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PLANTE  

MEMORIU DE PREZENTARE - P.U.Z. 

1. INTRODUCERE 
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 
 

Denumirea proiectului: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU 

  LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE  

 – PARCELA  CF 405120 extravilan– Dumbravita, CF. 405120 

Faza: P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL 

Proiectant general:          S.C. TIMISOARA ARCHITECTURE S.R.L. 

Proiectant de specialitate: S.C.  ARTPLAN CONSULTING  .R.L. 

Beneficiar: NICOLCEA GHEORGHE & NICOLCEA GEORGETA 

Numar proiect:   15/2020  

Data elaborării:    11.2021 

 

1.2. OBIECTUL LUCRARII 
 
Solicitari ale temei - program: 

Prezenta documentație are ca obiect realizarea pe terenul de 15679 mp, localizat în partea de nord 

a comunei Dumbravita in extravilan, a unor construcții cu funcțiune rezidențială, funcțiuni complementare 

necesare locuirii, spații comerciale și servicii compatibile.  

Prezenta documentație în faza P.U.Z. se intocmeste pentru suprafata de teren cu forma 

dreptunghiulara, identificat prin CF. 405120 (CF. vechi:1935), aflată în proprietatea beneficiarilor NICOLCEA 

GHEORGHE & NICOLCEA GEORGETA, cuprinsa in extravilanul localitatii Dumbravita, judet Timis. 

Această documentație conține elemente urbanistice care stau la baza  întocmirii  documentațiilor  

pentru obținerea autorizației de construire, dupa cum urmează: 

- asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu 

celelalte zone funcţionale din vecinătate; 

- stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone; 

- reglementarea gradului de constructibilitate a terenului; 

- rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile; 

- propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de locuinţe şi funcţiuni 

complementare (spaţii comerciale, cabinete medicale, birouri la parterul imobilelor de locuit); 

- dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiei; 

- integrarea si armonizarea noilor constructii cu cadrul natural si construit existent si 

amenajarea celor mentinute; 

- circulatia juridica a terenurilor; 

- echiparea cu utilitati edilitare. 
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În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Comunei Dumbravita, 

Certificatul de urbanism nr. 603 din 18.05.2020, prin care s-au solicitat următoarele: 

- se vor respecta profilele stradale ale căilor majore de circulație prevăzute în documentațiile 
de urbanism aprobate;  

- se va asigura accesul pe parcelă din drum public direct sau prin servitute, caracteristicile 
acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor; 

- se vor respecta culoarele de protecție a drumurilor majore si a utilităților și lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. 

- se vor respecta prevederile RGU aprobat cu HG 525/1996 republicat, Ordinum Ministrului 
Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 
populatiei, Legea Locuintei nr. 114/1996 privind exigentele minimale – Anexa 1, Legea 350/2001. 

 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 
 
Lista documentaţiilor de urbanism întocmite anterior documentaţiei de faţă, este 

următoarea: 

- Planul Urbanistic General al comunei Dumbravita aflat in lucru, PUZ Director Dumbravita aprobat.  

- PUZ-uri aprobate in zona/ aflate in lucru 

- Ridicari topo in zona extrase de la OCPI 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 
2.1. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 
Dumbravita se situează în centrul județului Timiș, la mică distanță la nord de municipiul Timișoara, 

cu care se învecinează. În practică, Dumbravita este lipită de Timișoara. Este delimitată la vest de drumul 

european E671. La sud se leagă de Timișoara, fiind conectata prin DJ691 drum care se continuă în țesutul 

urban al municipiului. La nord, se invecineaza cu comuna Giarmata, iar la est cu comuna Giarmata-Vii.  

Terenul studiat se află în partea de nord a extravilanului comunei Dumbravita, parcela pozitionata 

langa centura, fiind accesibil din str. Mures pe strada Liviu Rebreanu ( drum cad. 402608 si cad. 410978) si 

strada Gardony Geza  pe drum nr. cad 413810.  

Vecinatatile parcele:  N - DE 193;  

   S - drum nr. cad 410978 

   V - nr top. A -191-1-12-2-a PUZ aprobat, benef. ROMANU aviz CJT 30/2009 

   E - PUZ IN LUCRU nr. cad 404825 -TEREN ARABIL  

 
2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE 
 

Prevederi ale P.U.Z. - Director Dumbravita si aviz de principiu PUG aprobat cu HCL 104/26.11.2018 

zona de teren extravilan arabil situata in comuna Dumbravita, identificat prin CF 405120. 

