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M E M O R I U   D E   P R E Z E N T A R E  
 
 

1. INTRODUCERE 
 

1.1.  DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

  DENUMIREA LUCRARII: Plan Urbanistic Zonal 

      ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI    
                COMPLEMENTARE 

  BENEFICIAR :  GHIATA MIRELA 

  AMPLASAMENT :   Dumbravita, extravilan, nr. cad. 413590, Jud. Timis 

  NUMAR PROIECT :  142/2020 

     FAZA DE PROIECTARE : Plan Urbanistic Zonal 

  DATA ELABORARII :  Mai 2022 
 

1.2. OBIECTUL LUCRARII 

Prezenta documentatie este initiata de Ghiata Mirela, proprietara terenului inscris in 
CF. nr. 413590, cu nr. cad 413590, cu suprafata de 21 483 mp, cu intentia de a 
realiza pe acest teren loturi pentru locuinte, o zona de dotari si servicii si o zona de 
spatiu verde. 

Pentru aceasta Primaria Dumbravita a emis Certificatul de Urbanism nr. 1807 din 
09.12.2019, Certificatul de Urbanism nr. 1807/09.12.2019 si 236/25.02.2021 si 
Avizul de Oportunitate nr. 40608 din 21.12.2020, pentru lucrarea PUZ - ZONA 
REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, pe terenul nr. cad. 413590, 
situat in extravilanul comunei Dumbravita, jud. Timis. 

Prin CU, s-a stabilit zona care se studiaza, respectiv arealul cuprins intre strazile 
Mures, I. L. Caragiale, Crisurilor si Lacramioarelor. 

 Prin prezentul PUZ se stabilesc conditiile si regulilor generale pentru: 

 Utilizarea functionala a terenului in relatie cu documentatiile de urbanism aprobate 
in teritoriu si in zonele invecinate. 

 Trasarea si profilarea viitoarelor drumuri, stabilirea acceselor si a relatiilor zonei, in 
corelare cu cele existente sau prevazute prin documentatiile de urbanism aprobate; 

 Modului de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor. 

 Realizarea lucrarilor tehnico-edilitare necesare  

 Suportul de redactare este ridicarea topografica si planul cadastral. 
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1.3. SURSE DOCUMENTARE 

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ: 
Planul Urbanistic General al Comunei Dumbravita. 
PUZ. Director Dumbravita. 
PUZ. Dezvoltare zona rezidentiala si functiuni complementare, dotari se servicii 

publice in zona de est. 
PUZ. Dezvoltare zona rezidentiala si functiuni complementare, dotari se servicii 

publice in zona de vest. 
PUZ. Dezvoltare zona rezidentiala si functiuni complementare, dotari se servicii 

publice in zona de sud. 
Codul Civil. 

 HG. 525/1996 pentru aprobarea RGU. 
Ordinul 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si 

sanatate publica. 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată. 

HCL. Dumbravita nr. 57/21.12.2016. 
HCL. Dumbravita nr. 104/26.11.2018. 

Lista studiilor si proiectelor elaborate concomitent  PUZ.: 
Studiu topometric 

Date statistice 
Plan Urbanistic General Dumbravita, aflat in lucru 

Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea 
urbanistica a zonei 
PUG Dumbtravita, aflat in lucru 
PUZ director Dumbravita 
PUZ-uri zone rezidentiale cu functiuni complementare, la est, la vest si la sud. 

 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 

2.1. EVOLUTIA ZONEI 

 Zona in care este situat terenul luat in studiu in cadrul P.U.Z. este o zona in care s-
au dezvoltat functiuni de locuire individuala, pe terenurile invecinate s-au aprobat si partial 
implementat documentatii de urbanism in acest sens. 

 Pe terenurile imediat invecinate si care inconjoara terenul actualului PUZ, au fost 
elaborate si aprobate documentatii PUZ, - zona rezidentiala si functiuni complementare: 

- Plan Urbanistic Zonal la est 
- Plan Urbanistic Zonal la vest 
- Plan Urbanistic Zonal la sud 

- In partea de nord, pana la strada Mures, exista o zona de locuinte individuale cu 
anexe si teren arabil - zona pentru care nu a fost elaborat PUZ. 
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2.2. INCADRAREA IN TERITORIU 

Terenul studiat este situat in extravilan, in zona de nord-est a Comunei Dumbravita, 
in  prelungirea strazii Bistrita, aproximativ in centrul arealului delimitat astfel: 

 - la nord:  Strada Mures 
 - la est:    Strada Caras si urmatoarea, Lacramioarelor 

- la vest:  Strada Crisurilor 
 - la sud:  Strada I. L. Caragiale 

 Suprafata terenului care a determinat elaborarea documentatiei este de 21 484 mp, 
proprietar Ghiata Mirela, inscris in CF. nr. 413590, cu nr. cad 413590. 

