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MEMORIU DE PREZENTARE NONTEHNIC 

 
 DENUMIREA INVESTITIEI: PUZ – DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII 
 
AMPLASAMENT: Jud. Timis, Com. Dumbravita 
C.F. nr. 403117 Dumbravita;     

     

            BENEFICIAR: S.C. GB HOUSE S.R.L. 
 

OBIECTUL LUCRARII 
Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea elaborarii pe terenul studiat in suprafata 

de 22 900 mp a unui proiect in Etapa Studiu de Oportunitate – Plan Urbanistic Zonal (Aviz de 
Oportunitate) care propune solutii si reglementari in scopul  realizarii unor constructii pentru 
locuinte unifamiliale /cuplate si functiuni complementare. 

 
REGIMUL JURIDIC 
Terenul ce face obiectul prezentei documentatii, in suprafata totala de 22 900 mp, teren 

extravilan. Terenul in momemntul de fata este liber de constructii si casa inscris in CF nr. 403117 
Dumbravita si se afla in proprietatea  Drapos Elisabeta si Rosu Carolina cu contract de vanzare-
cumparare in favoarea S.C. GB HOUSE S.R.L.. 

 
SITUATIA EXISTENTA 

 In prezent, situl studiat, aflat in zona Nord-Vestica al teritorilui administrativ al Comunei 
Dumbravita este reglementata prin Planul Urbanistic Director aprobat prin HCJ / Local 
Dumbravita 27/27.05.2024 107/2014 –  ca zona de locuinte si functiuni complementare, cu 
interdictie temporara de construire pana la elaborarea unei documentatii de urbanism. 

 
Terenul este delimitat astfel: 
- Sud-Est: Bulevardul Ion Creanga, zona locuinte unifamiliale/cuplate si locuinte 

colective cu regim mediu de inaltime si  la Bulevardul Ion Creanga se gasesc locuinte 
individuale cu regim redus de inaltime si functiuni complementare.  

- Sud-Vest: se afla un canal Hcn 91; 
- Nord-Vest: parcele proprietate privata; 
- Nod-Est: parcele proprietate privata, terenuri libere de constructii. 

 
 Amplasamentul studiat face parte dintr-un cvartal in care sunt prezente: 

- zone cu densitate redusa cu functiune predominant rezidentiala, cu locuinte individuale  
si  locuinte individuale cu regim mediu de inaltime si fuctiuni complementare, avand un regim 
maxim de inaltime S(D)+P+2E; 
  



Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat de parcele cu 
locuinte individuale, preponderant locuinte tip cuplate si punctual cladiri de locuinte colective cu 
regim mediu de inaltime. 
 

Evolutia urbana recenta si configuratia parcelelor (parcele cu suprafete mari)  a condus la 
realizarea unor studii urbanistice de densificare. 
 

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului 
natural. 

In prezent accesul pe terenul studiat este asigurat de pe Bulevardul Ion Creanga,  se 
impune largirea strazii Liviu Rebreanu si prelungirea strazii W. Shakespeare pentru a asigura o 
cat mai buna legatura rutiera.  
 Bulevardul Ion Creanga este echipata edilitar cu utilitatile necesare (electricitate, apa-
canal, gaz). Terenul studiat este amplasat adiacent acestora si din acest motiv racordarea la 
utilitati este facila. 

 
  PREZENTAREA INVESTITIEI/OPERATIUNII PROPUSE, INDICATORI PROPUSI 

Prezenta documentatie s-a realizat la comanda beneficiarului, avand ca obiect realizarea 
unei documentatii de urbanism in vederea parcelarii terenului si realizarii unor locuinte 
unifamiliale / cuplate (sau duplx) locuinta pentru 2 familii si pentru zona locuinte colective 
si/sau functiuni complementare. 

In acest scop, amplasamentul studiat a fost corelat cu vecinantea adiacenta, propunerile 
din prezenta documentaţie tinand cont de trama stradala propusa prin documentatiile de 
urbanism aprobate, aliniamentele stradale, respectiv de structura urbana propusa prin noul 
PUG. 