 

– Norme de modificare si completare a Regulamentului local de urbanism general si AT 

nr.25628/20200 - (PUG) al comunei Dumbravita - cu privire la conformarea si realizarea de locuinte 
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colective in zonele  

- front stradal minim 12 m pt cladirile izolate; 

- adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei; 

- nu pot fi acceptate parcele la dezmembrare avand o suprafata mai mica de 600m; 

- procent de ocupare al terenului maxim 35%  - P.O.T. max = 35% 

- regim maxim de inaltime P+2E+Er 

EXISTENT: 
Suprafata teren:  15679 mp 

Suprafata construita: 0 mp 

Suprafata circulatii auto si pietonale: 0 mp 

Suprafata parcari: 0 mp 

Suprafata spatii verzi: 0 mp 

P.O.T.: 0 % 

C.U.T.: 0.0  

PREVEDERI ALE P.U.Z. - Pentru ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 
PROPUSA – pe parcela studiata 

Se propune: 

Suprafata teren: 15679 mp 

Zona de locuinte colective si functiuni complementare (servicii )la parter : 10477 mp 

Zona dotari si servicii: 1581 mp 

Suprafata circulatii auto si pietonale: 2627 mp 

Suprafata spatii verzi amenajate: 994 mp 

P.O.T. = 35% pentru proiectia la sol a constructiitor 

P.O.T.maxim =35% 

C.U.T = 1.3 

C.U.T maxim =1.3 
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2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 

Cadrul natural. 

Terenul pe care se face propunerea de locuinte colective, are o forma regulata dreptunghiulara cu o 

suprafata totala de 15679 mp. 

CLIMA - Teritoriul comunei Dumbravita se caracterizează printr-un climat cu precipitații medii 

anuale de 631mm/mp și temperatura medie anuală +10,9°C. Media temperaturilor în lunile de vară a fost 

de +20,6°C iar în lunile de iarnă de 0,2°C. Temperatura maximă înregistrată a fost de +40°C (în data de 16 

august 1952) iar minima absolută a fost de -29°C (în data de 13 februarie 1935). 

Numărul zilelor cu temperatura medie de peste +25°C (zile de vară tropicale) a fost de 100 zile, iar 

a zilelor tropicale cu temperaturi de peste +30°C a fost de 40 de zile. 

 

Numărul zilelor cu brumă a fost, în medie, de 47,6 zile/an din care: 3,2 zile, în medie, în luna 

Aprilie, 4,4 zile în luna Octombrie, iar restul zilelor cu brumă a fost în perioada lunilor Octombrie - Aprilie. 

Numărul zilelor cu temperaturi sub 0°C este de 91 zile. Numărul zilelor cu precipitații a înregistrat valori 

medii anuale de 105,9 zile. Ploile torențiale înregistrate au fost deosebite, astfel la data de 14 iulie 1955 au 

fost 70,4 mm în 503 minute și cu o intensitate de 0,14 mm precipitații pe minut. Indicele de ariditate "De 

martonne" a fst de 30,2 iar lunile cu deficit de umiditate sunt: iulie (cu 22,7 mm), august (cu 20,4 mm) și 

septembrie (cu 21,0 mm). Toate aceste trei luni se află sub limita de uscăciune. 

 

REGIMUL EOLIAN se caracterizează prin frecvența mai mare a vânturilor din sectorul Nordic, cu 

16,9% și din sectorul de Est, cu 15%, iar zilele calme reprezintă 20,9%. Viteza cea mai mare a vântului, 

înregistrată, a fost de 3,8m/secundă, din sectorul sudic și de 3,4m/secundă din Nord. 

Ca o concluzie a climei existente, se pot cultiva pe terenurile aparținând comunei, majoritatea 

plantelor de cultură, fără a fi necesare irigațiile. Irigațiile sunt necesare doar pentru cultura legumelor sau a 

unor culturi intensive, în rest, cantitatea de precipitații satisface necesarul de apă din sol. 

 

Riscuri naturale. 