 

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 Terenul studiat se afla in folosinta agricola, este liber de constructii si nu are niciun 
fel de echipare edilitara. 

In prezent terenul este necultivat, fara vegatatie, bine intretinut. 
Terenul studiat este aproximativ plan, fara denivelari semnificative, având o buna 

stabilitate generala. 

Din punct de vedere al climei zona se integrează în zona Timişoarei, caracterizată 
printr-o climă continental moderată cu influenţe mediteraneene şi oceanice cu temperaturi 
medii anuale ridicate 10 -11ºC. 

Precipitaţiile medii anuale 600-650 mm. 
Vânturile dominante sunt de E şi N, urmate de cele de NV şi S. 
În conformitate cu normativul P100-1/2013 zona studiată se află in zona seismică D 

cu următoarele caracteristici : 
- coeficient de seismicitate Ks = 0,16 
- perioada de colţ Tc = 1,0 s 
Geomorfologia teritoriului studiat face parte din Câmpia joasă Timiş - Bega, formată 

dintr-un mare complex aluvionar de vârstă cuaternară având grosimea H = 60 – 120 m . 
Cel mai important factor de risc natural pentru zona studiată, îl constituie 

cutremurele. În acest sens este obligatoriu ca noile construcţii să fie conformate 
respectând toate măsurile antiseismice prevăzute în normativele în vigoare. 

Riscuri naturale: 
a) Cutremure de pământ 
În zona studiată intensitatea seismică, este de VII MSK, conform anexa 3 din legea 

575-2001. 
b) Inundații 
În zona studiată nu există riscuri de inundații. 
c) Alunecari de teren 

În zona studiată nu există riscuri de alunecări de teren. 

Din punct de vedere geo-tehnic, teritoriul judetului Timis, ca de altfel intreaga parte 
de vest a tarii s-a format la inceputul erei cuaternare in urma unor mari framintari tectonice 
succedate de retragerea lacului Panonic ce ocupa intregul ses al Tisei de astazi. 

Sub raportul alcatuirii litografice de suprafata exista o mare eteroginitate de roci 
eruptive, metamorfice si sedimentare: argile, prafuri, nisipuri, pietrisuri, loessuri. 
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2.4. CIRCULATIA 

 In prezent, accesul pe teren se face din Strada Bistrita si din strazile existente pe 
laturile amplasamentului: str. Caras si str. Barzava. 

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona strudiata 
In prezent folosinta terenului este agricola, terenul este necultivat si este liber de 

constructii. 

Relationari intre functiuni 
Terenului care face obiectul acestui PUZ, este inconjurat pe trei laturi de PUZ-uri 

aprobate, destinate locuintelor unifamiliale si functiunilor complementare, cea de-a patra 
latura fiind ocupata de o zona de locuinte individuale cu anexe si teren arabil, zona 
nereglementata prin PUZ. 

Prezentul PUZ, prin organizarea terenului preia si continua pozitia si directia 
drumurilor stabilite in PUZ-urile invecinate, avand ca scop realizarea unei bune relationari 
intre functiuni. 

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 
In prezent, in zona, pe parcelele din PUZ-urile invecinate exista un grad de 

realizare a constructiilor sau in curs de realizare, de peste 50%. 

2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA 

Zona din jurul prezentului PUZ dispune de un sistem centralizat de alimentare cu 
apa si canalizare, energie electrica, gaz, retelele fiind amplasate de-a lungul strazilor 
existente, astfel: 

Pe strazile: Bistrița, Caras si Barzava există rețele de apă potabilă având De 125 
mm, rețele deservite de societatea Aqua Dumbrăvița. 

