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 MEMORIU DE PREZENTARE 

                            Proiect nr.58/2021 

 
Realizat conform metodologiei de elaborare si continutului cadru al PUZ GM-010-2000 
 

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

 
Denumirea proiectului  :Elaborare PUZ DEZVOLTARE ZONA INDUSTRIALA, ACTIVITATI        

  ECONOMICE, PRESTARI SERVICII 
Nr. proiect  : 58/2021 
Beneficiar  : VARGA Andrei Sendi 
Proiectant  : S.C. DR ARHI PROIECT S.R.L. 
Data elaborarii  : ianuarie  2021 
Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – Avize 
 
1.2 OBIECTUL P.U.Z. 
Solicitari ale temei program 
Zona aflata in studiul de fata se afla in partea de nord a corpului principal de intravilan al Comunei 
Dumbravita, jud. Timis si reprezinta terenul identificat prin CF 413041, Cad. 413041 aflat în proprietatea 
Dl. VARGA Andrei Sendi. Pe acest teren la cererea beneficiarului se doreste realizarea unei zone 
industriale , activitati economice si prestari servicii.  
Prin proiect s-au urmarit în principiu urmatoarele : 

- dimensionarea constructiei şi a amenajarilor propuse, corespunzator suprafetei terenului studiat şi 
a temei de proiectare, 

- rezolvarea circulatiei carosabile şi pietonale, 

- echiparea cu utilitati 
Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata: 
Certificatul de urbanism Nr. 85 din 28.012.2019 eliberat de Primaria Comunei Dumbravita prelungit 
pana in 29.01.2022 confirma intentiile de dezvoltare a unei zone de industrie,activitati economice si 
servicii in aceast areal.   
Conform documentatiilor de urbanism: proiect Nr. 275/04 aprobata cu HCL 27 din 27 mai 2004 PUG 
Dumbravita si a documentatiei 233/2013 aprobata cu Aviz de principiu PUG prin HCL 104/26.11.2018, 
terenul pentru care se propune interventia impreuna cu intreaga zona studiata se incadreaza in zona 
nereglementata la nord de centura Timisoara. 
 
1.3 SURSE DOCUMENTARE 
Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.: 
 - documentatia 233/2013 aprobata cu Aviz de principiu PUG prin HCL 104/26.11.2018  
 - PUZ Constructii industriale nepoluante, depozitare, productie, servicii, comert si birouri intocmit de 
S.C. STUDIO UNU de arhitectura S.R.L. in curs de aprobare 
 Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. 
Baza topografica utilizata pentru elaborarea prezentului PUZ este constituita din carourile scara 1:5 000,  
completata cu : 
-ridicarea topo realizata de catre P.F.A. Gavrilescu Bogdan 
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-date culese pe teren sau din documentatii privind retelele de infrastructura. 
Date statistice 
Nu este cazul. 
Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei 
Investitiile private pentru aceasta zona presupun construirea de zone de servicii, depozitare si industrie 
nepoluanta in imediata vecinatate a centurii – tendinta deja confirmata in partea de est (de-a lungul DJ 
691 spre autostrada) si locuinte exclusiv in partea de sud a centurii. 
Investitiile publice vizeaza dezvoltarea retelelor ediliare pentru inchiderea inelelor existente si 
asigurarea zonelor necesare pentru locuinte si servicii. Totodata investitiile publice vizeaza 
accesibilitatea la terenuri prin crearea drumurilor colectoare laterale ale centurii. 
 

CAPITOLUL 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 
2.1 EVOLUTIA ZONEI 
 
Zona studiata este situata in partea centrala a judetului Timis, la nord de comuna Dumbravita. 
Date privind evolutia zonei 
Explozia investitiilor  din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana, a contribuit la sporirea 
solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone pentru servicii  si a zonelor industriale 
care sa acopere necesitatile investitorilor, mai ales in partea de nord a Dumbravitei, data fiind 
conexiunea cu autostrada si accesul facil si rapid la infrastructura rutiera de mare viteza.  
Avand in vedere asezarea in imediata proximitate a centurii Municipiului Timisoara pe de-o parte si a 
drumului de legatura Timisoara – A1 pe de alta parte zona incepe sa se dezvolte tot mai mult atat de la 
drumul de legatura DJ 691 spre est spre aeroport (de-a lungul centurii) cat si de la drumul de legatura 
spre vest, spre intersectia cu Covaci. 
Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii 
Zona analizata se afla chiar la marginea nordica a teritoriului administrativ al Comunei Dumbravita, la 
granita cu teritoriul administrativ al Comunei Sanandrei. Este o zona ce a fost agricola in trecut dar care 
in prezent nu se mai cultiveaza (chiar daca unele terenuri au fost date in arenda). Arealul situat intre DJ 
691 la est si DJ 58 (Dumbravita Covaci) a inceput sa se dezvolte dinspre limitele est-vest spre centru, 
Astfel ca atat in vestul zonei in discutie Oti Distribution Arad, ADV Performance, Auto colision, Apc 
Reper SRL (piese auto),  cat si in est (chiar la limita cu Sanandrei) SC. MARACANA SRL, General 
Beton Dumbravita) isi desfasoara activitatea o serie de firme avand ca functiuni serviciile, industria 
nepoluanta si depozitarea. 
Potential de dezvoltare  
Avand in vedere extinderile din ultima perioada si solicitarile tot mai numeroase pentru spatii de servicii 
aflate pe cat posibil in proximitatea zonei de intravilan in areale cu strazi dezvoltate si faptul ca sunt deja 
realizate o serie de locuinte in cartierul nou dezvoltat de la sud, se remarca potentialul sporit al terenului 
in cauza in contextul edificarilor masive de la sud de centura. In cazul acestui proiect se remarca 
potentialul sporit de dezvoltare datorita amplasarii terenului chiar in imediata vecinatate a centurii si 
faptul ca acesta este ideal pentru activitati economice tertiare si zona cvasi industriala (industrie 
nepoluanta) datorita amplasarii in imediata vecinatate a drumului de legatura cu autostrada A1. 
 
