazute in plan,
corespund standardelor de mediu in vigoare, si anume:
❖ imbunatatirea calitatii vietii OR5 avand un total de 6 puncte;
❖ imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane avand un total de
4 puncte;
❖ imbunatatirea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati avand un
total de 4 puncte;
❖ imbunatatirea calitatii aerului avand un total de 3 puncte.

Capitolul VII. Posibilele efecte semnificative asupra mediului,
inclusiv asupra sanatatii, in context transfrontiera
Planul Urbanistic General nu are efect in context transfrontier.
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Capitolul VIII. Masurile propuse pentru prevenirea, reducerea
si compensarea efectului advers asupra mediului in privinta
implementarii planului
Din analiza evaluarii efectelor de mediu ale obiectivelor propuse din cadrul
planului PUG Dumbravita asupra obiectivelor de mediu relevante, reiese un efect
pozitiv asupra factorilor de mediu ceea ce este in concordanta cu politicile de mediu.
Pentru a mentine aceste efecte pozitive dar si pentru preveni efectele adverse
asupra factorilor de mediu, au fost identificate masuri prevazute pentru prevenirea,
reducerea si compensarea efectului advers asupra mediului.
Masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului
-utilizarea unor maşini, utilaje performante. Efectuarea verificărilor tehnice
periodice ale maşinilor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;
-instituirea unui program special pe perioda călduroasă şi stropirea drumurilor
de acces.
-reducerea vitezei de circulaţie pe drumuri a vehiculelor grele, oprirea
motoarelor maşinilor, utilajelor când nu sunt implicate în activitate;
-incarcaturile ce intra/ies din santier sa fie acoperite; identificarea modalitatii
optime de reducere (minimizare) a impactului utilizarii autovehiculelor asupra calitatii
aerului (autovehicule cu prelate, mese pentru acoperirea materialelor transportate).
-trasee corepunzatoare in cadrul santierelor fara balti, noroi;
-ridicarea de bariere eficiente in jurul activitatii cu praf sau pentru limitarea
santierului ;
-umezirea spalarea rutelor din interiorul santierului si inafara santierului prin
utilizarea solutiilor speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului. Masura este
foarte importanta in special in apropierea zonelor rezidentiale sau a altor receptori
sensibili;
-monitorizarea