Pe strada I. L. Caragiale există rețea de canalizare cu diametrul de 315 mm și pe 
strada Caraș există rețea de canalizare cu diametrul de 250 mm, rețele deservite de 
societatea Aqua Dumbrăvița. 

În apropierea parcelei studiate există rețea electrică LEA 20 kV, în exploatare. 
Pe strazile: Bistrița, Caras si Barzava există rețea de alimentare cu gaz. 

Parcela aferenta PUZ-ului nu dispune in prezent de niciun fel de echipare edilitara, 
necesarul de utilitati pentru functiunile solicitate prin P.U.Z. urmand a se asigura prin 
extinderea retelelor de utilitati existente in zona, mentionate mai sus. 

2.7. PROBLEME DE MEDIU 

Zona nu prezintă riscuri naturale. 

Relatia cadrul natural - cadrul construit 
In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului. 
Exista cadru construit in zona inconjuratoare, fara risc de poluare, locuiunte, dotari 

si servicii publice. 
In prezentul PUZ, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii 

si cele rezervate spatiilor verzi, conform reglementarilor in vigoare. 
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Evidentierea riscurilor naturale si antropice 
Nu exista riscuri naturale specifice in zona studiata sau in vecinatati in afara 

cutremurelor de pamant. 

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din 
categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona 

Nu exista retele sau artere majore, ce pot constitui un risc pentru zona studiata. 

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie 
Nu exista valori de patrimoniu, monumente de arhitecture sau zone protejate. 

Evidentierea potentialului balnear si turistic  
Nu este cazul. 

Protectia calitatii apelor 
Prin amenajarile edilitare propuse se vor elimina orice surse de poluare a apelor de 
suprafata sau subterane. 

Protectia calitatii aerului. 
In zona studiata, nu exista surse permanente de poluare a aerului. 
Nu exista poluare sonora. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. DUMBRAVITA 

PUG comuna Dumbravita este in curs de elaborare, parcela studiata facand parte 
dintr-o zona cu caracter rezidential. 

PUZ Director comuna Dumbravira  prevede acelasi lucru cu urmatoarele precizari: 
- drumurile noi vor avea un prospect stradal de minim 12.00 m. 
- dezvoltarea retelei de utilitati 

3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Terenul studiat are folosinta de teren arabil 
Prin PUZ se asigura suprafte adecvate de spatii verzi, atat in interiorul parcelelor 

cat si la nivelul spatiilor verzi de aliniament. 
Separat de acestea se asigura doua parcele de spatiu verde, insumand o suprafata 

totala de 1 075 mp, care reprezinta 5% din suprafata totala a terenului. 
Regimul de inaltime al constructiilor este de max. P + 1E + M/Er. 
Aspectul exterior al constructiilor este acela specific zonelor rezidentiale, 

preponderent cu sarpanta din tigla ceramica, posibil si acoperis de tip terasa. 
La fatade, se vor folosi culori deschise, calde. 
Solutiile de mobilare propuse, au avut in vedere prevederile normativelor in vigoare, 

cu privire la forma si dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, care sa 
permita o buna insorire a fatadelor si curtilor. 

Terenul este plat si nu necesita lucrari semnificative de sistematizare pe verticala. 
Terenul de fundare este bun, conform Studiu Geotehnic. 
Apa freatica  a fost interceptata la o cota destul de ridicata si nu se recomanda 

realizarea de subsoluri. 
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3.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

Accesul rutier si pietonal la obiectivele propuse pe teren se va face prin 3 strazi noi 
in cadrul terenului studiat si care se vor realiza ca si prelungiri ale strazilor existente, 
stabilite prin PUZ-urile invecinate, astfel: 

- Strada Bistrita care are un profil de 12 m, cu 2 benzi de circulatie carosabila in 
ambele sensuri, cu latimea de 2 x 3.00 m.  

Pe partea dreapta strada are prevazute parcari in lung de linie cu latimea de 2.20 
m, un trotuar cu latimea de 1.30 m si spatii verzi punctuale in capete. 

Pe partea stanga strada are un spatiu verde de aliniament cu latimea de 1.20 m si 
un trotuar cu latimea de 1.30 m. 