Zona nu prezinta riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, cutremure). 

Industrie. 

Emisiile poluante industriale nu exista.  

Monumente ale naturii. 

In zona nu sunt monumente ale naturii. 

 

REGIM JURIDIC - Terenul care se va studia in P.U.Z., propus a fi introdus in intravilan, este localizat 

in extravilanul comunei Dumbravita in partea de Nord; 

TOTAL SUPRAFATA STUDIATA IN P.U.Z. = 15679 mp 

TOTA SUPRAFATA PE CARE SE FACE PROPUNEREA IMOBILULUI=15679 mp 

Terenul inclus in PUZ aparține proprietatii private a NICOLCEA GHEORGHE & NICOLCEA GEORGETA dobandit 

prin lege, cota actuala 1/1.  
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2.4. CĂI  DE CIRCULAȚIE. 
 
Accesul auto pe parcela se desfasoara din Str. Mures in acest moment, pe Strada Liviu 

Rebreanu pe limita estica, respectiv si pe strata Gardony Geza, limita sudica.  

Ca urmare a dezvoltării localității Dumbravita prin consolidarea unei zone de locuințe cu funcțiuni 

complementare, se impune crearea unor rețele rutiere care să asigure circulația auto în zona studiată.   În 

concluzie se impune de urgență analizarea unor soluții urbanistice care să rezolve cu prioritate traficul 

urban în zona studiată prin propunerea de noi străzi, astfel încat să permită extinderea zonei de locuințe cu 

funcțiuni complementare. 

Propunerile pentru amplasamentul studiat completeaza doua artere noi pe latura 

scurta si respectiv continuare drum aprobat anterior, o artera - str. Liviu Rebreanu. 

Profilele stradale perimetrale ansamblului propus au minim 12 m latime si colector 

centura de Nord de 17m. 

 

ANALIZA GEOTEHNICA - Solurile dominante în câmpia înaltă sunt cernoziomurile. Solurile din 

teritoriul comunei Dumbravita s-au format în două unități geomorfologice diferite (sudul câmpiei înalte a 

Vingăi și lunca Begăi). În câmpia înaltă, solurile au evoluat pe un relief plan, cu mici forme depresionare; 

totul pe un material luto-argilos cu apă freatică la mică adâncime, la 3-5 m sau chiar 2-3m, cu precipitații 

anuale de peste 600 mm/an (31mm/an) și cu o temperatură medie anuală de +10,9°C, toate acestea sub o 

vegetație de silvostepă, rezultată în urma tăierii unor pâlcuri de pădure, acum 70-80 ani. Aceste condiții 

specifice au dus la alterarea solului cu reale procese de acumulare a bazelor în argilă și procese de levigare. 

Datorită microreliefului și a adâncimii mici a apelor freatice, solul reprezentativ este cernoziomul levigat, pe 

depozite gălbui sau roșcate luto-argiloase. 

 

2.5.  OCUPAREA TERENURILOR 
 

Principala caracteristică a funcțiunilor ce ocupă zona studiată este aceea de unitate, 

privind tipologia funcțiunii, adică de locuinte colective. Construcțiile din această zona și din 
zonele vecine sunt cladiri rezidentiale. La vest de terenul studiat exista PUZ aprobat – zona 

rezidentiala P+1E+M.  
 

 Gradul de ocupare a zonei cu fond construit. 

 În prezent se poate constata că în zona studiată nu există fond construit pe limitele de sud 

si vest. În zona studiată nu sunt amplasate monumente istorice, situri istorice sau zone de protecție a 
acestora. 

 
 Aspecte calitative ale fondului construit. 

 În prezent se poate constata că în zona de locuințe cu funcțiuni complementare nu există 

fond construit.  

 
 Asigurarea cu servicii a zonei studiate în corelare cu zonele vecine. 

 Prin prevederile prezentului PUZ s -au prevăzut doua zone de dotări constituite din servicii 

în suprafața de 10%(zona de servicii si functiuni complementare) din suprafața totală a parcelei studiate. 
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 Asigurarea cu spații verzi. 

 Prezența spațiilor verzi în zona studiată poate fi definită în cadrul unui fenomen general de 

definire a acestora, respectiv, de zonă verde în sensul lipsei construcțiilor, nicidecum în sensul existenței 
unor spații verzi peisagere sau a unei zone agricole. 