2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE  
Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii 
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Terenul studiat este situat in teritoriul administrativ al comunei Dumbravita in extravilan si este delimitat 
astfel: 
La nord – drumul de exploatare DE 1074 cu latime de 4 m la nordul caruia se afla teritoriul administrativ 
al Comunei Sanandrei. In jurul terenului in partea de nord sunt in afara drumului de langa parcela 
terenuri agricole si prima alta functiune este Paraul Beregsau la aprox 380 m nord (se poate vedea si in 
plansa incadrare Google cu disanta cotata). 
La sud  - drumul de centura al Timisoarei DN CT. Peste drumul de centura de la coltul parcelei pana la 
prima casa sunt 85 m; la 115 m este o cresa cu denumirea kids park. 
La est – parcela privata agricola CF 413014. La 1.40 km adica 1400 m este Oti Distribution Arad (piese 
auto – hala depozitare) 
La vest – parcela privata agricola CF 412978 pe care in momentul de fata se realizeaza o documentatie 
de urbanism ce are ca si functiune propusa tot spatii economice (economie tertiara) zi zona cvasi-
industriala (industrie nepoluanta = hala depozitare). La vest sunt tot parcele agricole pana la Paraul 
Beregsau situat la 470 m 
 
Relationarea zonei cu localitatea 
Situat la limita nordica administrativa a Comunei Dumbravita si dat fiind faptul ca Municipiul Timisoara 
se afla la sud, aceasta zona se dezvolta mai greu pentru ca toate demersurile pentru echipare si 
functionalizare au fost concentrate destul de mult timp in sud. Doar o data cu realizarea drumului de 
centura si definitivarea traseului acestuia zona de nord a inceput sa aibe potential – iar in partea de est 
spre aeroport, (la est de drumul de Giarmata) s-a dezvoltat o intreaga zona de transport logistic. 
 
2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 
Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, 
reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale. 
Intrucat terenul se afla intr-o zona in curs de edificare elementele cadrului natural sunt deosebit de 
importante iar in urma analizarii acestora s-a constatat ca investitia nu prezinta riscuri - zona fiind in 
curs de urbanizare. Din punct de vedere al retelei hidrografice, cel mai apropiat curs de apa este HPr 15 
situat la aproximativ 540 m vest de teren. Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ 
scazuta, de campie joasa. Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m 
Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime. 
Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm 
Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii, plastic vartoasa, mai compacta cu concretii fine si 
mijlocii de calcar, cu extindere la peste 5.00m adancime 
Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului 
hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri 
frecvente de pana la 0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii. 
Tinand cont de aceste date si si de structura cladirilor propuse in aceasta zona se recomanda: 
Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub 
solul vegetal. 
Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
D1MIN › 0.8M fata de nivelul actual al terenului 
D2MIN › 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat 
Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza ,fundate direct ,se poate    adopta o presiune 
conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA 
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la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 
3300/2-1985.   
 
2.4 CIRCULATIA 

 
Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, 
aeriene  
Parcela are drumul de acces in partea de nord a terenului –  la DE 1074 cu un front de 72.14 m la drum 
si o lungime considerabil mai mare de 679.36 m. In prezent in vestul parcelei e in curs de elaborare o 
documentatie PUZ cu aceleasi prevederi functionale ca si aceasta. 
Drumul de exploatare DE 1074 continua atat la est cat si la vest si asigura accesul la toate parcelele din 
zona, fiind accesibil fie din DJ 691 (Dumbravita – Giarmata spre A1) fie din DJ 58 Covaci. 
Terenul mai are in partea de sud limita la Inelul V centura Timisoara – si implicit la drumul colector al 
acestuia in momentul realizarii lui. 
Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, 
precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor 
existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, 
intersectii cu probleme, prioritati 
Terenul are acces la DE 1074, drum situat la limita nordica a parcelei si la colectorul drumului de 
centura. Centura are o zona de protectie de fiecare paree de 50.00 m zona ce va cuprinde spatii verzi 
de protectie precum si drumurile colectoare. Capacitatle de circulatie sunt mari atat privitor la fluxuri 
(cand va fi edificata intreaga zona drumul va trebui sa preia mult trafic) cat si ca si gabarite de circulatie, 
intrucat este destinat traficului greu. In momentul de fata deficienta majora a zonei este lipsa 
accesibilitatii (DE 1074 avand doar 4 m latime iar drumul colector nu este inca executat). 
Din punct de vedere al traficului feroviar nu avem probleme intrucat acesta nu trece nici macar aproape 
de zona. 

Din punct de vedere al traficului aerian, parcela este situata la aprox. 4.74 km de Aeroportul 
International Traian Vuia si pentru acest lucru s-a cerut si obtinut avizul AACR. Singurele limitari 
leate de acest aspect fiind legate de inaltimea cladirilor ce sunt propuse. 
 
2.5 OCUPAREA TERENURILOR 
 
Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 
Zona este situata intr-o zona agricola ce se va urbaniza rapid in momentul rezolvarii cailor de acces. 
Terenul nu este cultivat decat intr-o mica masura si adesea sunt probleme legate de pouarea aerului de 
la ternurile lasate neingrijite si napadite de ambrozie. 
Relationari intre functiuni 
In aceasta zona aand in vedere ca terenul este arabil nu putem vorbi de relationari intre functiuni si 
daca mai luam in considerare si nodul logistic de la est (Dunca Expeditii, Rompetrol benzinarie, Hella 
Corporate Center, Premiere motors, etc) putem concluziona ca in viitor caracterul zonei va fi unul de 
servicii aferente economiei tertiare si zona cvasi-industriala cu industrie nepoluanta (hale depozit 
logistic) nefiind astfel necesare alte perdele verzi de protectie intre functiuni decat cele aferente dotarilr 
tehnico-edilitare si rutiere. 
Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 
In momentul de fata in arealul in discutie nu este nimic construit. 
Aspecte calitative ale fondului construit 
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Nu putem vorbi de aspecte calitative intrucat nu avem constructii in zona de nord a centurii in acest 
areal. 
Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine 
Daca in cadrul intravilanului extins asigurarea zonelor cu servicii este relativ buna, in aceasta zona 
nefiind nimic construit nu sunt nici servicii de aceea prin proiect se propun o serie de servicii aferente 
economiei tertiare. 
Asigurarea cu spatii verzi 
Exista doar o serie de scuaruri verzi prevazute in PUZ-urile deja aprobate fiind asigurat in toate 
parcelarile procentul obligatoriu de 5 pentru a putea realzia parcelarea. Zonele verzi ce trebuiesc 
asigurate prin PUZ au fost prevazute fie adiacent strazilor sau in scuaruri distincte in functie de fiecare 
solutie in parte. 
Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine 
Nu exista. 
Principalele disfunctionalitati 
Cea mai mare disfunctionalitate a zonei este insuficienta dezvoltare a drumurilor pentru a asigura 
accesul carosabil in viitoarele zone edificate. 
 