Prin preluarea unei scheme de organizare din PUZ-ul invecinat in partea dreapta, 
cu legatura in str. Bistrita s-a realizat o bretea carosabila, o „intrare” cu prospectul stradal 
de 9 00 m, (2 x 3 carosabil si trotuare de 1,50 m.) si o alveola cu latimea de 20.00 m si 
adancimea de 19.70 m, cu rol de acces la 3 parcele si parcare auto. 

Astfel, pe langa parcarile din interiorul parcelelor, s-au asigurat in plus, in exteriorul 
parcelelor, 23 locuri de parcare pentru zona de locuinte si 10 locuri de parcare pentru zona 
de dotari. 

Distanta intre locurile de parcare si ferestrele camerelor de locuit invecinate este de 
7,30 si respecta OMS 119/2014 cap. I, art. 4 (minim 5.00 m). 

Intre cele 2 alveole, cea din PUZ-ul invecinat si cea din PUZ-ul prezent, exista o 
legatura pietonala cu latimea de 3.50 m. 

De mentionat ca Str. Bistrita, a fost propusa in asa fel incat, in viitor, printr-o 
reglementare de tip PUZ a terenului privat din nordul amplasamentului (unde actualmente 
se gaseste plantatia de pomi mentionata anterior), aceasta sa poata avea legatura cu 
strada Mures. 

- Strazile Caras si Barzava care au un profil de 12 m, cu 2 benzi de circulatie 
carosabila in ambele sensuri, cu latimea de 2 x 3.50 m.  

Pe ambele parti strazile au spatii verzi de aliniament cu latimea de 1.00 m si 
trotuare cu latimea de 1.50 m. 

De la intersectia str. I. L. Caragialel cu str. Caras, aceasta din urma, pana la prima 
curba la dreapta, va fi amplasata jumatate pe terenul beneficiarului, jumatate fiind 
existenta in PUZ-ul invecinat. 

La toate strazile, spatiile verzi de aliniament vor fi intrerupte in dreptul acceselor 
auto la parcele cu cai de acces carosabil cu latimea de 3.00 m.  

Capacitatile de transport admise - TONAJ mediu 

3.4. ZONIFICARE FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI 

Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenului cu suprafata de 21 483 mp, 
intr-un numar de 23 parcele, din care: 

- 20 parcele pentru locuinte 
- 1 parcela pentru dotari si servicii publice 
- 2 parcele pentru zona verde (parc) 

Se propune ocuparea etapizată a zonei concomitent cu realizarea drumurilor şi a 
dotarilor tehnico-edilitare caracteristice unei zone de locuit. 
 Zonificarea functională a teritoriului este prezentata in plansa - Reglementări 
urbanistice, Zonificare. 
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Prin PUZ, pentru terenul studiat se propun urmatoarele: 

- Realizarea unei zone rezidentiale cu functiuni complementare, (dotari servicii) cu 
cladiri avand regim de inaltime P, P+M, P+1E, P+1E+M/Er. 

Pentru zona rezidentiala se propun constructii in regim izolat - locuinte individuale 
si/sau constructii cu doua unitati locative pe parcela. 

Locuintele se vor realiza respectand OMS 119/2014 cap. I, art. 17 si anume vor 
avea inaltimea libera la plafon de cel putin 2.60 m si dimensiunea minima a camerelor de 
locuit de 12.00 mp. 

Locuintelor li se vor asigura obligatoriu iluminare si ventilatie naturala prin 
intermediul ferestrelor cu ochiuri mobile. Incalizarea locuintelor se va asigura prin 
intermediul centralelor individuale pe gaz. Unitatile exterioare de clima nu se vor amplasa 
pe fatadele principale ale cladirilor. Evacuarea deseurilor menajere de pe fiecare parcela 
se va realiza periodic de catre societati comerciale autorizate pe baza de contract. 

Loturile propuse au suprafatete cuprinse intre 600 mp si 833 mp. 

- Pentru zona de functiuni complementare s-a propus o parcela cu suprafata de 
1133 mp, reprezentand 5,27% din suprafata terenului. 

Dotarile si serviciile permise in zona vor fi din gama: 
- mici dotari de comert alimentar si nealimentar, comert cu amanuntul. 
- alimentatie publica: cafenele, cofetarii, patiserii, restaurante, etc. 
- unitati pentru prestari de servicii, sedii firme, birouri, cabinete medicale, etc. 