 Prin prevederile prezentului PUZ, s-au prevăzut spații verzi amenajate astfel: 
 minim 5% din suprafața totală a parcelei studiate prin prezentul PUZ, ca parcelă 

independentă pentru zone verzi, procent impus prin regulamentul general de urbanism aferent P.U.G.; 

 minim 20% din suprafața parcelelor rezultate prin reglementările prezentului PUZ, 

amenajate ca grădini (spațiu verde privat care integreaza si parcarile realizate inierbat), în interiorul 
parcelelor, procent impus prin avizul de oportunitate.  

 Asigurarea spatiilor de joaca pentru copii. 

 Spatii verzi de aliniament din cadrul circulatiilor 

 

 Existența unor riscuri naturale în zona studiata sau în zonele vecine. 

 Nu este cazul. 
 

 Principalele disfuncționalități. 

 Principalele disfunctionalități sunt: 
 CIRCULATIE:  

1)Căi de comunicație rutieră necorelate cu necesitățile prezente din zona PUZ-ului în lucru.  

2)Prezența unor profile stradale cu dimensiuni variabile aferente aceleiași căi de comunicație.  
3)Dezvoltarea deficitară a căilor de comunicație rutieră, cu toate că acestea există la nivel de PUZ-

uri aprobate. 
 
FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENURILOR: 
1)Lipsa coerenței în dezvoltarea unei imagini arhitecturale unitare aferente zonei. 

2)Dezvoltarea unei densități scăzute poate aduce, în timp, probleme la nivelul implementării căilor 

de comunicație/rețelelor edilitare. 
3)Mediu construit fracturat, necorelat sub viziunea unui ansamblu de tip cvartal/U.T.R. etc.. 

 
SPATII PLANTATE, SPORT SI AGREMENT: 
1)Lipsa unor spații verzi de calitate și a vegetației mature. 

 
2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 
 

Alimentarea cu apă. 

In zona studiata exista retea de apa- str Liviu Rebreanu. Alimentarea cu apa a zonei studiate se va 

face prin extinderea retelei de apa a localitatii Dumbravita. Dimensionarea instalaţiilor se va face avându-se 

in vedere consumatorii propusi in zona studiata. 
În apropierea zonei există reţele de alimentare cu apă şi canalizare: 

 Apa: pe strada Liviu Rebreanu De. 110 mm. 

 Canal menajer: Liviu Rebreanu D=250 mm. 

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de 

alimentare cu apã in sistem centralizat a comunei.  

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, 
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De.110 mm, L= 260 m si se va amplasa in zona verde, alimentand toate cladirile propuse. Conducta se 

pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.  

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al 

consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces 

pe amplasament. De asemenea, la cca 1,5 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de 
apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea totală a bransamentelor va fi de 84 m si 

se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6.   
Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm. 

Debitele totale de apa sunt : 

- Q S ZI MED      = 39,83 mc/zi = 0,46 l/s  

- Q S ZI MAX      = 51,77 mc/zi = 0,60 l/s  

- Q S ORAR MAX =   4,31 mc/h =  1,19 l/s 

 asigurarea necesarului de apa pentru zona studiata se va realiza prin racord la 
sistemul centralizat de alimentare cu apa al localitatii Dumbravita aflat in administrarea 
operatorului regional  

 extinderea retelei de alimentare cu apa pana in punctul de bransament la sistemul 
centralizat al localitatii ( reteaua de alimentare cu apa de pe strada L Rebreanu, Ø110mm) va fi 
realizata conform plan de actiune. 

 

Canalizarea menajeră. 

Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in extravilanul comunei Dumbravita 

va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. 

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de 

canalizare al comunei Dumbravita. Retea de canalizare menajera propusa L=300m. extindere retea de 
canalizare L-48m. 

Canalizarea menajera propusa în zona PUZ se va realiza din conducte din PVC–KG cu diametrul 
D=250 mm, L=184 m si se va amplasa in axul strazilor propuse. Pe reteaua de canalizare se vor monta 

camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va 
functiona gravitational. 

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate 

se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere se vor executa cu tuburi din PVC–KG cu 
diametrul D=160 mm. Lungimea totală racordurilor este de 102 m.  