2.6 ECHIPARE EDILITARA 
 
▪ Alimentarea cu apa. Situatia existenta 
Comuna Dumbravita dispune de sisteme de alimentare cu apa in regim centralizat dar in zona nu exista 
retea 
▪ Canalizarea. Situatia existenta 
Comuna Dumbravita dispune de sistem de colectare al apelor menajere centralizat dar in zona nu 
exista retea 
▪ Canalizarea apelor meteorice. Situatia existenta 
In zona nu exista retele pentru colectarea apelor pluviale. 
▪ Alimentarea cu energie electrica . Situatia existenta 
In zona exista alimentare cu energie electrica apartinand S.C. ENEL S.A. 
▪ Telefonie. Situatia existenta 
In zona exista retele de telefonie. 
▪ Alimentarea cu gaz. Situatia existenta 
In zona nu exista retele de alimentare cu gaz. 
 
2.7 PROBLEME DE MEDIU 
 
Relatia cadru natural –cadru construit  
Terenul studiat are in prezent categoria de folosinta de teren arabil in extravilan.  
Evidentierea riscurilor naturale si antropice 
Nu este cazul. Nu sunt zone inundabile sau zone care sa prezinte riscul alunecarilor de teren in 
apropiere. 
Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii 
edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. 
Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona. 
Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie  
Nu e cazul. 
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Evidentierea potentialului balnear si turistic 
Nu e cazul. 
 
2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI  
Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la 
organizarea viitoare a zonei luate in studiu au fost urmatoarele: 
-extinderea functiei de servicii economice tertiare si a zonei de industrie nepoluanta adaptata la 
configuratia terenului si specificul zonei  
-asigurarea de terenuri rezervate functiunilor complementare. 
-asigurarea necesarului de spatii verzi 
-asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianta de echipare centralizata.   
 

CAPITOLUL 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul 1.3  In urma 
studierii acestor documentatii se poate vedea clar necesitatea accelerarii dezvoltarii intregii zone pentru 
a putea da coerenta zonei limitrofe de la nord de centura. PUG Dumbravita nu are prevederi pentru 
zona studiata, cu toate acestea documentatia pentru parcela invecinata la vest are aceeasi propunere 
functionala pentru terenul in cauza. 
3.2. PREVEDERI ALE  P.U.G. 
Prin PUG Dumbravita pentru aceasta zona nu exista prevederi functionale cu exceptia zonei verde de 
protectie a liniilor LEA si a zonei de 50 m de protectie a centurii. 
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
Se propune generarea unei zone de servicii, depozitare si industrie nepoluanta – avand ca si funcituni 
propuse o hala depozitare/ mica productie si 3 corpuri administrative/ de birouri. Se mai propun o serie 
de parcaje si o zona de andocare aferenta halei. Pe langa spatiul verde de protectie al infrastructurii 
edilitare (liniile LEA) se mai propune un mic procent de spatii verzi si pe parcela. 
Se pot amplasa pe un spatiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc şi odihna, 
constructii ocazionale pentru expozitii şi activitati culturale, constructii uşoare cu caracter provizoriu, 
grupuri sanitare, spatii pentru întretinere, dar numai în baza unei documentatii de urbanism pentru 
întreaga suprafata a spatiului verde şi cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor obiective sa nu 
depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde. Utilizari permise cu conditii: echipamente 
edilitare atata timp cat sunt de utilitate publica si sunt amplasate in subteran. Interdictii definitive pentru 
parcela de spatii verzi (permanente): se interzice construirea oricaror obiective, altele decat cele 
mentionate in paragraful de mai sus. 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 
Din punct de vedere al lucrarilor rutiere propuse, zona studiata este marginita la vest de DE 1074 care 
prin PUG se prevede a avea un profil de 21 m si va fi situat la limita dintre comuna Sanandrei si comuna 
Dumbravita. 
Accesul conform PUG Dumbravita se va realiza din drumul de Centura intrucat chiar in dreptul 
terenului in stiudiu si al celui vecin pe care se elaboreaza PUZ acum (beneficiar Stefanovici si 
Ungureanu) este figurat un acces de dreapta din Centura, acces ce va fi folosit pentru conectare cu 
zona de drum colector si ca acces propriu-zis pentru cele doua dezvoltari. 
Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea 
strazilor in localitati(ord. M.T. nr. 50/1998). 
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Strazile vor fi executate din imbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si 
o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.    
PARCARE  se prevad conform Anexa 5 RGU si vor totaliza un numar de 27 de potri andocare si 180 
parcaje autoturisme. 
 
3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT  
Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus 
la urmatoarele principii de lucru: 
-generarea unei zone de servicii economice tertiare si zona de depozitare/ mica industrie nepoluanta 
-asigurarea accesului in zona studiata 
-rezervarea suprafetelor de teren pentru spatii verzi  
-asigurarea intr-un sistem centralizat a alimentarii cu apa si a canalizarii pentru viitoarea dezvoltare 
Pentru zona de servicii se vor respecta toate prevedeile OMS 119/2014 in special cele de la capitolul IV 
cu privire la unitati (prestari servicii) 
 

ZONIFICARE FUNCTIONALA 
SITUATIA 
EXISTENTA 

SITUATIA PROPUSA 

S mp %  S mp % din T 

Zona agricola 49345.00 100.00 0.00 0.00 

Cladiri servicii si depozitare 0.00 0.00 10781.80 21.85 

Circulatii 

Parcaje 0.00 0.00 

14
26

2.
10

 

4223.35 
28

.9
0 8.55 

Rutiere carosabil 0.00 0.00 8626.60 17.48 

Pietonale 0.00 0.00 1412.15 2.87 

Subzona spatii verzi 0.00 0.00 2701.05 5.43 

Zona verde protectie LEA 0.00 0.00 19500.80 39.52 

Circulatii 

Spatiu verde pr. Infrastr. 0.00 0.00 

20
99

.2
5

 434.15 

4.
25

 