organizarilor

de

santier

pentru

aplicarea

sanctiunilor

corespunzatoare in cazul in care nu se respecta prevederile legale in vigoare;
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-respectarea conditiilor prevazulte in actele de reglementare emise, pentru
fiecare agent economic/titular de activitate cu programele de monitorizare aferente,
acolo unde este cazul;
-eliminarea deseurilor rezultate doar prin unitati specializate autorizate;
-realizarea evidentei gestiunii deseurilor conform HG nr. 856/2002 pentru
fiecare tip de deseu;
-pentru organizarile de santier mai mari, cu posibil impact asupra mediului,
aflate in apropierea receptorilor sensibili (scoli, gradinite, spitale, etc) sa se
implementeze de catre investitori, un sistem de automonitorizare a emisiilor de gaze
de evacuare;
-spalarea sau curatarea eficienta a tuturor vehiculelor inainte de plecarea din
santier; folosirea de echipamente si modalitati de curatire eficienta a vehiculelor si
spalare eficienta a rotilor la toate iesirile (utilizarea de conducte si furtunuri,
alimentare adecvata cu apa, perii rotative sau perii de presiune sau mecanice).
-existenta unei zone pavate intre locul de spalare a rotilor si drumul public;
-evitarea folosirii generatorilor pe baza de diesel sau benzina, in favoarea
echipamentului la curent electric sau baterii, unde e posibil;
-pentru operatorii economici care exploateaza instalatii ce intra sub incidenta
Directivei 1999/13/CE datorate utilizarii COV (compusi organici volatili) sa
inlocuiasca solventii pe baza de COV cu solventi pe baza de apa sau cu substante cu
continut mai mic de COV oferind posibilitatea reducerii la sursa
-introducerea de taxe pentru zonele aglomerate si tarife diferentiate pentru
parcare;
-folosirea in proportie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliana,
solara, hidro, biomasa).
-inlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel,
etanol);
-utilizarea de instalatii, echipamente cu eficienta energetica ridicata
(consumuri reduse, randamente mari).
Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei
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-respectarea conditiilor prevazulte in actele de reglementare emise, pentru
fiecare agent economic/titular de activitate cu programele de monitorizare aferente,
acolo unde este cazul;
-respectarea Codului de bune practici pentru protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati din surse agricole;
-respectarea calendarului cu perioadele de interdictie pentru aplicarea
ingrasamintelor organice;
-depozitarea corespunzatoare a ingrasamintelor de origine animala;
-aplicarea corespunzatoare a ingrasamintelor organice care sa nu depaseasca
170 kg de azot/ha/an;
-respectarea perioadei de interdictie in aplicarea pe teren a ingrasamintelor;
-limite de aplicare pentru azot si fosfor pe terenuri agricole, pasuni ;
-restrictii privind aplicarea ingrasamintelor pe terenuri saturate cu apa,
inundate, inghetate sau acoperite de zapada;
-crearea unor suprafete tampon (inerbate sau cu arbusti) in apropierea
raurilor/lacurilor sau la baza pantelor;
-acoperirea solului cu vegetatie in perioada de iarna (mentinerea unei cantitati
minime de vegetatie care sa acopere terenul in perioadele ploioase, cu zapada sau cu
inghet);
-rotatia culturilor pentru limitarea pierderilor de azot catre corpurile de apa
subterana sau de suprafata;
-interzicerea deversarilor de ape uzate, deseuri de orice tip, pe maluri, cursuri
de apa;
-stabilirea unei zone de protectie sanitara in jurul surselor de apa potabila,
respectand distanta de 50 m fata de posibilele surse de poluare a apei conform
regelementarilor in vigoare;
-verificarea periodica a integritatii sistemelelor de canalizare;
-interzicerea depozitarii oricarui tip de deseu in cadrul organizarilor de santier;
-eliminarea posibilitatilor de scurgere pe sol si implicit in panza freatica a
petrolului in zonele de extractie, imbarcare si prelucrare a produselor petroliere;
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-diminuarea cantitatii de nitrati si nitriti proveniti din activitatile agricole ce
polueaza apele de suprafata dar si cele subterane.
-eliminarea deseurilor rezultate doar prin unitati specializate autorizate;
-realizarea evidentei gestiunii deseurilor conform HG nr. 856/2002 pentru
fiecare tip de deseu;
-vidanjarea la timp a apelor uzate din bazinele vidanjabile precum si
dezafectarea acestora odata cu finalizarea extinderii retelei de canalizare la nivelul
intregii comune;
-autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale
cursurilor de apă şi în cuvetele lacurilor se interzice potrivit art. 7 din RGU, cu
excepţia lucrărilor de poduri, de căi de comunicație de traversare a acestora precum şi
a lucrărilor de gospodărire a apelor, cu respectarea zonelor de protecție stabilite
potrivit legii. Funcțiune care va putea fi acomodată în aceste zone este cea legată de
pescuitul sportiv dar doar sub tutela administrației locale și în cadrul unor manifestări
organizate.
-se vor asigura măsurile de apărare a viitorelor construcţii împotriva
inundațiilor și de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţa şi subterane.
-zone de protecție pentru albiile minore ale pâraielor Beregsău (curs secundar)
și Behela, suprafața ocupată de consolidările de maluri, precum și lucrările de apărare
împotriva inundațiilor s-au stabilit în baza Legii Apelor nr.107/1996 actualizată,
anexa 2.
-zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autoritatea administraţiei
publice a judeţului Timiș, pe baza avizului organelor de specialitate în domeniu, mai
sus menționate.
Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului
-diminuarea gradului de poluare a solului cu nitrati si nitriti;
-reducerea poluarii solului cu petrol de la extractie, transport si prelucrare;
-refacerea mediului in zona Dumbravita pentru decontaminarea zonei cu
potential de poluare radioactiva ca urmare a activitatilor de exploatare a zacamintelor
de combustibil fosil; (Conform Planului Local de Actiune pentru Mediu: activitatile
de extracţie şi procesare a petrolului şi gazelor naturale sunt însoţite, în unele cazuri
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de acumularea de materiale radioactive naturale la concentraţii ridicate. Cea mai
importantă parte a activităţii acestor materiale o constituie radionuclizii din seriile
U-238 şi Th-232 prezenţi în formaţiunile geologice în care se găseşte zăcământul de
hidrocarburi. Exploatarea zăcămintelor de gaze din zona comunei Dumbrăviţa, ce s-a
realizat cu evacuarea apei de zăcământ în canalul situat la liziera pădurii, a
determinat acumularea de radionuclizi din seriile naturale ale uraniului şi thoriului.
Investigarea şi delimitarea zonelor cu potenţial de poluare radioactivă s-a realizat pe
baza unui studiu realizat de SC GEO PROSPECT SRL Ştei - judeţul Bihor.
Concluziile studiului şi punctul de vedere al Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare ce evidenţiau faptul că nu există un risc radiologic imediat
pentru populaţie, au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu ce cuprindea şi
Programul de conformare şi a avizului de mediu pentru privatizare cu obligaţiile de
mediu (stabilirea perimetrului de izolare a zonelor în care s-au măsurat valori care se
situează la nivelul a câtorva fonduri naturale, jalonarea zonei, marcarea zonei cu
tăbliţe avertizoare, continuarea studiilor). Următorul studiu a fost realizat de
Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare.
Pe baza acestui studiu s-au stabilit acţiunile necesar a fi efectuate: defrişarea şi
desecarea zonei, continuarea studiului în urma căruia se vor stabili măsurile pentru
refacerea mediului în zonă).
-utilizarea unor tehnologii/metode avansate de construire;
-utilizarea unor maşini, utilaje performante. Efectuarea verificărilor tehnice
periodice ale maşinilor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;
-respectarea conditiilor prevazulte in actele de reglementare emise, pentru
fiecare agent economic/titular de activitate cu programele de monitorizare aferente,
acolo unde este cazul;
-respectarea Codului de bune practici pentru protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati din surse agricole;
-respectarea calendarului cu perioadele de interdictie pentru aplicarea
ingrasamintelor organice;
-depozitarea corespunzatoare a ingrasamintelor de origine animala;
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-aplicarea corespunzatoare a ingrasamintelor organice care sa nu depaseasca
170 kg de azot/ha/an;
-respectarea perioadei de interdictie in aplicarea pe teren a ingrasamintelor;
-limite de aplicare pentru azot si fosfor pe terenuri agricole, pasuni ;
-restrictii privind aplicarea ingrasamintelor pe terenuri saturate cu apa,
inundate, inghetate sau acoperite de zapada;
Masuri de prevenire si reducere a poluarii fonice
-imbunatatirea circulatiei, a retelei stradale, interventii tehnice la reteaua de
drumuri acolo unde e cazul;
-respectarea regimului de lucru si a unor masini, utilaje, echipamente
performante in cazul organizarilor de santier;
-se vor respecta conditiile impuse prin avizele obtinute si a limitelor admise
prevazute in STAS 10009:2017
-alegerea unor surse de zgomot mai silentioase;
-utilizarea panourilor fonoabsorbante ,acolo unde este cazul (zone cu receptori
sensibili: scoli, spitale, gradinite, etc.);
-elaborarea unor regulamente, in sensul reducerii poluarii fonice acolo unde
este cazul.
-crearea unor zone verzi tampon intre zonele rezidentiale si cele industriale,
pentru reducerea nivelului de zgomot dinspre activitatile economice.
Masuri de extindere si conservare a spatiilor verzi
-realizarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor
verzi in stare corespunzatoare functiilor lor
-identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea
suprafetelor acoperite cu vegetatie
-extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi prin includerea in categoria
spatiilor verzi publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural
-regenerarea, extinderea ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;
-interzicerea diminuarii suprafetelor de spatii verzi
-proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea
apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale;
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-in cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar)
plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în
aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi
rurale, este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de
eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi
rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor
aeriene.
-protecţia vegetaţiei spaţiilor verzi împotriva dăunătorilor se efectuează în baza
prognozelor şi avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuţii de
prevenire, îndrumare şi control de specialitate pentru protecţia plantelor
-menţinerea stării de sănătate fitosanitară a vegetaţiei din spaţiile verzi se
efectuează de către proprietarii şi administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de
prevenire a răspândirii şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor plantelor şi prin
măsuri de carantină, sub directa îndrumare şi controlul de specialitate al unităţilor
fitosanitare pentru protecţia plantelor;
-protecţia spaţiilor verzi împotriva bolilor şi dăunătorilor se efectuează, de
regulă, prin acţiuni preventive, metode biologice şi metodologii integrate. Aplicarea
substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor este strict limitată şi
se realizează sub coordonarea instituţiilor fitosanitare şi de protecţia mediului;
-schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor
verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare;
-in limita unei cote de 5% din suprafaţa fiecărui obiectiv înregistrat în registrul
local al spaţiilor verzi, autorităţile administraţiei publice locale pot autoriza
amplasarea unor construcţii uşoare, cu caracter provizoriu, pentru activităţile de
comerţ şi alimentaţie publică, în conformitate cu documentaţiile de urbanism legal
aprobate.
-constientizarea populatiei privind importanta spatiilor verzi prin diverse
programe de educatie ecologica, evenimente ecologice alaturi de ONG-uri, institutii
de invatamant.
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Masuri de prevenire si reducere a impactului asupra patrimoniului
cultural, architectonic, arheologic
-protejarea patrimoniului arheologic de pe raza comunei Dumbravita, conform
reglementarilor legale in vigoare;
-constientizarea in randul populatiei a valorii obiectivelor de patrimoniu.