Apele uzate descărcate in final sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara. 
Debitele menajere evacuate sunt: 

Q U ZI MED      = 39,83 mc/zi = 0,46 l/s 

Q U ZI MAX      = 51,77 mc/zi = 0,60 l/s 
Q U ORAR MAX =   4,31 mc/h =  1,19 l/s 

 

Canalizarea pluviala  

Apele de ploaie de pe suprafata parcarilor, platformelor betonate si acoperisurilor din zona studiata 

sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=360 m, trecute prin separatorul de 
namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie (amplasate ambele in zona verde).  

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 118,34 l/s 

Volumul bazinului de retentie este de 203 mc .Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 

4.970 mc/an. Preaplinul va fi deversat in zona verde. 
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Alimentarea cu gaze naturale. 

In zona studiata exista retea de gaze naturale. 

 

Alimentarea cu energie electrica. 

In zona de amplasament a obiectivului exista retea electrica.   

Asigurarea necesarului de consum electric: 

 -propuneri pentru noi statii sau posturi de transformare; 

 -extinderi sau devieri de linii electrice. 

 -modernizarea liniilor electrice existente; 

 -modernizarea iluminatului public etc.  

In zona studiata nu sunt asigurate conditiile specifice acestor lucrari. Asigurarea alimentarii cu 
energie electrica a investitiei se va face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului, prin 
extinderea retelei. 

Reteaua de energie electrica si bransamentele la retea se va realiza pe cheltuiala investitorului. 

 

Alimentarea cu caldura. 

In zona studiata, nu exista retele termice. Sistemul de incalzire propus - centrale termice proprii cu 
combustibil gaz natural, sau combustibil solid in functie de variantele agreate de catre viitorii proprietari ale 

imobilelor ce vor fi realizate. 

      

Telefonizare. 

In zona de amplasament studiata nu exista retea de telefonie.  

 

Platforme de colectare selectiva a deseurilor menajere 

Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, 

vor fi amenajate la distanta de minimum 10m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, 

cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la 
canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a 

acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie conform  cap1.art.4 din OMS 114/2014.  

Platformele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare. 

 

Spatii de joaca pentru copii 

Spatiile de joaca pentru copii sunt amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform 

normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor si sunt prevazute in cadrul 

parcelei de spatiu verde.  

 

Parcaje. 

Parcajele vor fi asigurate in interiorul parcelei, relationat cu propunerile arhitecturale ulterioare. 

Parcajele interioare se vor realiza in sistem inierbat, la o distanta de minim 5 m fata de ferestrele camerelor 

de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele 
peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto. 

VECINATATI-DISTANTE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE  

Nord - 0.00 m – centura N; DE 193 

Sud   - 0.00 m strada nr.cad 410978   
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Est    - 0.00 m strada L Rebreanu (viitor bulevard) 

Vest  -0.00 m Zona rezidentiala aviz CJT 30/2009  

Amplasarea cladirilor destinate locuintelor vor asigura insorirea acestora pe o durata de 

minimum 1,1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele 

invecinate conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 

publica privind mediul de viata al populatiei.  

 

In conditiile dezvoltarii unor cladiri care depasesc reglementarile prevazute mai sus, se va cere 

realizarea unui studiu de insorire, care sa demonstreze gradul de insorire minim, prevazut de legislatia in 

vigoare, la momentul realizarii constructiilor.  

 

2.7. PROBLEME DE MEDIU 
La ora actuală, terenul aflat în studiu este neintretinut, neexistînd un micro-ecosistem valoros, cum, 

de altfel, nu există fond vegetal valoros. În momentul de față nu există fond construit. Terenul este relativ 

plan şi orizontal, avînd stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic. Nu există 

în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecţie.  

Evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al 

mediului, avînd în vedere următoarele:  

- nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanţi sau care ar putea modifica condiţiile de 
mediu existente; 

- nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente; 

- sistemul căilor de comunicaţii şi echipare edilitară - existente şi proiectate - nu prezintă 
riscuri pentru zonă. 

