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CIOCANI FIRAN IOAN P.F.A.
300232, Timişoara, str. C.A. Rosetti, nr.16
jud. Timiş

 Proiect nr. UDZ 197/18

 Data iunie 2022

1.2.Obiectul studiului

Obiectul documentaţiei de faţă îl constituie urbanizarea unei parcele de teren agricol
aflate în zona nord-vestică a extravilanului localităţii Dumbrăviţa, comuna
Dumbrăviţa, jud. Timiş, situate în proximitatea şoselei de centură a municipiului
Timişoara în partea sa de nord.

Regimul juridic al terenului luat în studiu se prezintă astfel:
- parcelele sunt proprietate privată a unei persoane juridice SOCIETATEA ANALOG

SRL, şi a fost dobândită prin cumpărare, fiind întabulată în Cartea Funciară nr.
413480, com.Dumbrăviţa. Parcela are nr. cad. 413480. Se anexează extrasul CF.

- Suprafaţa totală a parcelei, proprietate privată însumează 40 931 mp.
- Suprafața totală a parcelelor din măsurători însumează 40 931 mp.
- Parcela este liberă de sarcini.

Regimul economic actual al terenului îl încadrează în folosinţa agricolă, cu
specificaţia arabil. Terenul se află în extravilanul comunei Dumbrăvița, jud. Timiș.

Lucrarea are drept scop creerea unei zone de mică industrie nepoluantă, depozitare
și activități economice în partea nord-vestică a extravilanului actual al comunei
Dumbrăviţa, oportunitate ce duce la dezvoltarea economico-financiară a zonei,
exploatând o zonă care a rămas neurbanizată, dar propice pentru astfel de funcţiuni.

Studiul cuprins în prezenta documentaţie este întocmit în conformitate cu legislatia in
vigoare, prezenta documentaţie tratând următoarele categorii de probleme, enunţate
de către beneficiar:

 parcelarea în conformitate cu R.G.U. şi prevederile C.J.Timiș și C.L.
Dumbrăvița;

 stabilirea regulilor urbanistice de amplasarea construcţiilor în cadrul parcelei
şi a procentelor de ocupare şi utilizare a terenului în conformitate cu R.G.U. şi
prevederile C.L. Dumbrăvița;

 stabilirea soluţiilor de principiu a căilor de acces şi nodurilor acestora, a
profilelor stradale noi creeate în conformitate cu pervederile legale existente
în domeniu şi prevederile C.L. Dumbrăvița;

 stabilirea mişcării proprietarilor asupra terenului studiat, în vederea realizării
ansamblului industrial propus.

Amplasamentul de faţă nu este cuprins în perimetrul construibil conform PUG al
comunei Dumbrăviţa, aprobat prin H.C.L. nr. 41 din 27.09.2002, şi nici în perimetrul
urbanizabil conform PUZ cu caracter Director Extravilan Dumbrăviţa, aprobat prin
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H.C.L. nr. 27 din 27.05.2004  din următoarele motive: zona cuprinsă între Centura
Timişoarei şi limita administrativă de nord a comunei a fost păstrată neurbanizată
pentru clarificarea traseului centurii feroviare din nordul Timişoarei.

Odată cu aprobarea sa, Planul Urbanistic Zonal devine un instrument de lucru la
îndemâna factorilor de decizie locali şi care poate sta la baza elaborării şi aprobării
tuturor proiectelor de dezvoltare propuse de diferiţi beneficiari cum ar fi colectivităţi
sau persoane particulare, administraţie centrală şi locală, agenţi economici, etc.

1.2.1. Solicitări ale temei program

Tema program a fost întocmită de către beneficiar şi prevede următoarele cerinţe:
- Propunerea de urbanizare va cuprinde funcţiunea de mica industrie

nepoluantă, depozitare și activități economice.
- Propunerea de urbanizare va urmări parcelarea în parcele de cca. 5000

mp.
- Propunerea va urmări o optimă folosire a terenului, în vederea folosirii cât

mai eficiente a acestuia.

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona
studiată

Terenul studiat se află actual în extravilanul comunei Dumbrăvița.
Comuna Dumbrăvița a demarat actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei,
care propune cuprinderea în intravilan a terenului studiat, cu prevederea funcțională
de zonă industrială și de depozitare.
În concordanță cu propunerile noului PUG, va fi depusă o cerere pentru un Aviz
Prealabil de Oportunitate pe terenul studiat, ce va însoți prezenta documentatie.