- Rezervarea suprafetelor de teren necesare drumurilor de acces si propunerea 
unei sectiuni transversale corespunzatoare, corelata cu PUZ-urile invecinate. 

- Rezolvarea in sistem centralizat a alimentarii cu apa, canalizare, gaz, curent electric. 

- Asigurarea de spatii verzi necesare zonei se realizeaza prin rezervarea a doua 
parcele destinate spatiilor verzi, insumand suprafata de 1075 mp, reprezentand 5% din 
suprafata terenului, avand functiunea exclusiv de parc.  

Deasemenea se propun spatii verzi de aliniament de-a lungul strazilor. 

- Asigurarea locurilor de parcare necesare zonei. 

Regimul de inaltime 
Regimul de inaltime al tuturor constructiilor este prevazut de maxim P+1E+M/Er. 

Amplasarea constructiilor pe parcela 

In situatia in care distanta intre cladiri este mai mica sau egala decat inaltimea 
cladirii cele mai inalte se va intocmi studiu de insorire (conf. OMS 119/2014 cap. I, art.3). 

Amplasarea constructiilor fata de aliniamentul stradal  
Amplasarea constructiilor (volumul principal) fata de aliniamentul stradal - limita 

dintre domeniul public si domeniul privat, este de 6.00 m. 
Garajele in regim P se pot amplasa si la frontul stradal. 

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face respectând 
conditiile:  

- cladirile se vor putea realiza in regim izolat - locuinte individuale sau construictii cu 
doua unitati locative pe parcela, cu conditia ca retragerile fata de limitele laterale sa fie de 
minim ½ din inaltimea la cornisa a cladirii, dar nu mai putin de 3.00 m. 
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Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelor se va face 
respectând conditiile: 

- cladirile principale se vor amplasa la o distanta de cel putin 10.00 m fata de limita 
din spate, cu exceptia parcelelor 12, 13, 14 la care retragerea fata de limita din spate va fi 
de minim 8.00 m.  

- constructiile anexe, in regim P, se vor amplasa la cel putin 3.00 m fata de limita 
din spate a proprietatii. 

- constructiile anexe parter se pot amplasa si pe limita din spate aproprietatii, cu 
conditia sa nu depaseasca inaltimea de 3.00 m si obtinerea acordului notarial al vecinilor. 

Sistematizarea pe verticala 

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat al fiecarei parcele cu 
parcelele vecine. 

 
Bilant teritorial  

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS 

Teren studiat - arabil 21483 mp 100,00% 21483 mp 100,00% 

Zona de locuinte ---- ---- 14180 mp.         66.01 % 

Zona de dotari, sevicii ---- ---- 1133 mp. 5.27 % 

Zona parcari ---- ---- 472 mp. 2,20 % 

Spatii verzi amenajate ---- ---- 1075 mp. 5.00 % 
Drumuri trotuare, zone verzi de 
aliniament ---- ---- 4623 mp. 21.52 % 

TOTAL ZONA PUZ.   21483 mp 100,00% 

INDICI URBANISTICI 

Zona de locuire 
P.O.T.max. = 35 % 
C.U.T.max. = 1,00 
Regim de inaltime max. = P+1E+M/Er. 
H. max. cornisa/streasina = 9.00 m.  H. Max. coama = 15.00 m. 
- Retragere fata de aliniament = 6.00 m. (pe ambele laturi la parcelele de colt) 
- Retragere minima fata de limita posterioara = 10.00 m si 8.00 m (parcelele 
12,13,14)  
Retragere minima fata de limitele laterale: 
- minim ½ din inaltimea la cornisa a cladirii, dar nu mai putin de 3.00 m. 

Tipologia de construire: 
- locuinte individuale. 
- constructii cu doua unitati locative pe parcela. 

Invelitoarea: sarpanta, terasa 
- coama paralela cu axul drumului. 
Panta acoperisului = 20º - 50º 



SC. INTERAX BB SRL 
PROIECTARE CONSTRUCTI I  CIV ILE S I  INDUSTRIALE 
                                URBANISM SI  S ISTEMATIZARE  

 

PUZ - ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 
Amplasament: Comuna Dumbravita, extravilan, nr. cad: 413590, judetul Timis 

Beneficiar: GHIATA MIRELA 
 

12 

Zona functiuni complementare - dotari, servicii 
P.O.T.max. = 40 % 
C.U.T.max. = 1,20 
Regim de inaltime max. = P+1E+M/Er. 
H. max. cornisa/streasina = 11.00 m.  H. Max. coama = 15.00 m. 
- Retragere fata de aliniament = 6.00 m. 
- Retragere minima fata de limita posterioara = 8.00 m. 
- Retragere minima fata de limitele laterale = 6.00 m. 