0.88 

Rutiere 0.00 0.00 898.00 1.82 

Pietonale 0.00 0.00 374.05 0.76 

Spatiu verde de alin. 0.00 0.00 393.05 0.79 

S teren totala 49345.00 100.00  49345.00 100.00 

 
Functiunile propuse in zona studiata sunt: 
Zona servicii economice tertiare precum si zona depozitare logistica/ mica industrie nepoluanta 
Circulatii auto, pietonale 
Spatii verzi si plantatii spatii verzi de aliniament de-a lungul strazilor 
Din punct de vedere al consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta se 
poate remarca faptul ca se va fluidiza traficul si se vor asigura eventual noi locuri de munca si noi spatii 
pentru de servicii. 
Regimul de inaltime  
Regimul de inaltime al constructiilor de de servicii/ comert, prevazut la maximum S/D+P+4E. (h max = 
15 m) 
Regimul de inaltime al constructiilor de logistica/ mica industrie nepoluanta, prevazut la maximum 
S/D+P+2E (h max = 15 m) 
Regimul de aliniere a constructiilor 
In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor. 
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Cladirile se vor amplasa cu retrageri dupa cum urmeaza: retragere de 5.00 m fata de aliniament (DE 
1074), fata de limitele laterale retrageri de 3.00 m (sau jumatate din inaltimea la cornisa in functie de 
inaltimea cladirii) in partea de est si respectiv 7.00 m in partea vestica, iar fata de limita spre centura 
39.34 m ( cu respectarea zonei de protectie de 50.00 m din axul drumului de centura). 
Sistematizarea pe verticala 
Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea 
evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale   
Indici urbanistici: 
 
Procentul maxim de ocupare a terenului : 
P.O.T MAX = 40%  
Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului : 
C.U.T. MAX.=  1.00 
Spatii verzi minimum  5.00 % (exceptand zona protectie LEA) 
H max cornisa = 14.00 m; H maxim cladire = 15.00 m 
 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE  

 
În prezent, în zona studiată nu există rețele publice de alimentare cu apă și rețele de canalizare 

a apelor uzate menajere și pluviale.  
 
Alimentarea cu apa 
Sursa de apã pentru asigurarea apei pentru uz menajer si pentru refacerea rezervei de incendiu 

la constructiile propuse va fi un foraj de apa propus pe amplasament, in zona verde.  
In incintă va fi executata o gospodarie de apa, alimentata de la forajul amplasat in zona verde, 

conform planului de situatie. 
Aceasta sursa va asigura un debit pentru satisfacerea consumului de apa si debitul pentru 

refacerea rezervei de apa pentru incendiu. 
In incinta studiata a PUZ-ului se realizează două retele de apă independente: 
- o retea de apa potabila, pentru consum curent, care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De 

32÷63 mm, Laprox=720 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip; 
- o retea de incendiu, amplasata perimetral constructiilor, pentru crearea unui inel de incendiu, 

care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De 160 mm, Laprox=1100 m si care se va echipa cu hidranti de 
incendiu supraterani Dn 100 mm. 

Pentru refacerea rezervei de incendiu se va prevedea in zona verde adiacenta forajului un 
rezervor si o statie de pompare incendiu. Rezervorul de incendiu are capacitatea de 54 mc, debitul de 
incendiu necesar este de 5 l/s. 

Debitul de apa pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu este: 
Q RI =   0,625 l/s 
 
Canalizarea menajera 
Canalizarea menajera propusa in zona PUZ studiata va fi realizata in sistem gravitational din 

tuburi din PVC-KG, Dn110÷160 mm, Laprox=680m si se va poza ingropat. Pe reteaua de canalizare se 
vor monta camine de vizitare amplasate la intersectii, la schimbarea de directie si in aliniament la 
distante de maxim 50-60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational. 
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Deoarece in zona nu exista inca retea de canalizare apele uzate menajere sunt evacuate intr-
un bazin etans vidanjabil. 

Vidanjarea bazinului se va face prin grija beneficiarului, de catre o firma agreata de S.C. 
AQUATIM S.A., pe baza unui contract. Apele uzate strict menajere care indeplinesc normele de calitate 
impuse vor fi preluate in Statia de Epurare Timisoara. 

 
Canalizarea pluviala  
Apele de ploaie de pe zonele de circulatie si parcari sunt colectate de o retea de canalizare 

pluviala impura, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie.  
Apele pluviale conventional curate de pe acoperisurile cladirilor propuse sunt colectate de o 

retea de canalizare pluviala pura si stocate in bazinul de retentie, propuse a se amplasa in zona verde. 
Retelele de canalizare pluviala din incinta se vor executa din tuburi din PVC–KG,  Laprox = 

1460 m. 
Apele pluviale din bazinul de retentie vor fi utilizate pentru stropitul zonelor verzi. 
Apele de ploaie cazute in zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren, fiind considerate 

conventional curate.  
 

Alimentare cu energie electrica: Situatia propusa 
Realizarea alimentarii cu energie electrica se va face pe baza proiectului elaborat de S.C. ELECTRICA 
BANAT S.A. de o firma atestata ANRE pentru acest gen de lucrari. Se va realiza un post trafo care sa 
asigure trecerea de la linia de medie tensiune la tensiunea joasa necesara beneficiarului. Lucrarile se 
vor realiza pe baza proiectelor de specialitate elaborate de ingineri atestati in domeniu. In proiectare si 
executie se respecta prevederile tuturor normativelor si normelor in vigoare.  
Telecomunicatii: Situatia propusa 
Se va reliza prin  branşament la retelele locale. Lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor de 
specialitate elaborate de ingineri atestati in domeniu. In proiectare si executie se respecta prevederile 
tuturor normativelor si normelor in vigoare.  
Alimentare cu caldura: Situatia propusa 
Sistemele de incalzire propuse se vor realiza prin centrale proprii avand ca si combustibil gazul metan. 
Alimentare cu gaze naturale: Situatia propusa 
Se va realiza racordarea la reteaua de gaz metan.  
Gospodarie comunala: Situatia propusa 
Evacuarea deseurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiari şi o 
firma autorizata pentru efectuarea de astfel de servicii. Deseurile vor fi colectate selectiv iar in perioada 
edificarii se va realiza o documentatie care sa prevada gestionarea deseurior rezultate pe parcursul 
santierului. 
 
