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Proiect nr. P – 15011 /2021 
 

MEMORIU TEHNIC 
al obiectivului 

PUZ – ZONĂ REZIDENŢIALĂ ȘI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 

Comuna Dumbraviţa, extravilan, CF 413590, nr. cad. 413590 

jud. Timiş 
 

 

 A. ALIMENTARE CU APĂ. 

 

 a) Situaţia existentă. 

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

industrială. Pe strazile: Bistrița, Caras si Barzava există rețele de apă potabilă având De 

125 mm, rețele deservite de societatea Aqua Dumbrăvița. 

 

 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 strada 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 având diametrul De 125 mm, conform planşei de 

reglementări echipare edilitară – apă potabilă și canalizare, anexată. 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. 

 

 



 2 

 B. CANALIZARE. 

 

 a) Situaţia existentă. 

  În prezent terenul nu este sistematizat, are funcţiunea de teren agricol şi în 

concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială în zonă. 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. 

 

 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 străzile 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. 
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 Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având 

etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile. 

 

  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 m
3
, 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 m
3
. 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 m
3
. 

 

 Volumul de apă pluvială colectat anual este: 

Vanual = 3.247,65 m
3
 /an. 

 

 La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în 

vigoare. 

 

 C. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ. 

 

 a) Situaţia existentă. 

  În prezent, parcela studiată nu are rețea de alimentare cu energie electrică, pe 

parcelă nu există linii electrice aeriene. În 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 
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  - 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 20kV existentă în 

apropierea parcelei studiate. 

 Se va realiza un racord electric la rețeaua de alimentare cu energie electrică a 

localității, LEA 20kV existentă în apropierea parcelei studiate și un post de transformare 

nou, conform planșei de reglementări echipare edilitară electrice-telefonie. 

 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 P.U.Z.-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). 

 

Întocmit, 

ing. Alin Coşa 
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Proiect nr. P – 15011 /2021 

 

BREVIAR DE CALCULE 
 

 A. ALIMENTAREA CU APĂ. 

 

 1. Necesarul de apă. 

 

 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 m
3
 /zi = 0,325 l 

/s. 

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

 Qorarmax = 2,8 x Qzimax /24 = 4,252 m
3
 /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. 

 

 B. CANALIZARE. 

 

 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. 

 

 Quz zimed = 1 x Qzimed = 28,04 m
3
 /zi = 0,325 l /s. 

 Quz zimax = 1 x Qzimax = 36,45 m
3
 /zi = 0,422 l /s. 

 Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 4,252 m
3
 /h = 1,181 l/s. 
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 2. Debitele de calcul pentru apele 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 m
3
.  

 Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 58 m
3
. 

 

 Volumul de apă colectat anual este: 

  Vanual = (630 mmH2O /an x 5.155,00 m
2
) /1.000 = 3.247,65 m

3
 /an. 

 

Întocmit, 

ing. Alin Coşa 

 
 