Tipologia de construire: 
- dotari si servicii publice 

Invelitoarea: sarpanta, terasa 
- coama paralela cu axul drumului 
Panta acoperisului = 20º - 50º 
 

3.5. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 

Zona din jurul prezentului PUZ este echipata cu retele edilitare, apa, canal, curent 
electric si gaz. 

 A. Alimentare cu apa. 

 a) Situaţia existentă. 

Pe strazile: Bistrița, Caras si Barzava există rețele de apă potabilă având De 125 
mm, rețele deservite de societatea Aqua Dumbrăvița. 

În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau 
industrială.  

 b) Situaţia propusă. 

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer 
pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor.  

Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o 
extindere a sistemului centralizat de apă al localităţii Dumbrăviţa, existentă pe str. Bistrița.  

Extinderea reţelei de apă se va realiza de-a lungul străzii Bistrița și de-a lungul 
drumurilor propuse pe parcela studiată cu conducte de polietilenă din PE - ID cu De 125 
mm, conform planşei de reglementări echipare edilitară - apă potabilă și canalizare. 

Din această reţea se va realiza câte un branşament pentru fiecare parcelă în parte. 
Lungimea rețelei de apă va fi de 380,00 m. 

Rețeaua de apă propusa prin prezentul PUZ va închide în inel retelele de apa 
existente pe străzile Bârzava și Caraș. 

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi alimentarea hidranţilor 
de incendiu exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta.  

Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1-1,5 m în lungul 
străzilor conform planşelor anexate.  

Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie, aşa cum rezultă din breviarul 
de calcule, vor fi asigurate de staţiile de pompare ale localităţii. 

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.  
La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire, 

pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care 
va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de 
gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. 
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 B. Canalizare 

 a) Situaţia existentă. 

Pe strada I. L. Caragiale există rețea de canalizare cu diametrul de 315 mm și pe 
strada Caraș există rețea de canalizare cu diametrul de 250 mm, rețele deservite de 
societatea Aqua Dumbrăvița. 

În prezent terenul studiat nu este sistematizat, are funcţiunea de teren agricol şi în 
concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială în zonă.  

 b) Situaţia propusă. 

Canalizarea propusă pentru PUZ-ul studiat se va face în sistem separativ 
(canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). 

 1. Canalizarea apelor uzate menajere 

Se vor realiza două extinderi ale rețelei de canalizare a localităţii Dumbrăviţa, 
existente pe strzile I. L. Caragiale și strada Caraș, astfel: 

- Se va realiza o extindere a rețelei de canalizare a localității Dumbrăvița, existentă 
pe strada I.L. Caragiale.  

Extinderea acestei reţele de canalizare se va realiza de-a lungul străzii Bistrița și 
de-a lungul drumului propuse pe parcela studiată, conform planşei de reglementări 
echipare edilitară - apă potabilă și canalizare, anexată.  

Reţeaua de canalizare va fi realizată din PVC - KG cu diametrul de 250 mm.  
Pe traseul reţelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecţie 

cu un diametru de minim 1 m.  
Din această reţea se va realiza câte un racord de canalizare pentru fiecare parcelă 

în parte. Lungimea rețelei de canalizare va fi de 300,00 m. 
- Se va realiza o extindere a rețelei de canalizare a localității Dumbrăvița, existentă 

pe strada Caraș.  
Extinderea acestei reţele de canalizare se va realiza de-a lungul străzii Caraș (în 

continuare) și de-a lungul drumurilor propuse pe parcela studiată, conform planşei de 
reglementări echipare edilitară - apă potabilă și canalizare, anexată.  

Reţeaua de canalizare va fi realizată din PVC - KG cu diametrul de 250 mm.  
Pe traseul reţelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecţie 

cu un diametru de minim 1 m.  
Din această reţea se va realiza câte un racord de canalizare pentru fiecare parcelă 

în parte. Lungimea rețelei de canalizare va fi de 30.00 m. 
Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm 

grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm. 
Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi 

prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul 
de altul, conform STAS 3051.  