 
2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 
Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la 

organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 

- dezvoltarea drumurilor de exploatare şi a celor prevăzute prin P.U.G astfel încât să poată deservi 

toată zona studiată 

- dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G aflat in lucru, PUZ Director 

Dumbravita aprobat; 

- extinderea zonei rezidentiale adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; 

- asigurarea necesarului de spaţii verzi; 

- asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată. 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 

3.1. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT 
Destinatia cladirilor 
In vecinatatea terenului exista constructii cu functiune locuinte. (zona fiind in curs de dezvoltare), 

dar si teren extravilan agricol. Prin reglementarile din PUG – se propun zone de locuire cu functiuni 

complementare. 
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Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, 
cooperarii in domeniul edilitar. 

Vecinatati: 

Nord - 0.00 m – centura N; DE 193 

Sud   - 0.00 m strada nr.cad 410978   
Est    - 0.00 m strada L Rebreanu (viitor bulevard) 

Vest  -0.00 m Zona rezidentiala aviz CJT 30/2009  

 

3.2.  PROPUNERI 
Prin prezenta documentatie, se propune ca terenul in suprafata de 15679 mp sa  cuprinda  imobile 

de locuinte colective, cu un regim de inaltime maxim P+2E+Er/M, POT maxim 35% iar zona de 

servicii si functiuni complementare cu un regim de inaltime maxim P+2E+Er/M, POT maxim 35%  

C.U.T. maxim  1.3. 

 Suprafata minima pentru o parcela este de 800mp cu maxim 1 apartament la 100mp. 
Dezvoltarea zonei este puternic influențata de apropierea periurbană cu Municipiului Timișoara cu 

funcțiuni de locuire și servicii.  

PREVEDERI ALE P.U.Z. - Pentru ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 
PROPUSA – pe parcela studiata 

Se propune: 

Suprafata teren: 15679 mp 

Zona de locuinte colective si functiuni complementare (servicii )la parter : 10477 mp 

Zona dotari si servicii: 1581 mp 

Suprafata circulatii auto si pietonale: 2627 mp 

Suprafata spatii verzi amenajate: 994 mp 

P.O.T. = 35% pentru proiectia la sol a constructiitor 

P.O.T.maxim =35% 

C.U.T = 1.3 

C.U.T maxim =1.3 
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3.3  Descrierea solutiei, oportunitatea investitiei, consecintele 
economic sociale, categorii de costuri 

 
Oportunitatea investitiei: 

Din prevederile ce decurg în urma aprobării documentației de urbanism fază PUZ se pot naște 

teme de proiectare pentru realizarea investițiilor cu  caracter public/ privat  care pot duce la dezvoltarea 

investitiilor in comuna  si dezvoltarea infrastructurii edilitare. 

Această investiţie se doreşte a fi una de marcă, dorind să fie locuinte colective cu standarde 

ridicate si spatii verzi amenajate in zona comunei Dumbravita, din proximitatea orasului Timisoara. 

 
Consecinte economic sociale: 

Proiecțiile investitorului sunt pregătite pe baza faptului că  toate  spațiile de locuire colectiva vor 

avea calitati superioare atat prin spatialitate cat si prin amplasarea imobilelor. Investitia se incadreaza in 

oportunitatile de dezvoltare ale zonei, ca spatiu imobiliar productiv la nivelul zonei metropolitane Timisoara. 

 

Principalele avantaje ale acestei investiţii pentru comunitatea locală sunt : 

 Posibilitatea dezvoltării unor parcele cu 8 apartamente/parcela va însemna o crestere 
imobiliara a zonei; 

 Taxe şi impozite plătite către bugetul local; 

 Poziţionare şi accesibilitate foarte bune datorita proximitatii cu aeroportul Traian Vuia, 
Timisoara; centura nord. 

 Potentialul de dezvoltare al comunei Dumbravita; 

 Potențialul de atragere a familiilor datorita locatiei linistite; 

 Dezvoltarea zonelor pietonale din vecinătate. 
Categorii de costuri: 

Costurile prezentei investitii vor fi suportate de catre beneficiar (investitor privat), nesolicitandu-se 

costuri din parte autoritatilor publice locale. 

Noile constructii ce se doresc a se edifica pe terenul de 15679 mp vor avea functiunea locuinte 

colective cu functiuni complementare, aceasta realizandu-se prin imobile proiectate ce contin apartamente cu 

diferite suprafete, in functie de nevoile si cerintele pietei si o zona de functiuni si servicii complementare in 

proximitatea centurii. 