3.7. PROTECTIA MEDIULUI 
Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 
din Hot. NR. 1076/2004   
 Caracteristicile planurilor si programelor cu privire ,in special la: 

a )     Gradul în care planul creeaza un cadru pentru proiecte şi alte activitati viitoare fie în ceea ce priveşte 

amplasamentul, natura, marimea şi conditiile de functionare, fie în privinta alocarii resurselor; 

Planul urbanistic zonal creeaza cadrul organizatoric si juridic pentru toate proiectele concrete de 

dezvoltare teritoriala ulterioara a zonei si cuprinde toate investitiile din zona; prin natura activitatilor 

propuse – zona de birouri (activitati economice tertiare) si zona logistica/ mica industrie nepoluanta – 
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este materializata readaptarea unui teren reglementat astazi sub adevaratul sau potential in folosinta mixta 

urbana, ceea ce reprezinta un castig pentru comuna (in actuala lui categorie de folosinta – teren arabil – 

nefiind folosit ba mai mult fiind uneori sursa de poluare din cauza ambroziei care se extinde necontrolat 

pe terenurile necultivate); activitatile propuse sunt cu impact important in zona, iar conditiile de 

functionare ale acestora presupun circulatii foarte bine rezolvate; asigurarea zonelor de servicii, a locurilor 

de munca; proiectul lamureste orizontul alocarii resurselor atat pentru administratia publica a Comunei 

Dumbravita (din perspectiva relizarii drumului colector al centurii) cat si pentru beneficiar; 

Obiectul documentatiei il constituie urbanizarea prin schimbare de destinatie (din teren extravilan 

arabil in teren intravilan curti constructii) a unui teren care nu este reglementat in PUG Dumbravita. Se vor 

respecta toate prevederile legale si viitoarea zona logistica/ de industrie nepoluanta va functiona doar cu 

conditia ca  sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala iar activitatea (inclusiv depozitarea sau 

industia) sa se desfaşoare numai în interiorul cladirilor, in zona de extindere a comunei, aproape de o 

serie de dezvoltari aprobate deja prin PUZ-uri in zona (la sud) – zona care acum se defineste ca si 

caracteristci si tipologii functionale.  

Suprafata totala a terenului care urmeaza a fi urbanizat este de 49345.00 mp 

În cadrul acestui program, pentru zona studiata în cadrul P.U.Z. - ului, propunerile de urbanism au 

prevazut : 

- Completarea şi dezvoltarea cailor rutiere,  

- Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitara a zonei.  

Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementarile necesare rezolvarii problemelor de ordin 

functional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate. 

Studiul are în vedere urmatoarele categorii de probleme : 

- Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat. 

- Zonificarea functionala a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor propuse şi folosirea optima a 

terenului. 

- Asigurarea unor relatii avantajoase în cadrul zonei studiate, având în vedere amenajarea completa a 

zonei limitrofe. 

- Asigurarea echiparii tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apa, canalizarea, sistemul de încalzire, 

alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz. 

- Reabilitarea, conservarea şi protectia mediului. 

 b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se 

integreaza sau care deriva din ele; 

 Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente 

- Regulamentul General de Urbanism 

- P.U.G. (plan urbanistic GENERAL) al Comunei Dumbravita si Regulamentul local de urbanism 

aferent 

         -     Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de  proprietate. 

         -     Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.  

- Toate planurile enumerate deja la punctul 1.3 din prezenta documentatie capitolul Surse 

documentare.  

- Toate normele, legile si hotararile de guvern enumerate pe ultima pagina a acestui memoriu la 

capitolul Cadru Legal 

c) relevanta planului sau programului în/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din 

perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;             
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 Pana in acest moment zona luata in studiu este compusa din parcelele proprietate cu functiunea 

de teren liber . Terenul se afla in partea centrala a judetului Timis. 

 Problemele de mediu relevante pentru plan sunt urmatoarele:  

- alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat, prin extindere de la reteaua publica a 

Comunei Dumbravita– in momentul de fata reteaua publica,  conform documentatiei retele edilitare 

intocmita de SC ProWasser SRL Aqua Dumbravita nu e extinsa si pana la realizarea extinderii sursa de apa 

va fi un put forat cu pompa submersibila.  
Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va extinde de-a lungul strazii De 1074, pe o lungime 
de L~500 m si se va lega la reteaua de alimentare cu apa existentă in intravilanul comunei Dumbravita

 In zonă  (spre est) exista rețeaua de colectare a apelor uzate menajere dar pana la extinderea 

retelei se va utiliza o fosa septica vidanjabila. Construcțiile propuse se vor racorda la aceasta retea prin 

intermediul unei conducte PVC diametru 400 mm accesibila printr-un camin de vizitare. 

Apele de pe platformele carosabile propuse se vor colecta prin intermediul unui sistem de rigole si vor fi 

duse in separatorul de hidrocarburi si in decantorul ce se vor realiza in zona verde a parcelei urmând ca 

ulterior sa treacă in bazinul de retenție propus. Canalizarea apelor pluviale se va realiza prin colectarea 

acestora prin intermediul jgheaburilor si burlanelor ce se vor prevedea pe cladire si deversarea lor 

ulterioara in bazinul de retenție propus.  

Reteaua de alimentare cu apa si reteaua de canalizare menajera proiectate se vor executa pe domeniul 

public si cad in sarcina beneficiarului. Instalatiile de preepurare sau fosa septica vidanjabila vor trebui sa 

fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel putin 10 m fatade cea mai 

apropiata cladire; instalatiile se întretin în buna stare de functionare; vidanjul se va descarca în cea mai 

apropiata statie de epurare a apelor uzate (art.34, anexa la OMS536/1997);  

- sunt incurajate solutiile de folosire a energiilor regenerabile in toate cazurile si la toate nivelurile 

posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei; 

- evacuarea deseurilor de va face diferentiat pentru cele menajere, preluate de Retim SA. 