1.3.Surse de documentare

1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior studiului

Dintre studiile şi proiectele elaborate anterior studiului, se precizează următoarele:
- Planul Urbanistic General al Comunei Dumbrăviţa, aprobat în anul 2002

(întocmitor S.C. IPROTIM S.A. Timişoara)
- Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director extravilan Dumbrăviţa, aprobat

în anul 2004 (întocmitor S.C. PSG GROUP S.R.L.)
- Planul Urbanistic Zonal Activități economice cu caracter nepoluant, servicii

și depozitare, parcelele A 12/3-16/a, A 14/1/15, A 14/1/16/a, extravilan
Dumbrăvița, având ca beneficiari pe Suli Eduard și Suli Elena;

- Planul Urbanistic Zonal Producție și depozitare cu caracter nepoluant,
producție prefabricate din beton și stație de betoane ecologică, showroom
auto-moto, activități economice, parcelele A 12/1/1, A 12/1/2, extravilan
Dumbrăvița, jud. Timiș, având ca beneficiari pe Patrichi Ionel, Patrichi
Adriana Maria și SC Europroducts SRL;

- Plan Urbanistic Zonal Zona industrială și depozitare, parcelele A 14/1/1,
extravilan Dumbrăvița;

1.3.2. Studii de fundamentare, planuri și studii întocmite concomitent cu
prezentul studiu
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Concomitent cu prezentul PUZ se intocmesc următoarele:
- Planul Urbanistic General al comunei Dumbrăvița, elaborat de SC

PROCAD SRL Timișoara; documentaţie aflată în studiu;
- Studiul topo-cadastral, elaborat de SC GEOLINK SRL, care a relevat atât

situaţia topografică cât şi cea a cadastrală şi a proprietăţilor.

1.3.3. Date statistice

Date statistice au fost preluate din PUG Dumbrăvița în lucru.

1.3.4. Proiecte de investiţii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei

Principalul proiect de perspectivă este dublarea Centurii Auto a Timișoarei, la 4
benzi.
Nu sunt prevăzute pe tronsonul existent alte accese din Centura Timișoarei, în zona
studiată, cel existent nefiind aprobat.
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2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.Evoluţia zonei

2.1.1. Date privind evoluţia zonei

Zona a fost cuprinsă până la actualul PUG Dumbrăvița în lucru în extravilanul
localității Dumbrăvița. Interesul pentru folosință industrială a terenurilor dintre
Dumbrăvița și Sânandrei, cumulat cu accesul facil din centura au făcut ca o serie de
terenuri atât de pe Covaci cât și de pe Dumbrăvița să fie urbanizate în ultimul timp
pentru astfel de funcțiuni.

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei relaţionate cu evoluţia localităţii

Zona, prin aprobarea unor PUZ-uri cu funcțiuni similare, a fost deja creionată din
punct de vedere al structurii urbanistice, astfel ca actuala urbanizare, fiind lipită de un
PUZ aprobat, beneficiază în mare măsură de propunerile de urbanizare propuse la
Sud.

2.1.3. Potenţial de dezvoltare

Potențialul de dezvoltare al zonei este foarte mare, datorită următorilor factori:
- Situarea terenului în zona periurbană a Timișoarei;
- Accesibilitatea facilă spre autostradă, centura Timișoarei, Timișoara, aeroport;
- Contextul urbanistic al zonei;
- Forța de muncă disponibilă în întreg arealul de N al zonei periurbane

Timișoara;

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul luat în studiu este situat în extravilan, în porţiunea nord-vestică a actualului
extravilan al localităţii Dumbrăviţa, porţiune cuprinsă între Centura Timişoarei şi limita
sa nordica administrativă.

Accesul în zonă se face pe De 13 – drum asfaltat în partea de sud unde este
conectat cu Centura Timișoarei, iar la partea de nord drum de pământ, agricol,
conectat cu De 1059 drum ce delimitează comuna Dumbrăviţa de Sânandrei, care la
rândul lui este conectat cu DC 58 Timişoara-Covaci drum de asfalt în legătură cu
Centura Timișoarei.

Limitele terenului sunt:
- la nord-vest: Hcn 11;
- la sud-vest: parcelele cu nr. cad. 412828 și 412836 (zona verde)

– situate în intravilan;
- la sud-est: parcelele cadastrale 413481, 413482 și DE13.
- la nord-vest: parcelele cu nr. cad 412818 (stradă), 412815,

412816, 412817, 412810 și 412811 (zona verde) situate în
intravilan.
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2.3.Elemente ale cadrului natural

Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată. Panta
generală a terenului este pe direcţia Est-Vest spre Hcn 11.