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de 
intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. 

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii 
acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau 
calitativ al apelor. 

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având 
etanşare cu garnitură de cauciuc. si vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile. 
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 2. Canalizarea apelor pluviale 

Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri, din interiorul parcelelor, vor fi 
colectate separat într-un bazin de retenţie cu un volum de 3 m3, amplasat pe fiecare 
parcelă şi vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute pe fiecare parcelă. 

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri şi trotuare vor fi 
colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de 
hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate.  

Bazinul de retenţie va avea un volum de 58 m3.  
Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi 

prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în canalul 
de desecare CPD (HCn 91), prin intermediul unei guri de vărsare, conform planşei de 
reglementări echipare edilitară - apă potabilă și canalizare, anexată. 

 Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie: 
Vcolectat = 56,39 m3. 
 Volumul de apă pluvială colectat anual este: 
Vanual = 3.247,65 m3 /an. 
 La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în 

vigoare. 

 C. Alimentare cu energie electrică 

 a) Situaţia existentă. 
In prezent, parcela studiată nu are rețea de alimentare cu energie electrică, pe 

parcelă nu există linii electrice aeriene.  
In apropierea parcelei studiate există rețea electrică LEA 20 kV, în exploatare. 

 b) Situaţia propusă. 

În zonă apar noi consumatori de energie electrică, preponderent de uz casnic. 
Consumul luat în calcul este pentru 20 imobile de locuit cu maxim 2 apartamente în 

regim de înălțime P+1E+M/Er, respectiv pentru 1 imobil pentru servicii publice (comerț, 
alimentație publică, birouri etc.) în regim de înălțime P+1E+M/Er. 

 Conform normativ PE 132/2003 bilanţul energetic al consumatorilor de energie 
electrică se apreciază astfel: 

  - 40 locuințe x 20,0 kW / loc.             Pi = 800 kW 
                    Pa = Pi x 92% = 736 kW 
  - 1 obiectiv servicii x 30,0 kW/SAD            Pi =   30 kW 
           Pa = Pi x 50% =  15 kW 
  _____________________________________________________________ 
      TOTAL           Pi  =  830 kW 
              Pa =  751 kW 

Pentru alimentarea cu energie electrică se propune extinderea rețelei de alimentare 
cu energie electrică existente în zonă, în apropierea parcelei studiate. În funcție de soluția 
agreată de E-DISTRIBUȚIE BANAT SA, extinderea rețelei de alimentare cu energie 
electrică și iluminatul stradal se vor realiza de la rețeaua electrică LEA 20 kV existentă în 
apropierea parcelei studiate. 

Se va realiza un racord electric la rețeaua de alimentare cu energie electrică a 
localității, LEA 20 kV existentă în apropierea parcelei studiate și un post de transformare 
nou, conform planșei de reglementări echipare edilitară electrice-telefonie. 
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Racordul electric va fi comun pentru toate clădirile propuse, urmând ca în firida de 
branșament energie electrică să se realizeze separarea de consum pentru toate unitățile 
locative, respectiv unitățile de servicii. 

De asemenea, se va prevedea iluminat stradal cu corpuri de iluminat de 250 W, 
montate pe stâlpi. 

Soluţiile tehnice de extindere, racord şi distribuţie vor fi studiate în etapele 
următoare după finalizarea PUZ-ului.  

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de E-DISTRIBUTIE 
BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. 

 D. Dotarea cu retele de telefonie si telecomunicatii. 

 a) Situaţia existentă. 

În prezent, parcela studiată nu are rețele de telefonie și telecomunicații.  
În zonă există cabluri fibră optică. 

 b) Situaţia propusă. 

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor realiza extinderi de rețele și 
racorduri la rețelele de telefonie și telecomunicații existente în vecinătatea parcelei 
studiate. 

La proiectare şi execuţie se vor respecta prevederile tuturor normativelor şi 
legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; PE 107-1995; P 118-1999 ). 

 

                                   BREVIAR DE CALCUL 
 

 A. ALIMENTAREA CU APĂ. 

 1. Necesarul de apă potabila. 

 1.1. Zona de locuinţe și funcţiuni complementare - 21 parcele. 

  - parcele locuinţe P+1E+M/Er = 20 buc. 