- protectia ariilor construite impotriva poluarii provenite din trafic este prevazuta a fi rezolvata prin 

retragerea in special a cladirilor de la arterele mari de trafic, precum si retragerile fata de aliniament; 

 

• Planul  cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel national, preluate si detaliate la nivel local 

in cadrul PUG Dumbravita: strategia nationala privind gestionarea deseurilor, strategia nationala privind 

gospodarirea apelor, strategia nationala pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile nationale, 

europene si internationale privind zonele naturale si construite protejate, s.a. 

Se va incerca reducerea poluarii realizate de noua constructie si chiar imbunatatirea considerabila a 

situatiei actuale. Astfel prin prezentul P.U.Z. se incurajeaza: 

- Limitarea poluarii provenite din traficul din zona prin dirijarea acestuia spre arterele principale, 

crearea contextului pentru dezvoltarea arterelor de circulatie care sa limiteze stationarea 

automobilelor pe strazile secundare 

- Utilizarea a cat mai multe surse de energie regenerabila (schimbatoare de caldura geotermice sau 

solare – panouri solare si panouri foto-voltaice in fatada – ferestre - acoperis, etc.) pentru 

generarea de apa calda menajera si producerea de curent. 

- Stocarea, filtrarea si dirijarea apelor meteorice pentru irigarea necesara spatiilor verzi nou create. 

- Plantarea extensiva a teraselor de la nivelul etajelor retrase  

- Mobilarea aleilor si circulatiilor pietonale cu plante in ghivece de mari dimensiuni. 

- Spatiile verzi de la sol vor fi intretinute pentru a avea eficienta maxima in reducerea poluarii. 
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- Realizarea de fatade verzi acolo unde este posibil (interior sau exterior). 

- Plantarea in spatiile verzi a unor specii de plante indigene pentru a limita irosirea de resurse 

pentru intretinerea lor. 

- Limitarea stationarii autovehiculelor in zonele de jur-imprejurul cladirii pentru a limita noxele si 

poluarea fonica – in special inspre zonele rezidentiale. 

- Utilizarea a cat mai multe tehnologii si materiale non-poluante, sustenabile. Se vor admite 

materiale care prin faptul ca geneaza energie mai mult decat consuma, sa aiba un termen de 

garantie <10 ani, altfel toate materialele trebuie sa fie de buna sau foarte buna calitate, rezistente 

in timp atat ca si uzura fizica si morala pentru a nu fi necesara inlocuirea lor la intevale scurte. 

Toate aceste materiale si tehnologii trebuie sa limiteze cat mai mult posibil productia de praf, 

reziduuri de orice fel, noxe sau deseuri greu de procesat sau chiar nereciclabile. 

- Amplasarea mobilierului urban astfel incat spatiile verzi sa nu fie afectate de acesta. 

- Amplasarea in exterior / interior a unor cosuri de gunoi pentru colectare selectiva a deseurilor si 

stabilirea unui program de colectarea al acestora astfel incat cosurile sa nu fie pline > 10 de 

minute. 

 

Suprafata totala luata in studiu suprafata proprietate beneficiar 49345.00mp. 

 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;  

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarul terenurilor, pentru 

aceasta zona se prevede realizarea unei zone de servicii/ comert (activitati economice tertiare) si logistica/ 

mica industrie nepoluanta. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in 

documentatia de fata.  

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din 

punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa 

activitati sau functiuni poluante. 

Se recomanda cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrarilor de echipare a terenului (alimentarea cu 

apa, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrica, gaze naturale etc.) 

Este obligatorie sistematizarea retelelor pe culoarele stabilite pentru utilitati. 

Suprafata totala a zonei cuprinsa în PUZ  este de 49345.00mp. 

Descrierea lucrarii: 

Pe acest teren (proprietatea banaficiarilor) nu exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare si 

alimentare cu gaze naturale .  

 

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale şi comunitare de mediu 

(de exemplu, planurile şi programele legate de gospodarirea deşeurilor sau de gospodarirea apelor).  

Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de executie 

Pe parcursul executiei constructiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activitatile de constructie 

specifice (zgomot, praf) datorita lucrarilor de excavatii şi transport de materiale. 

Aceste efecte îşi înceteaza înfluenta în momentul în care se finalizeaza construirea zonei. 

Efectele descrise mai sus sunt de scurta durata şi cu impact redus asupra mediului chiar în situatia cand 

se construiesc concomitent mai multe investitii. 

Pentru lucrarile de construire se vor folosi firme autorizate în acest sens.  

Măsuri de protectie a mediului in perioada de utilizare 
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Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, se pot preciza urmatoarele aspecte: 

•  vor  exista în zona surse  de poluare cu pulberi in suspensie in perioada de constructie 

• nu exista în zona riscuri naturale; zona este plata, nu exista risc de alunecare sau inundatii 

• sistemul de alimentare cu apa se va racorda la alimentarea centralizata a comunei Dumbravita in 

momentul extinderii ei. La fel va fi si canalizarea menajera finalizata cel mai probabil pana la aprobarea 

PUZ (in caz contrar exista prevederi deja in memoriu cu privire la protectia bazinelor vidanjabile care 

vor fi ermetice si etanse pentru a nu polua apele si solul din jur in vre-un fel) . Apele pluviale se vor 

descarca in canalizare dupa o preepurare prin separator de hidrocarburi si o decantare prealabila 

• deseurile rezultate în urma activitatii propuse vor fi colectate diferentiat în recipienti si vor fi 

preluate de catre operatorul autorizat din zona. Nu sunt preconizate deseuri speciale sau periculoase. 

• din punct de vedere al mediului natural, prin interventia propusa nu sunt distruse plantatii sau 

ecosisteme valoroase pentru mediu, ci din contra, sunt propuse zone verzi noi cu plantari de arbori si 

vegetatie atat la sol cat si pe cladirile propuse. 

• Nu exista în zona bunuri de patrimoniu stabilite la nivel local, judetean, national sau international 

prin legislatia specifica; si nu s-a solicitat avizul Directiei de Cultura si Monumente Timis.  

• terenul  are valoare din punct de vedere peisagistic; modificarile propuse se vor incadra in arealul 

peisagistic al zonei 

• terenul face parte dintr-o zona cu potential turistic; prin urbanizarile propuse acestea vor integra in 

continuare amplasamentul in zona cu potential touristic. 