Capitolul IX. Expunerea motivelor care au dus la selectarea
variantelor alese si descrierea modului in care s-a efectuat evaluarea.
Dificultati intampinate in prelucrarea informatiilor

Variantele propuse pentru PUG Dumbravita au fost urmatoarele:
Varianta 0
Prima abordare luată în calcul este menținerea stadiului actual de dezvoltare, a
intravilanului existent și a numărului actual de locuitori.
Se definește zona centrală prin 2 poli atractori: Biserica Reformată și Sala
Polivalentă. În această variantă lipsesc centrele de cartier în afara zonei centrale.
Din punct de vedere al locuirii există o distribuire neuniformă a tipului de
locuire și a regimului de înălțime în teritoriu. Conform documentațiilor de urbanism
aprobate exista tendința unui regim de înălțime mai înalt, determinat de prezența
funcțiunilor complementare pe strada Petre Țutea.
Zonele cvasi-industriale se află la partea de nord și cea de nord-vest a
comunei, adiancent Centurii Municipiului Timișoara.
Zonele de sport și agrement apar sporadic, conform documentațiilor de
urbanism aprobate și în manieră concentrată în proximitatea Lacului Acumularea
Dumbrăvița și a râului Beregsău.
Există un deficit semnificativ de spaţii verzi amenajate în raport cu
numărul de locuitori (mp/loc), de doar 10,77 mp/loc, faţă de cuantumul stabilit
prin OUG 114/2007 de spatiu / locuitor şi o stare deficitară a spaţiilor verzi
existente, cu precădere în interiorul cartierelor de locuire din zonele nou
urbanizate.
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Zonele de instituții publice, clădiri de sănătate, învățământ sunt concentrate în
zona centrală a localității, lipsind din interiorul cartierelor.
Bilanț teritorial Varianta 0
Zone funcționale

Suprafața (ha)
Localitate
principală

Zona centrală
Locuințe cu funcțiuni complementare
Unități industriale, logistică și depozitare
Unități agro-zootehnice
Instituții publice și servicii de interes public
Căi de comunicații și transport rutier
Spații verzi, sport, agrement
Construcții tehnico-edilitare
Gospodărie comunală, cimitire
Destinație specială, TDS_MApN
Terenuri libere
Ape
Păduri
Terenuri neproductive
Total intravilan existent

Trup izolat

12,13
297,42
11,87
0
3,76
82,76
11,83
0,14
1,98
0
34,23
0,98
0
0

0
418,8
120,17
12,42
0
0
53,32
0,68
0
15,88
0
0
0
0

Total

12,13
716,22
132,04
12,42
3,76
82,76
65,15
0,82
1,98
15,88
34,23
0,98
0
0
1 078,37

Procent
% din total
intravilan
1,12
66,42
12,24
1,15
0,35
7,67
6,04
0,08
0,18
1,47
3,17
0,09
0
0
100,00

Avantaje
• suprafața extravilanului ar rămâne deocamdată neurbanizată, lăsând loc pentru
intervenții viitoare
Dezavantaje
• nivelul calității vieții la nivelul comunei nu ar cunoaște nicio îmbunățire
• din punct de vedere economic, capitalul comunei nu ar înregistra nicio
creștere, situația devenind nesustenabilă pe termen lung
• lipsa acceselor corelate cu vecinătățile
• lipsa funcțiunilor complementare locuirii în afara zonei centrale
• se menține dependența localității de Timișoara
Concluzii
Stadiul actual de dezvoltare şi amenajare a teritoriului comunei Dumbrăvița, se
caracterizează prin existenţa unor disfuncţionalităţi în sectoarele de economie,
infrastructură, a vieţii sociale, disfuncţionalităţi formate în timp cu evoluţii spre
situaţii critice.

Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

113

Varianta I
În vederea creării posibilităţilor de dezvoltare urbanistică în perioada 2015 –
2025 se propune extinderea teritoriului intravilanului comunei Dumbrăvița pe zonele
cu potențial menținând un regim de înălțime redus. Se estimează creșterea populației
la 30 000 de locuitori.
Soluția prevede urbanizarea teritoriului predominant cu locuire de tip
individual în regim de înălțime redus de maxim D(S)+P+1E+M(Er). Locuirea de tip
colectiv va fi concentrată de-alungul arterelor majore, în afara vatrei vechi a comunei.
Nu se optează pentru intervenții asupra axului central în vatra veche ci numai
în zona adiacentă limitei sudice a UAT-ului (către Timișoara) și a drumului de
centură, unde apar dotări și servicii.
Zonele cvasi-industriale se dezvoltă în imediata apropiere a celor existente, în
partea de nord și nord-vest a comunei, în apropierea drumului de centură.
Zonele de sport și agrement apar sporadic, conform documentațiilor de
urbanism aprobate și în manieră concentrate și continua de-a lungul Lacului
Acumularea Dumbrăvița și a râului Beregsău.
Zonele de instituții și servicii publice apar în interiorul cartierelor de locuit,
concentrate în jurul circulațiilor majore și a nodurilor de circulație.
Bilanț teritorial – Varianta I
Suprafața (ha)
EXISTENT
PROPUS
Zone
funcționale
Locuințe cu
funcțiuni
complementare
Unități industriale,
logistică și
depozitare
Unități agrozootehnice
Instituții publice și
servicii de interes
public
Căi de comunicații și
transport rutier
Spații verzi, sport,
agrement
Construcții tehnicoedilitare

Localitate
principală

Trup
izolat

Total

297,42

418,8

716,22

11,87

120,1
7

132,04

0

12,42

12,42

3,76

0

3,76

82,76

0

82,76

11,83

53,32

65,15

0,14

0,68

0,82

Procent
din
intravila
n
existent
66,42

Suprafețe spre
urbanizare

Procent din
suprafata
urbanizata

156,04

21,95

163,08

22,97

-12.42

-1.74

6.40

0.90

309,07

43,47

80,58
-0,34

48,75

295,12

16,50

0

0

10,16

0.57

391,83

21,90

11,35

145,73

8,14

-0,04

0,48

0,02

0,35

7,67
6,04
0,08

Procent din
intravilan
total

872,26

12,24

1,15

TOTAL GENERAL
Suprafețe in
intravilan
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Gospodărie
comunală, cimitire
Destinație specială,
TDS_MApN
Terenuri libere
Ape
Păduri
Terenuri
neproductive

1,98

0

1,98

0

15,88

15,88

34,23
0,98
0

0
0
0

34,23
0,98
0

0

0

0

Total intravilan existent

1 078,37

0,18
1,47
3,17
0,09
0
0

100

6,94

0,39

15.88

0,89

0

0
50,95
0
0

0
2,85
0
0

100

1789,35

4,96

0,70

0

0

-34.23
49,97
0

-4.81
7,02
0

0

710,98

Avantaje
• menținerea unei densități reduse
Dezavantaje
• se blochează dezvoltarea localității
• regimul redus de înălțime nu atrage investitori
• nivelul calității vieții comunei nu ar ajunge la un nivel satisfăcător, neexistând
funcțiuni complementare locuirii în număr suficient, respectiv distribuite
uniform în teritoriu
• se menține dependența localității de Timișoara
Concluzii
Varianta II propune o zonificare funcțională coerentă, speculând dezvoltarea
zonelor din proximitatea Municipiului Timișoara și a drumului de centură însă nu
asigură un număr suficient de zone cu funcțiuni complementare locuirii în interiorul
cartierelor. Menținerea regimului de înălțime redus și conservarea vatrei vechi în
forma actuală nu se înscrie într-o viziune de ansamblu în care Comuna Dumbrăvița
face parte dintr-o amenajare teritorială mai amplă.
Varianta II
În vederea creării posibilităţilor de dezvoltare urbanistică în perioada 2015 –
2025 se propune extinderea teritoriului intravilanului comunei Dumbrăvița pe zonele
cu potențial cu regim de înălțime redus, mediu și înalt. Se estimează creșterea
populației la 50 000 de locuitori.
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100