  - nr. de locuitori = 7 loc. /parcelă. 

  - normă de consum = 140 l /om /zi. 

  - parcele funcţiuni complementare = 1 buc. 

  - nr. persoane = 25 pers. /parcelă. 

  - normă de consum = 30 l /om /zi. 

 Qzimed = 1,06 x 1,30 x [(20 x 7 x 140) + (1 x 25 x 30)] /1000 = 28,04 m3 /zi = 0,325 l /s. 

 Qzimax = 1,3 x Qzimed = 36,45 m3 /zi = 0,422 l /s. 

 Qorarmax = 2,8 x Qzimax /24 = 4,252 m3 /h = 1,181 l/s. 

 Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin extinderea reţelei localităţii 
Dumbravita, retea existentă pe strada Bistrița.  

Această extindere de reţea va asigura şi alimentarea hidranţilor de incendiu exteriori 
ce vor fi poziţionaţi pe aceasta, pentru stingerea unui eventual incendiu în zona studiată. 
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 B. CANALIZARE. 

 1. Debitele de calcul pentru canalizarea apelor menajere. 

 Quz zimed = 1 x Qzimed = 28,04 m3 /zi = 0,325 l /s. 

 Quz zimax = 1 x Qzimax = 36,45 m3 /zi = 0,422 l /s. 

 Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 4,252 m3 /h = 1,181 l/s. 

 2. Debitele de calcul pentru canalizarea apelor pluviale. 

  Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: 

 Qpluvial = m x i x ΣS x Ø - unde; 

  m - coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de  

  înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; 

  m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. 

  i - intensitatea normală a ploii de calcul; 

  i = 160 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73. 

  S - suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; 

  S circulaţii = 0,5155 ha; 

  Ø - coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. 

  Ø = 0,85 - pentru circulaţii; 

 În concluzie; 

  Qpluvial = 0,8 x 160 x 0,5155 x 0,85 = 56,08 l /s. 

 Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: 

  tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 200/42 = 16,76 min. 

 Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: 

  Vcolectat = 56,08 x 16,76 x 60 /1.000 = 56,39 m3.  

 Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 58 m3. 

 Volumul de apă colectat anual este: 

  Vanual = (630 mmH2O /an x 5.155,00 m2) /1.000 = 3.247,65 m3 /an. 

3.6. PROTECŢIA MEDIULUI 

Prezentul PUZ cuprinde doar locuinte si functiuni complementare (dotari, servicii), 
avand impact nesemnificativ sau redus asupra mediului. 

Problemele referitoare la Protectia mediului se vor stabili Conform Anexei 1 din 
Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004, privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluarii de mediu pentru planuri si programe, analizand criteriile pentru determinarea 
efectelor semnificative potentiale asupra mediului. 

Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: 
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Conform planului propus pe terenul prezentului PUZ se vor desfasura doar activitati 
cu impact nesemnificative sau redus asupra mediului. 

Influenta activitatilor asupra factorilor de mediu: 

Apa potabila 

Necesarul de apa se va asigura din reteaua publica a comunei Dumbravita prin 
extinderea acesteia. 

Apa uzata 

Canalizarea se va realiza in sistem centralizat prin extindere si racordare la reteaua 
de canalizarea existenta a comunei Dumbravita. Canalizarea propusa prin PUZ se va face 
in sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor 
pluviale). 

Managementul deseurilor 
Deseurile menajere stocate temporar in cadrul fiecarei parcele in pubele 

inscriptionate amplasate pe platforma beton vor fi preluate periodic de catre societati 
autorizate cu mijloace de transport adecvate. Distanta intre platforma betonata si ferestrele 
camerelor de locuit invecinate va respecta OMS 119/2014 cap. I, art. 4 (minim 10.00 m). 

3.7. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

Terenurile aferente drumurilor propuse vor trece în domeniul public.  

Toate retelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, curent electric, gaz, vor 
deveni publice după realizare. 

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanta cu Ghidul privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 
176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile 
legale în vigoare. 

 Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare privind modul de utilizare a 
terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pentru zona studiata. 
 
 
                                                                                      Intocmit, 
                                                      Arh. Georgeta Butnarescu 
 
                                               