• în domeniul cailor de comunicatie, reteaua necesara realizarii acestora  respecta prevederile 

studiul de trafic si circulatie care s-a intocmit si care sta la baza acestei propuneri urbanistice. 

• planul de fata respecta întocmai legislatia national şi comunitara de mediu, în special din punctul 

de vedere al gospodaririi deşeurilor şi al apelor: deşeurile vor fi colectate diferentiat la produccator şi 

evacuate de catre o societate specializata iar sistemele de alimentare cu apa şi canalizare menajera 

sunt prevazute în sisteme centralizate.  

In vederea protectiei factorilor de mediu se vor prevedea urmatoarele: 

• lucrarile vor fi executate de firme specializate in acest gen de lucrari ;  

• pe perioada de executie, aprovizionarea cu materiale de constructii se va face treptat conform 

modului de punere in opera ; 

• pe timpul stationarii, motoarele vor fi oprite ; 

• caile de acces se vor umecta permanent pentru evitarea raspandirii pulberilor in atmosfera ; 

• se interzice depozitarea deseurilor pe sol si deversarile de orice natura pe sol sau in apa ; 

• intretinerea utilajelor de constructii se va realiza in ateliere special destinate ; 

• schimbul de ulei se va face controlat in loc special amenajat ; 

 

Diminuarea, eliminarea surselor de poluare 

Poluarea solului si apei nu este posibila, deoarece: 

• Este interzisa deversarea sau depozitarea pe sol sau in apa a deseurilor sau a altor substante 

poluatoare. 

• Pe perioada de functionare ca zona servicii si logistica, apele uzate menajere sunt colectate prin 

retele interne  etanse astfel incat nu se produc exfitratii in sol sau in apa freatica. 

• Apele pluviale provenite de pe suprafata cailor de acces sau parcari vor fi  trecute prin separator de 

hidrocarburi inainte de colectarea si descarcarea acestora 
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• Deseurile menajere se vor colectate in europubele amplasate in locuri special amenajate si vor fi  

evacuate la deposit  autorizat conform graficului intocmit de catre serviciul de salubritate al 

localitatii. 

PROTECTIA  AERULUI 

• S-au identificat sursele specifice fazei de executie cu urmatoarele caracteristici : 

• sunt surse la nivelul solului ; 

• existenta lor este strict limitata de perioada de executie ; 

• nu sunt surse controlate in sensul OM 462/93 ; 

Poluanti caracteristici : 

• particulele in suspensie ; 

• gazele de esapament de la utilajele folosite  

• Singura posibilitate de reducere a emisiilor este umectarea suprafetei. 

• Se apreciaza ca nivelul de zgomot in zona se incadreaza in limita admisibila de 75 dB (proximitatea 

aeroportului) si nu depaseste poluarea de fond a zonei. 

In perioada de functionare, sursele de poluare vor fi centralele termice aferente obiectivelor. Acestea vor 

fi de mica putere, cantitatile de poluanti emisi vor fi mici. 

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR: 

Intregul proces  care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate 

este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din SR 10009/2017. 

Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de 

exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot 

transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. 

Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot, de impact redusi in 

limitele admisibile. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin 

realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe 

verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatoare. Dupa implementare, proiectul 

va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand 

in vedere ca nu se vor desfasura activitati generatoare de zgomot. 

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR: 

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de masuri impotriva 

radiatiilor. 

PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI: 

Prin realizarea proiectelor activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in 

doua categorii: surse specifice perioadei de executie si surse specifice perioadei de exploatare. In 

perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea 

pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru 

realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a 

avea efecte nedorite asupra solului.  

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzatoare a 

deseurilor produse In vederea prevenirii impactului asupra solului, deseurile se vor colecta  selectiv in 

europubele sau containere, care se vor amplasa pe platforme amenajate langa fiecare cladire. Deseurile  

vor  fi colectate de o firma specializata. 

PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE: 

Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemul terestru si acvatic. 
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PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC: 

Obiectivul propus nu constituie surse de poluare pentru asezari umane sau alte obiective de utilitate 

publica. 

GOSPODARIREA DESEURILOR: 

Deseurile rezultate ca urmare a activitatii desfasurate sunt: 

- Deseuri menajere si asimilabile celor menajere; 

- Deseuri de ambalaje; 

Deseurile menajere si cele rezultate din ambalaje sunt colectate in recipienti separati si sunt preluate de 

societati autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, in conformitate cu 

Legea 211/2011, privind gestiunea deseurilor. Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri de deseuri. 

Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum si ale HG 249/2015. 

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE: 

- nu se vor utiliza substante periculoase 

  

 2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: 

a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor; 

Nu sunt evidentiate zone posibil a fi afectate de activitatile propuse in cladirea propusa. Exista efecte 

asupra mediului la nivelul factorului aer, in perioada de realizare a obiectivelor propuse. Durata acestora 

este pe timpul executiei obiectivelor prevazute prin plan. Aceste efecte sunt reversibile la terminarea 

lucrarilor. Activitatile ce urmeaza a se desfasura in functiunile propuse  nu vor avea efecte din punct de 

vedere al protectie mediului din punct de vedere al generarii de deseuri  si ape menajere uzate , precum si 

ape de la intretinerea parcajelor subterane. 

Prin gestionarea corespunzatoare, acestea nu vor influienta in mod negativ statia de epurare in care ajung.  

b) natura cumulativa a efectelor; 

Va exista un efect cumulat al emisiilor de la traficul auto in zona. Si in present traficul in zona respective 

este strangulate , iar gazelle de esapament duc la o crestere a concentratiilor poluantilor in zona. Prin 

crearea parcajului subteran in zona si  prin fluidizarea traficului , ca urmare a propunerilor de modificare a 

cailor de circulatie , nu se preconizeaza o crestere a concentratiilor poluantilor in zona. 

c) natura transfrontiera a efectelor; 

Nu se produc efecte transfrontaliere. 

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor); 

La toate activitatiile viitoare se vor respecta legislatia de mediu, normele sanitare, normele de protectie a 

muncii, normele PSI etc, deci riscul este unul obisnuit, fara probleme speciale. 