Această soluție întră în detaliu, ramificând fiecare funcțiune în subcategorii și
asigurând o mixtură funcțională în interiorul cartierelor de locuit care să faciliteze
accesul populației la toate tipurile de funcțiuni.
Se vor stabili zonele funcţionale ale intravilanului nou propus având în vedere
următoarele funcţiuni urbanistice :
Axul central. Zona centrală
Locuire și funcțiuni complementare
Instituţii publice
Zona de activități economice
Zonă de activităţi industriale, cvasi-industriale şi de
mică producţie
Zonă de activităţi cvasi-industriale şi de mică producţie
Zonă de gospodărire comunală
Zonă cu destinație specială
Zonă de căi de comunicație
Zonă verde
Zonă verde pentru activităţi sportive
Ocuparea terenurilor din extravilan

Axul central. Zona centrala
Se propune refuncționalizarea axului central spre a găzdui dotări și servicii
pentru populație speculând importanța acestei arterei în relație cu localitațile vecine și
cu circulațiile majore.
Pe parcelele cu front la strada Petofi Sandor și parcelele cu front orientat către
Biserica Reformată se propune:
- regim de înălțime maxim D(S)+P+2E+M (Er) pe o adâncime de maxim 30 m
de la frontul stradal și de maxim D(S)+P+1E+M (Er) pe adâncime de peste 30 m și
limita de implantare din spatele parcelei;
- retragere fixă 6 m de la frontul stradal; 10 m retragere din spatele parcelei; 2
m față de una dintre limite; jumătatea din înălțimea măsurată la cornișă pe
cealaltă limită laterală;
- construcțiile se vor așeza izolat pe parcele; pe 2 parcele alăturate se vor cupla
pe limita de retragere 2 m;
- lățime parcelă minim 18 m
- suprafață parcelă ≥900 mp
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- înălțime maximă la cornișă

10,5 m, înălțime maximă la coamă ≤ 14,5 m

- P.O.T. 40 % pentru axul central, P.O.T. 80% pentru zona centrală
- C.U.T. 1,6 pentru axul central, C.U.T. 80% pentru zona centrală
Utilizări permise:
Primul front de-alungul arterei Petofi Sandor precum și parcelele perimetrale
zonei centrale pot găzdui funcțiuni terțiare aferente axului central (conform anexa 1
din RLU). Clădirile orientate spre spaţiul public vor avea la parter funcţiuni de interes
public, cu acces direct.
Locuințe și funcțiuni complementare
Locuinţele vor fi definite conform art. 2 din Legea 114/1996 republicată,
modificată şi completată, fiind considerate conform HCL în vigoare.
Pentru locuințele cu regim de înălțime P+1E+M, distanțele față de limitele
laterale vor fi de minim 2 m, iar distanța față de limita posterioară va fi egal cu minim
½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 6 m, în situația amplasării
construcțiilor în regim izolat.
Pentru locuințele cu regim mai înalt de P+1E+M, distanțele față de limitele
laterale vor fi de minim ½ din înălțimea la cornișă față de una dintre laturi și 2 m față
de cealaltă latură, iar distanța față de limita posterioară va fi egal cu minim ½ din
înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 10 m.
În situația amplasării construcțiilor pe limita de proprietate, distanța față de
limita laterală va fi egală cu minim ½ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3
m, iar distanța față de limita posterioară va fi egală cu minim ½ din înălțimea la
cornișă, dar nu mai puțin de 6 m.
Utilizări permise:
o Clădiri de locuit individuale cu caracter urban;
o Dezvoltarea de zone de locuințe în regim colectiv este permisă în condițiile
asigurării unei suprafețe de 150 mp de teren pentru fiecare apartament și a
locurilor de parcare în interiorul parcelei
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o Funcțiuni terțiare aferente locurii (conform anexa 1 din RLU). Fiecare
ansamblu de dezvoltare rezidențială va respecta procentul minim de 7% pentru
zona de dotări și servicii publice;
o Spații verzi, locuri de joacă pentru copii, spații parcare ce deservesc zona;
o Rețele tehnico-edilitare ce deservesc zona.
Zone cvasi-industriale şi servicii
Pentru asigurarea în continuare a dezvoltării de mică producție, depozitare şi
servicii în comuna Dumbrăvița se vor studia zonele din jurul zonelor cvasi-industriale
existente și încadrarea unor noi propuneri.
Zone de sport şi agrement
Prin PUG 2015 se va interzice categoric schimbarea destinaţiei terenurilor de
sport existente, fiind permise doar construcţii adiacente pentru vestiare, grupuri
sanitare, depozite de material sportiv, tribune, alimentaţie publică, etc. Acest lucru
este motivat de faptul că ele trebuie să-şi continue existenţa în interiorul unităţilor
teritoriale unde se află amplasate datorită gradului mare de accesibilitate.
Zonele de agrement se vor asocia cu zonele verzi existente şi propuse.
Zone verzi
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2007 pentru modificarea şi
completarea OUG nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului :
Art. II- (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din
terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 m2 /locuitor, până la
data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 m2 /locuitor, până la data de 31
decembrie 2013.
Prin PUG se propune o suprafață de 133,78 ha spațiu verde de amenajat,
asigurând o suprafață de 26,75 m2/locuitor, pentru o populație de 50 000 de
locuitori.
Zonele verzi existente vor fi riguros identificate din punct de vedere juridic,
astfel încât, prin noul PUG să fie eliminate neclarităţile de interpretare juridică a
situației zonelor verzi.
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Suprafața (ha)
PROPUS

EXISTENT
Spații verzi

Localitate
principală

Trup
izolat

Total

7,26

35,96

43,22

4,28

4,68

8,96

0

0

0

0,22

7,99

8,21

0

0

0

0

3,12

3,12

0,07

1,57

1,64

11,83

53,32

65,15

Spațiu verde public
cu acces nelimitat
Spațiu verde cu rol
de complex sportiv
Spațiu verde cu rol
de protecție față de
ape și lacuri
Spațiu verde cu rol
de protecție față de
infrastructura
tehnică
Spațiu verde mixt
(agrement și sport)
Spațiu verde cu rol
de protecție față de
infrastructura de
transport
Spațiu verde de
aliniament
TOTAL

Procent
din
spațiu
verde
existent
66,35
13,76

Suprafețe
spre
urbanizare

Procent
din
suprafata
urbanizata

17,29

13,11

8,65

6,60

29,36

22,43

11,85

9,05

32,24

24,65

29,15

22,28

2,35

1,79

130,89

100

0

12,60

0
4,79

2,50
100

TOTAL GENERAL
Suprafețe
in
intravilan

Procent
din
spațiul
verde
total

P.O.T
.

Suprafață
totală
(Suprafață
intravilan –
P.O.T.)