Se propune parcelarea terenului studiat in 19 parcele+cai de ciculatie, in vederea 
construirii de locuinte unifamiliale /cuplate (locuinta pentru doua familii) si functiuni 
complementare. Se vor asigura accese auto si pietonale, zone verzi pe parcele. 

Solutia urbanistica propune mobilarea terenului cu locuinte unifamiliale /cuplate 
(locuinta pentru doua familii) parcelele 2-18 si posibilitatea de acomodare a functiunii locuinte 
coletive si/sau functiuni complementare pe parcelele 19, cu regim de inaltime S(D)+P+2E,  
posibilitatea de a folosi .parcela 01 ca si zona pentru agrement si  asigurarea unui sistem de 
circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele la cele 19 parcele. 

Din punct de vedere al accesibilitatii pe teren se propune: 
- largirea strazii  Liviu Rebreanu; 
- prelungirea strazii  W. Shakespeare. 

 
Constructiile se vor amplasa in interiorul perimetrului limitei de implantare a 

constructiilor care defineste zona de implantare a constructiilor, conform plansei “Reglementări 
urbanistice”. 

Amplasarea construcțiilor pe parcelă: 
 
Limita zonei de implantare a cladirilor se distanteaza la: 

− la strada Bulevardul Ion Creanga se va respecta aliniamentul existent, retragere 6.00m 
fata de frontul stradal 

− la strada Liviu Rebreanu se propune retragere 6.00m fata de frontul stradal 

− la prelungirea strazii W. Shakespeare, se va pastra alinimentul frontului stradal existent, 
6.00m  



− retragerile fata de limitele laterale al parcelei vor fi de 2.00m; 

− retragerile fata de spatele parcelei va fi de 10.00m pentru parcelele 02-06 si de 6.00m 
pentru parcelele 07; 08 si 19. 
 
Regimul de inaltime 
Pentru terenul studiat se stabileste regimul maxim de inaltime maxim P+1E, avand H max. 

cornisa 8,00 m, respectiv H max. 10,00 m pentru zona de locuinte si regimul maxim de inaltime 
S(D)+P+2E, avand H max. cornisa 13.00 m, respectiv H max. 15,00 m pentru zona locuinte si/sau 
functiuni complementare. 
(vezi plansa Reglementari urbanistice). 

 
Modul de utilizare a terenului 
Pentru terenul studiat se propun urmatorii indici urbanistici: 
 
Procentul maxim de ocupare (POT) a terenului propus este de 35% pentru zona  de 

locuinte unifamiliale /cuplate si functiuni complementare si de 40% pentru zona de locuinte 
colective si/sau functiuni complementare .  

Coeficientul maxim de utilizare (CUT)  a terenului propus este 1 pentru zona  de locuinte 
unifamiliale /cuplate si functiuni complementare si de 1.8  pentru zona locuinte si/sau functiuni 
complementare. 

 
Pentru zona reglementata se propune un procent de minim 25% zona verde, amenajata 

in aliniament sau in spatiul liber din interiorul fiecarei parcele. 
 

Posibilitati de mobilare 
Dupa trasarea strazilor propuse, terenul studiat va fi parcelat în 19 de loturi, pe care se 

vor amplasa locuinte individuale /cuplate pe parcelele 2-18  si posibilitatea de acomodare a 
functiunii complementare pe parcela 19, cu regim de inaltime S(D)+P+2E,  posibilitatea de a 
folosi parcela 01 ca si zona pentru agrement si  asigurarea unui sistem de circulatii auto si 
pietonale care sa asigure accesele la cele 19 parcele. 

 
Echipare edilitara 
Constructiile propuse vor fi racordate la retelele publice sau private de utilitati. Din 

informatiile pe care le detinem in prezent, amplasamentul dispune de infrastructura edilitara pe 
Bulevardul Ion Creanga, o analiza privind capacitatea acestora si a modului de asigurare a 
utilitatilor, urmand a fi facuta pe parcursul elaborarii prezentului PUZ, in baza informatiilor ce vor 
fi puse la dispozitie de furnizori in procesul de avizare. 

 
 

              Intocmit:                                                Coordonator proiect: 
 
Arh. Ivaniciuc Dana                                     Arh. urb. Constantin Ciocan  
 
 