Din punctual de vedere al consumului de apa, nu exista risc asupra populatiei, alimentarea cu apa si 

canalizarea se propun in sistem centralizat. 

e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate); 

Prin propunerile urbanistice se va mari spatiul locativ al comunei. Zona amplasamentului este o zona 

mixta de functiuni. Propunerile din PUZ se asimileaza in functiunile existente in prezent in zona. 

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, 

Suprafetele terestre apartinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, 

floristic, faunistic, forestier şi de alta natura, care sa necesite instituirea regimului de rezervatie ştiintifica 

ca sa ramâna în proprietate publica şi sa dobândeasca regimul de protectie, potrivit procedurii prevazute 

la art. 8, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000. 

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; 



R

  
 

 

 

Timișoara Jud. Timiș 
Int. Lunga 2 scara C Ap. 8 

Telefon: 0745595871 
CUI 38783775 J 35/131/2018 

 

In zona amplasamentului nu exista zone natural cu caracteristici importante; in ceea ce priveste 

patrimonial cultural terenul studiat, nu a fost necesar avizul de la  Directia Judeteana de Cultura si 

Patrimoniu Timis pentru partea de arheologie  

 (ii) depaşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; 

In perioada de executie exista riscul depasirii pulberilor in suspensie. Din acest motiv , santierul va fi 

imprejmuit, se vor stropi zonele de lucru cu apa pentru a se evita imprastierea acestora, deasemenea 

masinile nu vor parasi santierul cu rotile murdare  

 (iii) folosirea terenului în mod intensiv; 

- Terenul este si in prezent folosit in mod intensiv. Se respecta POT si CUT impusi prin avizul de 

oportunitate. 

Avand in vedere ca bilantul suprafetelor stabilit prin prezenta documentatie are la baza regulamentele si 

legislatia de urbanism in vigoare se apreciaza ca planul va relief si respecta masurile impuse prin acestea. 

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, 

comunitar sau international. 

Nu este cazul intrucat suprafetele terestre apartinand domeniului privat, luate in studiu,  nu au valoare de 

patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de alta natura, care sa necesite instituirea 

regimului de rezervatie ştiintifica ca sa ramâna în proprietate publica şi sa dobândeasca regimul de 

protectie, potrivit procedurii prevazute la art. 8, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000. 

 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 
 
Lista obiectivelor de utilitate publica 
-retea de alimentare cu apa 
-retea de gaze naturale 
-retea de alimentare cu energie electrica 
-canalizare menajera  
-retea de telecomunicatii 
-asigurarea circulatiei in incinta 
Tipul de proprietate a terenurilor 
Terenul este in proprietatea Dl. VARGA Andrei Sendi si are o suprafata totala de 49345.00 mp. 
Circulatia terenurilor 
Regimul juridic al terenului ne releva faptul ca terenul este situat in extravilanul Comunei Dumbravita si 
este in proprietatea celor doi soti specificati mai sus  Din punct de vedere juridic, o suprafata de 2099.25 
mp respectiv 4.25 % din totalul de 49345.00 mp va trece in proprietatea Comunei Dumbravita pentru 
drumuri. 
 

CAPITOLUL 4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.  
Prezentul studiu  nu modifica zonificarea PUG-ului avizat şi aprobat, se încadreaza în prevederile 
R.G.U. aprobat, a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va raspunde  nevoilor actuale şi viitoare 
de dezvoltare. 
Categorii principale de interventii ,care sa sustina materializarea programului de dezvoltare  
Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei si realizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare 
Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate ,eventuale restrictii 
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Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si 
posibilitatile de cooperare si corelare a terenurilor din zona . 
Distanta pana la cele mai apropiate locuinte in partea de sud este de 200.00 m (Acest lucru se 
poate vede in plansa de situatie existenta) iar ceamai apropiata parcela pentru locuinte e la 150 
m tot spre sud (needificata inca) in celelalte parti restul distantelor pana la diferite functiuni sunt 
detaliate in capitolul 2.2 Incadrarea in localitate, pozitionarea fata de intravilan si sunt mai mari 
de 500 m.  
 
 
Întocmit,         
Arhitect Davidescu Ruxandra  
 
 
 
Verificator atestat RUR 
 
Arhitect COVRIG Doru       
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CADRUL LEGAL 
S-au respectat urmatoarele legi pentru intocmirea acestei documentatii: 

•  Legea nr.50/1991/1997 - privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru 

realizarea locuintelor; 
• Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii; 
• Legea Nr. 18/ 1991 - a fondului funciar; 
• Legea Nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
• Legea Nr. 54/1998 - privind circulatia juridica a terenurilor; 
• Legea Nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica; 
• Legea Nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; 
• Legea Nr. 7/1996 - a cadastrului imobiliar si a publicitatii imobiliare; 
• Legea Nr. 69/1991/1997 - privind administratia publica locala; 
•  Legea Nr. 137/1995 - privind protectia mediului (modificata prin Legea Nr. 
159/1999); 
• Legea Nr. 81/1998 - pentru aprobarea OUG Nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 
• Legea Nr. 107/1996 - a apelor; 
• Legea Nr. 41/1995 - privind protectia patrimoniului national; 
•  Legea Nr. 96/1995 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 12/1993/1995 
privind achizitiile publice; 
• Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national; 
• HGR Nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
•  HGR Nr. 63/1994 HGR Nr. 163/1997-, HGR. Nr. 56R/1998 - Regulamentul privind organizarea 
licitatiilor pentru achiziti publice de bunuri si servicii; 
•  Codul civil; 
• Ordinul ministrului Lucrarior Publice si Amenajarii Teritoriului Nr. 21 / N / 10. 04. 2000 pentru 
aprobarea Ghidului privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de Urbanism, 
•  Ordinul ministrului Sanatatii Nr. 539/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a 
recomandarior privind mediul de viata al populatiei; 
• Ordinul comun Nr. 2 14! RT / 1 6 / NN / martie 1999 al ministrului Apelor. Padurilor si Protectiei 
Mediului si al ministrului Lucrarilor Puhlice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de 
promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de 
amenajare a teritoriului. 
•  OMS  adoptat prin L537/1997 si OMS 119/2014 

http://hgr.nr.56r/1998