În zonă există canalul de desecare Hcn 11 in partea de vest de terenul studiat ,
făcând parte din sistemul local de desecare, cu legătură directă cu Hpr 15 – pârâul
Niarad (Beregsăul Vechi).

Clima localităţii Dumbrăviţa se înscrie în cea de tip temperat continental moderată cu
influenţe mediteraneene. Temperaturile medii lunare în ianuarie sunt de -1, -2
gd.Celsius şi în iulie de +22, +25 gd.Celsius . Perioada martie-septembrie prezintă
umiditatea atmosferică scăzută, valorile variind între 62%(iulie) şi 66,6%(aprilie).
Zilele cu soare reprezintă cca. 75% din totalul zilelor. Nivelul multianual al
precipitaţiilor în mm este de 600. Vântul de nord are frecvenţa cea mai mare , urmat
de cel de vest şi sud.

Zona are o orientare bună faţă de punctele cardinale, permiţând noilor funcţiuni
respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu Ts=1,0s şi Ks=0,16
echivalent gradului 7,5 M.K.S. de intensitate seismică faţă de care se va aplica
sporul corespunzător clasei de importanţă a construcţiei.

Adîncimea de îngheţ conform prescripţiilor este de 0,80 m.

Nu există în zonă riscuri naturale.

2.4.Ocuparea terenurilor

2.4.1. Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată

La ora actuală, terenul studiat se află în folosință agricolă.

2.4.2. Relaţionări între funcţiuni

Zona reprezintă la ora actuală o mixtură de terenuri aflate în intravilan/extravilan cu
folosințe industriale/agricole.

La cca. 4,5 m N față de amplasament se află amplasată o hală de depozitare
logistică aparținând societății Maracana SRL, la cca. 42,3 m N o stație de betoane și
o un corp laborator aferent acesteia aparținând tot societății Prefatim Construct Nord
SRL, iar la 94,26 m N față de amplasament se află o clădire de birouri aparținând
societății Maracana SRL.

Pe o rază de 2000 m față de limita de proprietate a investitiei terenului există
următoarele unități care necesită zone de protecție sanitară:

- cea mai apropiată locuință de limita de proprietate studiată se află la cca. 750
m SV, dincolo de șoseaua de centură, pe teritoriul intravilan Dumbrăvița.
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2.4.3. Elemente de structură urbană

La ora actuală nu se poate vorbi despre o structură urbană în zonă, chiar dacă există
terenuri urbanizate care au ținut cont de o viitoare structură urbană.

2.4.4. Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

La ora actuală, pe terenul studiat nu există fond construit.

2.4.5. Aspecte calitative ale fondului construit

Nu este cazul.

2.4.6. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine

Nu este cazul.

2.4.7. Asigurarea de spaţii verzi

Nu este cazul.

2.4.8. Zone cu riscuri naturale şi tehnologice

Nu există riscuri tehnologice.

2.4.9. Zone funcţionale

Nu este cazul.

2.4.10. Disfuncţionalităţi

Principala disfuncționalitate din punct de vedere al ocupării terenurilor o reprezintă
mixtura de funcțiuni agricol/industrial, care face încă nerentabilă realizarea echipării
tehnico-edilitare a zonei.

2.5.Circulaţia

2.5.1. Analiza circulaţiilor în zonă

Accesul în zonă se face pe De 13 – drum asfaltat în partea de sud unde este
conectat cu Centura Timișoarei, iar la partea de nord drum de pământ, agricol,
conectat cu De 1059 drum ce delimitează comuna Dumbrăviţa de Sânandrei, care la
rândul lui este conectat cu DC 58 Timişoara-Covaci drum de asfalt în legătură cu
Centura Timișoarei.

Terenul este echipat astfel în mare măsură cu drumuri agricole, şi dimensionate ca
atare.

Transportul  în comun există pe DC 58 Timişoara-Covaci.
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Terenul nu beneficiază circulații amenajate de cicliști sau pietoni.
Astfel principala necesitate o reprezintă modernizarea circulațiilor auto și
pietonale pe amplasamentul studiat, în parelel cu asigurarea transportului în
comun în vecinătatea amplasamentului.

Este necesară predeverea de noi artere de circulație, care să asigure accesul la
noile parcele.

2.5.2. Disfuncţionalităţi-priorităţi

Analiza circulaţiei din zona studiată a relevat disfuncţionalităţi majore de natură strict
legată de circulaţie dar şi privind legătura normală a zonei cu restul localităţii, expuse
în continuare:

 Zona este lipsită de irigare cu circulaţii adecvate unei zone industriale.
 Zona nu are în apropiere staţie de transport în comun.
 Circulaţia pietonieră şi ciclistă nu se gaseşte pe nici una dintre căile de acces

în zonă.
 Zona nu are prevăzute parcaje.