60,51

30,86

10%

54,46

17,61

8,98

40%

10,56

29,36

14,98

0

29,36

20,06

10,23

0

20,06

32,24

16,45

40%

19,34

32,28

16,47

0

32,28

3,98

2,03

0

3,98

196,04

100

-

170,04

Total spațiu verde de amenajat : 133,78 ha ( cuprinde spațiu verde public cu
acces nelimitat, spațiu verde cu rol de complex sportiv, spațiu verde cu rol de
protecție față de ape și lacuri, spațiu verde cu rol de protecție față de
infrastructura tehnică)
Construcţii pentru sănătate
În urma analizelor efectuate împreună cu autorităţile sanitare locale se vor
stabili necesarul de construcţii pentru sănătate, amplasamentul acestora şi condiţiile
urbanistice de realizare a cabinetelor medicale individuale.
Comerţ şi dotări
Se va stabili necesarul de comerţ şi dotări atât la nivelul unităţilor teritoriale
existente, cât şi la acela al unităţilor teritoriale propuse, necesar care se va concretiza
prin liste de dotări aferente fiecărei unităţi teritoriale şi prin amplasamente stabilite
după caz.
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Zone
funcționale

BILANȚ TERITORIAL INTRAVILAN Comuna DUMBRĂVIȚA
Suprafața (ha)
EXISTENT
Localitate
principală

Zona centrală.
Axul central
Locuințe cu
funcțiuni
complementare
Unități industriale,
logistică și
depozitare
Unități agrozootehnice
Instituții publice și
servicii de interes
public
Căi de comunicații
și transport rutier
Spații verzi, sport,
agrement
Construcții
tehnico-edilitare
Gospodărie
comunală, cimitire
Destinație specială,
TDS_MApN
Terenuri libere
Ape
Păduri
Terenuri
neproductive

Trup
izolat

PROPUS

Total

12,13

0

12,13

297,42

418,8

716,22

11,87

120,17

132,04

0

12,42

12,42

3,76

0

3,76

82,76

0

82,76

11,83

53,32

65,15

0,14

0,68

0,82

1,98

0

1,98

0

15,88

15,88

34,23
0,98
0

0
0
0

34,23
0,98
0

0

0

0

Suprafețe
spre
urbanizare

Procent
din
intravila
n
existent
1,12

TOTAL GENERAL

Procent din
suprafata
urbanizata

Suprafețe in
intravilan

Intravilan
Extravilan

253,50

14,17

0

0

20,49

1,15

121,46

17,08

-12.42

-1.74

16,73

2,35

265,70

37,39

348,46

130,89

18,39

196,04

10,95

3,32

0,47

4.14

0,23

6,46

0,91

8,44

0,47

0

0

15.88

0,89

3,17
0,09
0
0

-34.23
49,97
0

-4.81
7,02
0

0

0

0
50,95
0
0

0
2,85
0
0

100

710,98

100

1789,35

7,68
6,04
0,08
0,18
1,47

1897,10
Existent
Suprafață
(ha)
1 078,37
818,73

48,64

21,69

0,35

Comuna
Dumbrăvița

870,41
154,19

1,15

Teritoriu
administrativ

1,18

1,25

12,25

1 078,37

21,04

8,91
66,42

Total intravilan existent

Procent din
intravilan
total

%
56,85
43,15

19,47

100

100,00
Propus

Suprafață
(ha)
710,98
-710,98

Total general
%
37,47
-37,47

Suprafață
(ha)
1789,35
107,76

%
94,32
5,68

Autorizarea executării construcțiilor, în baza art. 30 din HGR 525/1996, în
baza unor PUZ aprobate este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se
respectă următoarele condiţii :
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o

front la stradă de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

o

front la stradă de 8 m pentru clădiri înșiruite, în cazul în care minim
4 parcele (în funcție de adâncimea parcelelor) adoptă această tipologie
de locuire;

o

suprafaţa minimă a parcelei de 300 mp pentru clădiri înșiruite, 600
mp pentru clădiri de locuit în regim colectiv (doar dacă suprafața
destinată acestora asigură 150 mp/apartament) și, respectiv, de
minimum 600 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplat;

o pentru clădirile înșiruite este necesară asigurarea unei suprafațe de
minim 600 mp pentru maxim 2 apartamente și de minim 900 mp pentru
maxim 3 apartamente
o

adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

o

la limitele posterioară și laterale ale parcelelor sau pentru separarea
unor servicii funcționale

împrejmuiri semitransparente, în scopul

delimitării parcelelor, protecţiei împotriva intruziunilor, asigurării
protecţiei vizuale;
o

împrejmuiri decorative, transparente sau translucide din lemn sau
metal, cu soclu, sau gard viu, în scopul protecţiei împotriva
intruziunilor, delimitării parcelelor, integrării clădirilor în caracterul
zonelor. Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri
transparente îmbrăcate în vegetație.

o

se interzice realizarea împrejmuirilor din elemente de beton,
prefabricate.

Procentul de ocupare al terenului (POT) și coeficientul de utilizare al terenului
(CUT):
Pentru zona rezidențială:
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
o POT maxim = 35% și CUT maxim = 1,4 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mediu de înălțime de D(S)+P+2 și D(S)+P+2+M (Er)
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o POT maxim=35% și CUT maxim=1,05 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim redus de înălțime și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime de
maxim D(S)+P+1+M(Er)
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,4 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mediu de înălțime și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime de
D(S)+P+2E
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri de locuințe
colective cu regim redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,6 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mediu de înălțime de D(S)+P+2 și D(S)+P+2+M (Er)
o POT maxim = 25% și CUT maxim = 1,3 se impune pentru clădiri de locuit cu
regim mare de înălțime de D(S)+P+3 și D(S)+P+3+M (Er)
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1 se impune pentru clădiri de locuit
înșiruite cu regim redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
Pentru axul central:
o POT maxim = 40% și CUT maxim = 1,6 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+2E+M (Er)
Pentru zona centrala:
o POT maxim = 80% și CUT maxim = 3,2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+2E+M (Er)
Pentru zona de instituții și servicii publice:
o POT maxim = 50% și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim
mediu de înălțime de maxim D(S)+P+2+M (Er)
Pentru zona de activități economice:
o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri cu regim
redus de înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er)
o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 1,6 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+2+M (Er) aferente locuirii
o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 1,2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+1+M (Er) aferente sportului
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o POT maxim = 40 % și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim D(S)+P+3+M (Er) aferente zonei industrial, cvasiindustriale și de mica producție
Pentru zona cvasi-industrială și de mică producție:
o POT maxim = 60 % și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim P+2
Pentru zona industrială, cvasi-industrială și de mică producție:
o POT maxim = 60 % și CUT maxim = 2 se impune pentru clădiri cu regim de
înălțime de maxim P+2
Descrierea soluţiei de urbanism este succintă urmând ca în cadrul studiului final
să se aprofundeze, urmând de altfel cadrul conţinut legal.