Regim de inaltime maxim propus conform documentatiei de fata 

- zona  de locuinte colective cu functiuni complementare si servicii la parter avand regim de inaltime 

maxim P+2E+Er/M; 

- zona de servicii si functiuni complementare avand regim de inaltime maxim P+2E+Er/M. 

 

3.4 REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR 
 
Se va respecta codul civil pentru parter si mezanin, iar, in ceea  ce  priveste  accentele inalte, se 

vor face studii de insorire, daca va fi cazul, pentru ca vecinatatile sa nu fie afectate. 

 
-  cladirile propuse se vor retrage cu H/2 fata de cladirile invecinate , dar nu la mai putin de 
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3,00m si/ sau cod civil (in cazul calcanelor si/ sau a  acordurilor  vecinilor)  fata  de limita de 
proprietate laterala; 

 
- retragerea fata de limita posterioara va fi de minim 15m 

 
- in cazul unor comasari, asocieri intre numere cadastrale, amplasarea cladirilor fata de 

vecinatati se va face respectand conditiile mai sus mentionate, pentru parcela nou rezultata 
si aliniamentul stradal 

 

3.5 PLANTATII 
NU sunt prezente elementele de vegetatie caracteristice zonei sau cu o valoare deosebita. Terenul 

ramas liber dupa edificarea constructiilor se va amenaja ca spatiu verde, cu iarba, arbusti si arbori 
ornamentali. Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 100 mp de lot. 
Parcelele vor avea o zona verde amenajata pe limita de proprietate posterioara cu vegetatie 
inalta/medie. 

 

3.6 REGIMUL DE INALTIME AL CONSTRUCTIILOR 
 

Zona locuire colectiva si zona de servicii si functiuni complementare avand prin 

propunere regim de inaltime P+2E+Er/M. Hmax=12m Hmax.absolut=109.60 

4. CAI DE CIRCULATIE 
4.1. Circulatie carosabila 
Se propunere realizarea a trei drumuri pentru acces pe parcela dupa profilele stradale indicate in 

documentatia anexa, conform P.U.Z. Director aprobat, strazile secundare fiind dimensionate la min. 12 m, 

cu asigurarea cailor de acces. 

Profilul drumului longitudinal -viitorul bulevard L.Rebreanu este de 21m iar drumul colector la 

centura de nord are profil de 17m. 

Aleile pietonale au profil de 3.5m. 

4.2. PARCAJE 
Parcajele se vor realiza in incinta fiecarei parcele, conform HG 525/1996 – 

Regulamentul general de urbanism – se va respeta HCL Dumbravita  -2 locuri de parcare/ap. 

Parcajele din interiorul parcelelor se vor realiza in sistem inierbat.  

 

5. RESTRICTII AERONAUTICE 
 

 S-a obtinut aviz favorabil cu nr.17243/1092 din 11 august 2020 pentru documentatia "Elaborare 

PUZ-Dezvoltare zona de locuinte colective si functiuni complementare" pe terenul situat in com. 

Dumbravita CF 405120 (CFvechi 1935) Top 191/1/12/1/a. Amplasamentul este situat in zona III de 

servitute aeronautica civila la 2194.44m sud fata de prelungirea axei pistei 11-29 a Aeroportului 

international Timisoara traian Vuia si la 5639.96m vest de pragul 11 al pistei, iar la cota absoluta fata de 

nivelul Marii Negre - 97.60m. 

 Inaltimea maxima a obiectivelor este de 12m. Inaltimea maxima absoluta este de 109.60. 
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6. ECHIPAREA EDILITARA 
 

Alimentarea cu apa 

Parcela aferenta PUZ in lucru nu dispune de rețea de alimentare cu apă, fara sa fi avut 
pana in prezent o destinație care să necesite această dotare. 

Necesarul de apă se va determina conform SR 1343-1-2006. 
 

Canalizarea 

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in colectorul de canalizare menajera. 

Caminul de vizitare aferent racordului de canalizare se va amplasa la distanta de 1,00m de limita 

proprietatii, la intrare pe drumul de acces. 

