


 

MEMORIU TEHNIC 

 

1. DATE GENERALE 

1.1. Denumirea proiect  

Elaborare Plan Urbanistic Zonal - Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare   

1.2. Beneficiarul investiţiei 

Șerban Anica  

1.3. Elaboratorul documentaţiei 

SC E.N.K. TOPDESIGN SRL Timişoara 

1.4. Amplasament proiect 

Amplasamentul exact al terenului este în intravilanul localității Dumbrăviţa, 
Strada Silvana nr. FN, jud. Timiş, și se poate identifica prin CF 412609. Parcela 
care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal are o suprafaţă totală de                   
10 000 mp.  

Parcela care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal este amplasată în 
interiorul unui cvartal cu funcţiune predominant rezidenţială - locuinţe individuale, 
locuinţe cu două apartamente, locuinţe înşiruite - cu regim de înălţime redus, 
mărginit de: Strada Castanilor (la nord), Strada Silvana (la vest), Strada Nicolae 
Bălcescu (la sud) şi Strada Migdalului (la est). 

Vecinătăţile parcelei studiate şi reglementate sunt următoarele: la nord, 
proprietăţi private şi Strada Creaţiei (perpendiculară pe parcelă), la sud, proprietăţi 
private libere de construcţii şi Strada Creaţiei (perpendiculară pe parcelă), la vest, 
strada de acces la parcelă - Strada Silvana, şi la est, proprietăţi private libere de 
construcţii. 

Amplasamentul este relativ plan, orizontal şi liber de construcţii. Terenul nu 
este afectat de fenomene fizico-mecanice care i-ar putea pune în pericol 
stabilitatea. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, 
se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanţă 
lenticular încrucişată de pământuri argiloase şi nisipoase într-o largă gamă 
granulometrică, coloristică şi de diferite consolidări specifice câmpiei joase. 
Amplasamentul în cauză se caracterizeaza prin interceptarea pamânturilor 
argiloase (umpluturi şi teren natural) în partea superioară a stratificaţiei. Adâncimea 
de îngheţ este de 0.60-0.70 metri. Datele geotehnice şi condiţiile de fundare 
recomandate urmează a fi verificate pentru construcţia ce urmează a fi edificată. În 
conformitate cu normativul P100/2013 şi harta seismică, amplasamentul se găseşte 
în zona seismica de calcul „D”, cu o valoare a coeficientului seismic de 0.16 şi 
perioada de colţ Tc=0.7 secunde. 
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Beneficiarul PUZ-ului studiat este  Șerban Anica 
Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat  

 la nord proprietăţi private şi Strada Creaţiei (perpendiculară pe parcelă); 

 la vest strada de acces la parcelă - Strada Silvana; 

 la est proprietăţi private libere de construcţii; 

 la sud proprietăţi private libere de construcţii şi Strada Creaţiei 
(perpendiculară pe parcelă). 

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR  

Prezenta documentaţie Plan Urbanistic Zonal îşi propune să constituie suportul 

juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea: unei zone de locuinţe (cu maxim 

două apartamente), unei zone de locuinţe (cu maxim două apartamente) şi/sau 

funcţiuni complementare, unei zone de spaţii verzi amenajate şi a unei zone de căi 

de comunicaţie, în cadrul unei zone rezidenţiale cu regim de înălţime redus 

compacte, pe o parcelă situată în intravilanul comunei Dumbrăviţa, pe Str. Silvana 

nr. FN, judeţul Timiş.  

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se realizează o zonă de locuinţe cu 

funcţiuni complementare, iar conformarea propusă este următoarea: 

▪ subzonă de locuinţe individuale, ce cuprinde un număr de 11 parcele, cu 

suprafaţa de 471 mp, cu regimul de înălţime maxim admis de trei niveluri 

supraterane (D+P+1E sau (S)+P+1E+Er/M), înălţimea maximă la cornişă 9.00 

metri, înălţimea maximă totală 12.00 metri, procentul de ocupare al terenului de 

maxim 35%, coeficientul de utilizare a terenului de maxim 1.00 şi o suprafaţă de 

minim 30% din suprafaţa fiecărei parcele destinată amenajării de spaţii verzi la sol; 

▪ subzonă de locuinţe cu maxim două unităţi locative, ce cuprinde un număr 

de 1 parcelă, cu suprafaţa de 678 mp, cu regimul de înălţime maxim admis de trei 

niveluri supraterane (D+P+1E sau (S)+P+1E+Er/M), înălţimea maximă la cornişă 

9.00 metri, înălţimea maximă totală 12.00 metri, procentul de ocupare al terenului 

de maxim 35%, coeficientul de utilizare a terenului de maxim 1.00 şi o suprafaţă de 

minim 30% din suprafaţa parcelei destinată amenajării de spaţii verzi la sol; 