Avantaje
• Comuna Dumbrăvița ar asigura la nivelul UAT-ului său toate funcțiunile
necesare a deservi cartierele de locuințe independent de Timișoara
• Nivel al calității vieții ridicat
• Bună conexiune cu vecinătățile din punct de vedere al accesibilității
Dezavantaje
• Rămâne o suprafață redusă neurbanizată, de aproximativ 100 ha, limitând aria
posibilelor extinderi din viitor
Concluzii
Varianta II propune o dezvoltare urbanistică în care comuna Dumbrăvița
devine parte integrată a unei amenajări teritoriale ample asigurând o zonificare
funcțională coerentă, în strânsă legătură cu contextul și nevoile populației.
Pe perioada intocmirii Raportului de Mediu pentru Planul Urnanistic General
al Comunei Dumbravita nu au fost intampinate dificultati.
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Capitolul X. Descrierea masurilor avute in vedere pentru
monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului
Programul de monitorizare a efectelor semnificative ale implementarii planului
se regăseşte în tabelul de mai jos.
Factorul de
mediu
Aer

Apa

Obiective generale

Obiective specifice

Imbunatatirea calitatii Reducerea emisiilor
aerului
gaze cu efect de sera

Tinte

Responsabil

de Incadrarea
nivelului
de
emisii
in
limitele stabilite
in prevederile
actuale
in
vigoare

Administratia
publica
locala
APM
GNM
DSP
Agenti
economici
Extinderea suprafetelor de Incadrarea
in Administratia
spatii verzi
suprafata
publica
stabilita de sp locala
verde/cap
Agenti
locuitor
economici
prevazuta
de
lege
Reducerea poluarii aerului Infrastructura
Administratia
datorita infrastructurii
corespunzatoare, publica
necorespunzatoare, trafic
modernizare
locala
intens
drumuri,
APM
utilizare
GNM
mijloace de
DSP
transport
SDM
nepoluante,
Agenti
devierea
economici
circulatiei
Imbunatatirea calitatii Extinderea retelei de
Incadrarea apei
Administratia
apei
alimentare cu apa si
potabile,uzate,
publica
canalizare
in parametrii
locala
prevazuti in
APM
legislatia actuala GNM
DSP
ABAB
ANIF
Agenti
economici
Reducerea poluarii apelor Ecologizarea
Administratia
Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

124

Sol

Zgomot
vibratii

de suprafata si subterane cu zonelor
deseuri
depozitate
necorespunzator,
nitrati
nitriti din activitati agricole
sau scurgeri de petrol sau
alte substante chimice
periculoase
Imbunatatirea calitatii Diminuarea poluarii solului Ecologizarea
solului
cu nitriti, nitrati, petrol, zonelor
alte substante chimice
periculoase

si Imbunatatirea
vietii

publica
locala
GNM
ABAB
ANIF
Agenti
economici
Administratia
publica
locala
GNM
ABAB
ANIF
Agenti
economici
Reducerea poluarii datorate Ecologizarea
Administratia
depozitarii
zonelor
publica
necorespunzatoare a
locala
deseurilor
GNM
ABAB
ANIF
Agenti
economici
calitatii Reducerea poluarii fonice
Infrastructura
Administratia
corespunzatoare, publica
modernizare
locala
drumuri,
APM
utilizare
SDM
mijloace de
DSP
transport mai
GNM
silentioase
Agenti
Cresterea
economici
suprafetelor de
spatii verzi
Devierea
circulatiei
autovehiculelor
grele pe trasee
ocolitoare
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Capitolul XI. Rezumat fara caracter tehnic
Metodologia de elaborare a evaluarii de mediu pentru planul “ Plan
Urbanistic General al Comunei Dumbravita, judetul Timis” are la baza Hotararea de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe si Manualul de Aplicare a Procedurii de Realizare a
Evaluarii de Mediu pentru Planuri si Programe, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006.
Conform Legii 350/2001, cu completările si modificările ulterioare, obiectivele
sunt următoarele:
1.Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de
reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională,
constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
Fiecare unitate administrativ - teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10
ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali,
geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale. (alineat modificat prin art.
I pct. 21 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 20 din
Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 iulie 2013)
•

Cu cel puţin 18 luni înaintea datei de depăşire a termenului de valabilitate
a Planului urbanistic general, consiliul local al comunei, oraşului,
municipiului/Consiliul General al Municipiului Bucureşti este sesizat de
către primar în legătură cu necesitatea actualizării planului, la notificarea
arhitectului - şef al localităţii sau judeţului. (alineat abrogat de la 13 iulie
2013 prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată
prin art. I pct. 21 din Legea nr. 190/2013)

•

Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o
singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic
general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de
valabilitate. (alineat modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 7/2011,
astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 22 din Legea nr. 190/2013, în
vigoare de la 13 iulie 2013)
Str. Dimineții, Nr. 14, Dumbrăvița, jud. Timiş
office@amhmediuexpert.ro, www.amhmediuexpert.ro

126

2.Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul
întregii unităţi administrativteritoriale de bază, cu privire la:
q) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul
administrativ al localităţii;
r) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
s) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
t) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
u) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
v) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
w) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
x) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate.
y) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și
măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone
z) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri
3.Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire
la:
h) evoluţia în perspectivă a localităţii;
i) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
j) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de
amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean;
k) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
l) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
m) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de
construire;
n) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de
regenerare urbană
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PUG-ul anterior aprobat, în baza căruia s-a dezvoltat localitatea Dumbrăvița,
este perimat datorită presiunii investiţionale asupra zonei, acesta devenind limitativ şi
nu mai răspunde necesităţilor de dezvoltare ale comunităţii respective.
Ediţia anterioară a PUG-ului, a cărui valabilitate, a fost stabilită pentru o
perioadă de 5-10 ani, a delimitat 2 unităţi teritoriale de referinţă. Noua propunere de
PUG işi propune introducerea de noi unităţi teritoriale de referinţă, într-un număr total
de 9, spre a răspunde mai bine necesităţilor comunităţii şi pentru a asigura dezvoltarea
coerentă a teritoriului, în strânsă concordanţă cu istoria şi tradiţia locului.
Faţă de ediţia anterioară a PUG-ului, această documentaţie propune
modificarea traseului drumului judeţean DJ 691 prin lărgirea sa la 4 benzi de
circulație şi totodată propune o variantă suplimentară de decongestionare a traficului
pe strada Petre Țutea, care va fi de asemenea lărgită la 4 benzi pentru a putea prelua
traficul aferent și spre a funcţiona asemeni unei relații de ocolire a vetrei vechi a
localității, cu descărcare în drumul național DN 69, pe direcţia Timișoara.
O altă propunere nouă faţa de vechea direcţie de dezvoltare urbanistică, constă
în reconfigurarea zonelor destinate agrementului, şi multiplicarea acestora, retrasarea
anasamblului de instalaţii tehnologice, pentru eliminarea riscurilor determinate de
inundaţii, introducerea de noi teritorii, pentru dezvoltarea urbanistică viitoare, cu
scopul de a susţine zone de mică producție cu spaţii de depozitare.
Obiectivul „Planului Urbanistic General al Comunei Dumbrăvița este acela de
a