 

Canalizarea pluviala 

Evacuarea apelor pluviale  provenite de pe  constructii vor fi colectate prin jgheaburi  si burlane si 

vor fi descarcate liber la nivelul solului conform aviz ABAB. 

Alimentarea cu gaze naturale 

Se va realiza bransament la reteaua existenta in zona. 

Alimentarea cu apa calda si caldura 

Incalzirea si asigurarea apei calde se va face in sistem propriu cu centrala proprie pentru fiecare 

apartament. 

Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă S.C. E-distributie Banat S.A., 
aspect detaliat in documentatiile urmatoare conform legislatiei in vigoare. 

Telefonie 

Operatorii de specialitate vor dezvolta rețele de telecomunicații, internet și cablare în toată 
zona. De la aceste rețele se va realiza un branșament principal pentru zona studiată, apoi câte un 
branșament individual la fiecare imbobil propus. 

 
Restrictii de construire 

Nu se prevad restrictii de construire speciale (respectand prevederile aprobate  prin  PUZ/PUG 

aprobate anterior) 

 

7. BILANT TERITORIAL 
 

Prin prezenta documentatie, se propune ca terenul in suprafata de 15679 mp sa  se  construiasca  

imobile de locuinte colective cu functiuni complementare (servicii) la parter, cu regimul de 

inaltime P+2E+Er/M si imobile pentru servicii, dotari si functiuni complementare necesare 

locuirii  cu regimul de inaltime P+2E+Er/M. 

Procentele de spatii verzi amenajate, suprafete de circulatii, POT si CUT se pastreaza pentru fiecare 

parcela. 

 



 

 

Elaborare P.U.Z. – zona de locuinte colective si functiuni complementare 
Jud. Timis, Comuna Dumbravita, C.F. 405120- Cf vechi:1935 

 

Pr. nr.15/2020 Elaborare PUZ – zona de locuinte colective si functiuni complementare  
extravilan Com. Dumbravita, jud.Timiş, C.F.405120, 15679 mp 
beneficiari – NICOLCEA GHEORGHE & NICOLCEA GEORGETA 

 
 

14 

PROPUNERI DE INDICI URBANISTICI SI DE CONSTRUIBILITATE: 

Suprafata teren: 15679 mp 

Zona de locuinte colective si functiuni complementare (servicii )la parter : 10477 mp 

Zona dotari si servicii: 1581 mp 

Suprafata circulatii auto si pietonale: 2627 mp 

Suprafata spatii verzi amenajate: 994 mp 

P.O.T. = 35% pentru proiectia la sol a constructiitor 

P.O.T.maxim =35% 

C.U.T = 1.3 

C.U.T maxim =1.3 

Suprafetele prevazute sunt relationate cu propunerea de mobilare urbanistica. 
Acestea au caracter informativ, putand varia in functie de solutia arhitecturala 
propusa. 

8.  CONCLUZII MASURI IN CONTINUARE 
Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG. 

ale comunei Dumbravita. 

Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de 

dezvoltare. 

 Pentru evitarea aglomerarii cu constructii in zona studiata se propune: 

 P.O.T. maxim sa fie 35%;  

 Regim maxim de inaltime P+2E+Er/M;  

 C.U.T. maxim sa fie 1,3.  

De asemenea, frontul la strazile noi propuse sa fie retras cu minim 5 metri de la limita de proprietate. 

Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale restrictii.  

Apreciem propunerile avansate ca fiind in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii 

Dumbravita. Utilizand logica coroborarii elementelor componente ale vietii urbane si a deducerii 

implicatiilor lantului decizional, concluzionam ca prin acest P.U.Z. se certifica urmatoarele: 

Zona studiata se dezvolta in directia unor functiuni de locuire, zone de servicii cu functiuni 

complementare; 

Obiectivele propuse, prin activitatea lor, se includ in gama de functiuni privind dezvoltarea zonei 

studiate. Zona studiata va fi sistematizata prin prevederea unor cai de acces rutier care sa corespunda 

intereselor beneficiarului dar si de dezvoltare a zonei studiate in relatie cu zonele invecinate. 

 

Intocmit,  
 Arh. Botici Alexandru       Sef proiect: 
  Arh. Trifa Cristian Sorin        Arh. Trifa Adeona Roxana 

 