▪ subzonă de locuinţe (cu maxim două unităţi locative) şi/sau funcţiuni 

complementare, ce cuprinde un număr de 2 parcele, cu suprafaţa de 661 mp, 

respectiv 779 mp, cu regimul de înălţime maxim admis de trei niveluri supraterane 

(D+P+1E sau (S)+P+1E+Er/M), înălţimea maximă la cornişă 10.00 metri, înălţimea 

maximă totală 13.00 metri, procentul de ocupare al terenului de maxim 35%, 

coeficientul de utilizare a terenului de maxim 1.00 şi o suprafaţă de minim 30% din 

suprafaţa fiecărei parcele destinată amenajării de spaţii verzi la sol; 

▪ subzonă de spaţii verzi amenajate, cu suprafaţa de 500 mp (în procent de 

5% din suprafaţa urbanizată); 

▪ subzonă de căi de comunicaţii, cu suprafaţa de 2201 mp ce cuprinde 

prelungirea Străzii Creaţiei până la Strada Nicolae Bălcescu şi strada nou creată în 

vederea parcelării în adâncime, pe direcţia vest-est. 

  

 



                                 3  

 

În urma analizării prezentei documentaţii, se pot trage următoarele concluzii 

generale: 

▪ localizarea terenului îi conferă acestuia o poziţie bună în cadrul localităţii, în 

zona semi-centrală; 

▪ noua zonificare funcţională, de tip zonă de locuinţe şi funcţiuni 

complementare vine în susţinerea con-tinuării dezvoltării cvartalului (cartierului) prin 

densificare şi edificare. 

 

 
Circulaţia  

Parcela studiată şi reglementată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal este deservită 

de infrastructura rutieră şi are acces direct în partea la vest la Strada Silvana şi 

este afectată de prelungirea Străzii Creaţiei, ce va străbate parcela de la nord la 

sud. 

Lucrări Rutiere propuse 

Pentru dirijarea şi reglementarea accesului la domeniul public în zona 

parcelei studiate şi reglementate se vor executa marcaje rutiere şi se vor planta 

indicatoare de circulaţie, astfel încât să se asigure prioritate pe traficul care se 

desfăşoară pe Strada Silvana şi pe Strada Creaţiei. Parcela studiată şi 

reglementată este afectată de prelungirea Străzii Creaţiei până la Strada Nicolae 

Bălcescu, arteră de circulaţie locală, cu profil transversal cu lăţimea de 12.00 metri. 

Perpendicular pe Strada Creaţiei se va realiza o nouă arteră de circulaţie locală, 

propusă la sudul parcelei şi dezvoltată pe direcţia vest-est, înfundată la ambele 

capete, cu profil transversal cu lăţimea de 12.00 metri. Strada Silvana are un 

prospect cu lăţimea de 14.00 metri, dintre care 6.00 metri parte carosabilă (două 

benzi), spaţii verzi de aliniament, canal (rigolă) şi trotuare pietonale publice. Apele 

meteorice de pe suprafaţa carosabilă sunt colectate prin rigole, racordate la 

reţeaua de canalizare pluvială. 

Strada propusă în actualul PUZ se vor racorda cu celelalte străzi folosind 

racordări directe cu raze circulare de 6,00 m. Această stradă fiind o stradă 

înfundată la ambele capete, se vor amenaja zone de întoarcere a autovehiculelor, 

sub forma circulară, cu lăţimea părţii carosabile pe zona inelară de 4,00 m şi trotuar 

adiacent de 1,50 m. 

În ceea ce privește semnalizarea verticală la intersecția străzii propuse în 

actualul PUZ cu strada Creației, este indicat sa fie montate indicatoare de 

reglementare,pentru stabilirea priorității și anume fig. B1 – Cedează trecerea.  

De asemenea, strada propusă fiind o stradă înfundată la ambele capete este 

indicat să se prevadă indicatoare de orientare și anume fig. F15. – Drum fara ieșire 
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conform Planului de situație din prezenta documentație. 

Profilul transversal al străzii propuse, este prevăzut cu o lățime de 12,00 m și 

va cuprinde următoarele elemente: 

 lăţime parte carosabilă     2 x 3,00 m = 6,00 m; 

 borduri din beton de ciment 20x25 cm ce delimitează partea carosabilă; 

 lățime zone verzi      2 x 1,50 m = 3,00 m; 

 lățime trotuar       2 x 1,50 m = 3,00 m; 
În profil longitudinal platforma acceselor auto se va racorda la partea 

carosabilă a străzii, iar bordura din beton de ciment, ce delimitează partea 
carosabilă a străzii va fi coborâtă la nivel, în zona acceselor auto. 

Structura rutieră propusă pentru realizarea străzilor din prezentul PUZ este: 
 6 cm strat uzura B.A.16 

 15 cm strat fundatie superior din piatra sparta amenstec optimal 

 25 cm strat fundatie inferior din balast 

 10 cm strat de formă din balast nisipos 

INTOCMIT 

ing. ADRIANA ENACHE 

 