identifica,

în

urma

analizei

multicriteriale

a

situaţiei

existente

şi

a

disfuncţionalităţilor constatate în teritoriu, un set de măsuri care să conducă la crearea
unui cadru favorabil:
-prosperităţii vieţii individuale, familiale şi economice;
-dezvoltării armonioase, cu respectarea specificităţii geografice şi culturale;
-utilizării raţionale a solului şi echipărilor de infrastructură;
-păstrării şi îmbunătăţirii echilibrului ecologic;
-facilitării contactelor directe şi a cooperării intercomunale.
Principalele solicitări ale temei-program, elaborată de beneficiarul lucrării, sau
care au rezultat din discuţiile preliminare care au avut loc între autoritatea locală şi
proiectantul P.U.G., au scos în evidenţă următoarele probleme generale:
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-necesitatea extinderii intravilanului;
-realizarea variantelor de decongestionare a traficului rutier;
-crearea unor noi zone de locuit cu funcţiunile complementare necesare;
-extinderea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, electrice, gaz şi
telefonie.
Alte precizări din tema de proiectare solicită :
-integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcţională, ţinând cont
de potenţialul de dezvoltare economico-socială al comunei, precum şi de
necesitatea protejării mediului;
-instituirea unor zone cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea
unor documentaţii de urbanism, după caz;
-completarea sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canalizare;
-stabilirea de reglementări pentru zonele cu valoare urbană ale localităţii.
Strategia realizării obiectivelor cuprinde:
-

Ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie.

-

Identificarea surselor şi a structurilor de finanţare necesare pentru elaborarea şi
execuţia proiectelor.

-

Implicarea resurselor umane (populaţie locală, sezonieră, factori interesaţi),
mass media, în acţiunea complexă de implementare a proiectelor propuse.

-

Examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacităţii de readaptare la
condiţiile schimbate pe parcurs.

-

După elaborarea avizelor factorilor interesaţi, Planul Urbanistic General va fi
aprobat de administraţia locală, primind astfel valoare juridică. PUG devine
astfel un instrument de lucru al administraţiei locale.
Programul de dezvoltare a localităţii Dumbrăvița, stabilit prin propunerea

preliminară de PUG, avizat de principiu prin Hotărârea Consiliului Local
DUMBRĂVIȚA nr. 88 din 20. XI. 2014, îşi propune conectarea circulaţiilor
existente și extinderea acestora în manieră coerentă pentru asigurarea
interconectării funcţiunilor în vederea relaţionării echilibrate a acestora.
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Localitatea Dumbrăvița şi-a menţinut şi extins mult rolul polarizator în zonă,
atrăgând forţă de muncă dintr-un areal înconjurător care se extinde tot mai mult, atât
în mediul rural cât şi în cel urban (Timişoara).
Din discuțiile directe cu reprezentanții administrației locale și consultările cu alți
factori interesați în dezvoltarea economico-socială a comunei, au rezultat necesități,
opțiuni și puncte de vedere ale acestora, constituind laolaltă elemente de temă pentru
Planul Urbanistic General.
În vederea fundamentării propunerilor din P.U.G., complexitatea problemelor
apărute în dezvoltarea explozivă a comunei, ca mutaţiile intervenite în folosirea
terenurilor din intravilan şi din extravilan, găsirea unui mod de utilizare judicioasă a
rezervelor de teren şi necesitatea optimizării relaţiilor în teritoriu, au determinat
necesitatea abordării treptate, a variantelor abordate, din care nu a lipsit caracterul
interactiv, datorat dezvoltatorilor locali.
Autoritatea publică locală solicită extinderea intravilanului localităţii cu o
suprafaţă de 710,98 ha, în jurul localității existente și a altor zone dezvoltate între
timp, a căror funcţiune este necesar a fi completată cu funcţiuni complementare,
menite să asigure un echilibru urban.
-

Zonificarea funcţională propusă, proporţionată corect faţă de necesităţile
întregii localități, este în concordanţă cu Reglementările urbanistice şi
indicatorii teritoriali obligatorii pentru dezvoltările urbane din extravilanele
oraşelor şi comunelor din Timiş.

-

Zona dezvoltată are caracter predominant rezidenţial, cu parcele destinate
locuirii individuale şi colective. Sunt prevăzute, de asemenea, funcţiuni
complementare, publice sau private, dotări de tipul: instituţii de învăţământ
preşcolar, şcolar, instituţii de sănătate, instituţii de cult, comerţ şi alimentaţie
publică.

-

Noua tramă stradală, corespunzătoare funcţiunilor viitoare, este corelată cu
trama stradală din împrejurimi şi preia traseele drumurilor de exploatare
agricole existente. Sunt create spaţii verzi de agrement şi protecţie, zone de
parcuri şi recreere şi complexuri sportive.
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-

S-a avut în vedere dimensionarea corespunzătoare a reţelelor de tehnică
edilitară propuse în zonă: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie
electrică, alimentare cu gaze şi telefonie.
Procedura de urbanizare permite dezvoltarea armonioasă a teritoriului

neurbanizat.
Principalele zone de extindere sunt localizate în zona de vest a comunei,
între vatra veche și Centura Municipiului Timișoara, în zona de est între
lacul Acumularea Dumbravița și limita UAT Ghiroda, conform Variantei II
(varianta 0-cea actuala, varianta I-cea care creeaza posibilitati de dezvoltare
urbanistica in perioada 2015-2025 propunand extinderea teritoriului
intravilanului com. Dumbravita pe zonele cu potential mentinand un regim
de inaltime redus, estimand o crestere a populatiei la 30.000 locuitori, si
varianta II-cea care creeaza posibilitati de dezvoltare urbanistica in perioada
2015-2025 propunand extinderea teritoriului intravilanului com. Dumbravita
pe zonele cu potential mentinand un regim de inaltime redus, estimand o
crestere a populatiei la 50.000 locuitori)
PLANUL URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) – comuna Dumbrăvița va avea
caracter de direcționare și coordonare a dezvoltării urbanistice a localității pe termen
mediu și lung, cuprinzând prevederile necesare atingerii acestor obiective.
Propunerile de urbanism, care se vor face pe elemente de prognoză economică,
demografice, definite în actuala etapă, cu aproximaţie, mai ales legate de dimensiunea
temporală, au drept scop oferirea de soluţii de funcţionare optimizatoare.
Vecinii comunei sunt:
-la nord comuna Giarmata și comuna Sînandrei,
-la est – Pădurea Verde (Municipiul Timișoara) și comuna Ghiroda,
-la sud – municipiul Timișoara prin cartierele Lipovei și Aradului,
-la vest – comuna Sînandrei și municipiul Timișoara.
Planul actual este in concordanta cu Strategia de Dezvoltare Spatiala, Planul
de Amenjare a Teritoriului Timis, Planul Local de Actiune pentru Mediu corelat cu
Planul National de Actiune pentru Mediu, Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor
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corelat cu Planul National de Gestionare a Deseurilor si Strategia Nationala de
Gestiune a Deseurilor.

Noul PUG Dumbravita:
-dubleaza lungimea retelei actuale de apa de la 119.682,33 ml la 218.529,30 ml;
va creste si reteaua de canalizare menajera, de la 141.663,34 ml la 225.790,30 ml.
Se propune realizarea a inca 2 foraje de medie adancime pe langa cele 10.
-Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicații;
-Ierarhizarea coerentă a traseelor străzilor existente și propuse;
-Propunerea de transport alternativ (piste biciclete)
-Devierea traficului major din zona centrului de comună – la nivelul DJ 691 prin
deschiderea de noi trasee care să asigure descărcarea fluentă a ieșirilor de pe
Autostrada (A1) București-Nădlac și de pe Centura Municipiului Timișoara (CT).
-Din punct de vedere al îmbrăcăminții, prin PUG se propune 1 466 730,81 mp
drumuri asfaltate.
-Prin PUG, varianta care se doreste a fi impementata se propune o suprafata de
133,78 ha spatiu verde de amenajat, asigurand 26,75 mp/loc pentru o populatie de
50.000 locuitori.
Prin

implementarea

noului

PUG

Dumbravita,

se

vor

inaltura

disfunctionalitatile identificate, astfel ca nu vor mai fi afectati semnificativ factorii de
mediu.
Apa
Reteaua de alimentare cu apa
Disfuncționalități
o Reţeaua de alimentare cu apă nu acoperă încă întreaga suprafață propusă
pentru dezvoltare a localităţii;
o Lungimea actuala a retelei de alimentare cu apa este de 98.847 m
o Cele 10 foraje executate intre anii 1975-2015 pompează direct în rețeaua de
apă, presiunea și debitul fiind menținute prin intermediul hidrofoarelor
existente în cabinele puț forat. Rețeaua de alimentare cu apă din localitate
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funcționează sub presiune. Rețeaua de distribuție din localitate este mobilată
cu hidranți de incendiu şi 1 cişmea.
Reteaua de canalizare
Disfuncționalități
o Reţeaua de alimentare cu apă nu acoperă încă întreaga suprafață propusă
pentru dezvoltare a localităţii
o Lungimea actuala a retelei este de 84.127 m
o Reteaua de canalizare se descarca in canalizarea orasului Timisoara
o Nu există stație de epurare a apelor uzate
Canalizarea pluviala
Disfuncționalități
o Apele pluviale sunt colectate de sistemul de rigole stradale si se distribuie liber
in teren sau in canalele de desecare cu descarcare in sistemul de desecare
Begheiul Vechi Vest Timisoara
Aerul
Disfuncționalități
o reteaua de alimentare cu gaz nu acopera intreaga suprafata propusa pentru
dezvoltare a comunei;
o infrastructura necorespunzatoate pentru numarul tot mai mare de masini care
tranziteaza localitatea; profilul actual al drumul județean DJ 691 nu preia
fluxul de trafic de străbate comuna rezultând congestionări ale traficului la
intrarea și ieșirea din localitate; accesul la autostrada A1 este realizat exclusiv
prin drumul DJ 691 aglomerând traficul; lipsa străzilor asfaltate în zonele nou
urbanizate
o lipsa pistelor de biciclete;
o spatii verzi insuficiente;
Solul
Disfuncționalități
o includerea comunei Dumbravita in Lista localitatilor pe judete unde exista
surse de nitrati din activitatile agricole conform Ordinului 1552-743/2008
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emis de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
o zona cu potential de poluare radioactiva ca urmare a activitatilor de
exploatare a zacamintelor de combustibil fosil in zona Dumbravita
o evacuarea apelor pluviale de pe platformele betonate din parcari fara o trecere
printr-un separator de produse petroliere pe întreaga suprafață propusă pentru
dezvoltare a localităţii
Mediul economic
Disfuncționalități
o Fenomenul emigrare către statele membre ale UE a crescut în intensitate în
ultimii ani;
o Fenomenul de imigrare din alte state nu este de amploare în judeţul Timiș
însă a început să-și facă prezența;
o Apariția migraţiei inter-regională a forţei de muncă;
o Scăderea numerică a populaţiei şcolare în special ca urmare a emigrării
părinţilor care şi-au luat și copiii cu ei.
Obiectivele specifice ale Planului Urbanistic General Dumbravita sunt:
O1Autoritatea publică locală solicită extinderea intravilanului localităţii cu o
suprafaţă de 710,98 ha, în jurul localității existente și a altor zone dezvoltate între
timp, a căror funcţiune este necesar a fi completată cu funcţiuni complementare,
menite să asigure un echilibru urban;
O2.Din punct de vedere al îmbrăcăminții, prin PUG se propune 1 466 730,81
mp drumuri asfaltate, dintre care 25 669,53 mp Drum Județean 691, 28 260,09 mp
Drum comunal DC 262, 1 335 624,21 mp drumuri locale, rezultând un total de 2 032
380,19 mp (existent+propus) dintre care: 77 171 mp Drum Național Centura
Timișoara, 60 900,95 mp Drum Județean 691, 34 665,65 mp Drum Comunal 262, 1
782 459,59 mp drumuri locale
O3.Prin noul PUG se dubleaza lungimea retelei actuale de apa de la
119.682,33 ml la 218.529,30 ml; va creste si reteaua de canalizare menajera, de la
141.663,34 ml la 225.790,30 ml. Se propune realizarea a inca 2 foraje de medie
adancime pe langa cele 10;
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O4.Prin PUG se propune o suprafață de 133,78 ha spațiu verde de amenajat,
asigurând o suprafață de 26,75 m2/locuitor, pentru o populație de 50 000 de locuitori.
O5.Dezvoltarea extinderii rețelelor de alimentare cu energie electrica.
Obiective de referinta
OR1.Imbunatatirea calitatii aerului
OR2.Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane.
OR3.Imbunatatirea calitatii solului.
OR4.Imbunatatirea si protejarea functiilor ecosistemelor impotriva degradarii,
fragmentarii
OR5.Imbunatatirea calitatii vietii
OR6.Imbunatatirea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati.
In concluzie, conform celor analizate mai sus, reiese ca Planul Urbanistic
General Dumbravita, prin obiectivele sale de mediu si cele prevazute in plan,
corespund standardelor de mediu in vigoare, si anume:
❖ imbunatatirea calitatii vietii OR5 avand un total de 6 puncte;
❖ imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane avand un total de
4 puncte;
❖ imbunatatirea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati avand un
total de 4 puncte;
❖ imbunatatirea calitatii aerului avand un total de 3 puncte.

Planul Urbanistic General nu are efect in context transfrontier.

Avantajele variantei alese a fi implementata in cadrul PUG Dumbravita
• Comuna Dumbrăvița ar asigura la nivelul UAT-ului său toate funcțiunile
necesare a deservi cartierele de locuințe independent de Timișoara
• Nivel al calității vieții ridicat
• Bună conexiune cu vecinătățile din punct de vedere al accesibilității
Dezavantajele variantei alese a fi implementata in cadrul PUG Dumbravita
• Rămâne o suprafață redusă neurbanizată, de aproximativ 100 ha, limitând aria
posibilelor extinderi din viitor
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Concluzii
Varianta III propune o dezvoltare urbanistică în care comuna Dumbrăvița
devine parte integrată a unei amenajări teritoriale ample asigurând o zonificare
funcțională coerentă, în strânsă legătură cu contextul și nevoile populației.
Pe perioada intocmirii Raportului de Mediu pentru Planul Urnanistic General
al Comunei Dumbravita nu au fost intampinate dificultati.
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