2.6.Echipare edilitară

2.6.1. Stadiul echipării edilitare

Zona suferă în mare parte de lipsa principalelor utilităţi.

Alimentarea cu apa potabilă. Există în localitatea Dumbrăviţa. Aceastea pot asigura
doar consumul menajer pentru viitoarea investitie.

Reţeaua de canalizare menajeră exista în localitate pe Calea Lipovei şi Calea
Aradului.

Reţeaua de canalizare pluvială nu există în localitate.

Reţelele de transport şi distribuţie energie electrică: in partea de sud a terenului
există două reţele de transport energie electrică de 110 respectiv 220 KV (propusă a
fi transformată în 400 KV), zona de protecție a acestora nu intersecteaza terenul
studiat, acesta fiind amplasat imediat dincolo de limita de protecție a acestora. Există
în zonă reţele de medie respectiv joasă tensiune la PUZ-urile din N.

Încălzire: nu există în localitate.

Alimentare cu gaz metan: există în localitatea Dumbrăviţa.
Exista posibilitatea extinderii reţelei de gaz până la amplasamentul studiat.

Telefonie, alte instalaţii: Reţelele de telefonie, cablu TV, - există in perimetrul
constriubil al localităţii;
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2.6.2. Disfunţionalităţi

Se apreciază că disfuncţionalităţile cele mai evidente sunt legate de lipsa dotării cu
utilităţi a zonei.

2.7.Probleme de mediu

La ora actuală, terenul luat în studiu este în folosinţă agricolă neexistând un micro-
ecosistem valoros. De asemenea el nu conţine nici un fond construit, care să susţină
folosinţa actuală.

Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată,
neexistând vreun risc natural sau antropic.

Nu există in zonă valori de patrimoniu ce necesită protecţie.
Nu există in zonă potenţial balnear.

2.8.Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

După obţinerea titlurilor de proprietate, s-a manifestat tendinţa deţinătorilor ce au
terenuri în vecinătatea Timişoarei de a dezmembra parcelele şi de a le vinde în
scopul construirii. Noii proprietari sunt în general locuitori ai municipiului, dar şi ai
comunei.

Această tendinţă de a da suprafeţelor de teren cu destinaţia iniţială de terenuri
agricole o altă funcţiune, se manifestă extrem de puternic şi este necesar ca
documentaţiile ce vor structura evoluţia viitoare a comunei să ţină seama de aceste
intenţii.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pentru nevoile prezentului studiu a fost considerată necesară întocmirea în cadrul
studiilor de fundamentare a lucrării „Date topografice şi cadastrale sc.1:1000” prin
care în afara suportului topo au fost evidenţiate datele principale privind situaţia
parcelară şi a proprietăţilor.

Concluziile studiului sunt sintetizate după cum urmează:
 lucrările preconizate prin studiu au în vedere numai terenuri ce se află

proprietatea beneficiarului.
 panta generală a terenului este pe direcţia Est-Vest spre Hcn 11.

3.2.Prevederi ale PUG, PUZ Director

Planul Urbanistic General, extensia ulterioara PUZ Director și PUG-ul in lucru
evidențiază pentru zona studiată următoarele:

 Planul Urbanistic General întocmit în anul 2000 şi aprobat în anul 2002 nu
cuprinde în perimetrul său terenul de faţă şi poate fi cu această ocazie
considerat depăşit. El este reactualizat în conformitate cu tendinţele actuale de
dezvoltare.

 PUZ-ul Director al extravilanului comunei Dumbrăviţa, aprobat în 2004 de
asemenea nu include terenul studiat ca urbanizabil.

 PUG-ul în lucru prevede includerea zonei de la N de Centură in intravilanul
propus, cu funcțiunea de industrie și depozitare ;

Prevederile din PUG-ul în lucru au fost preluate în prezenta documentație.

3.3.Valorificarea cadrului natural şi antropic

3.3.1. Valorificarea cadrului natural

Principala calitate a cadrului natural care a fost valorificată în proiectul de față este
planeitatea terenului.

O componentă importantă a zonei este cantitatea de precipitaţii ce cade şi intră în
sol. Prin construire aceasta este captată de obicei şi nu mai ajunge în sol. Astfel s-a
încercat ca principiul rezolvării apelor pluviale să fie acela al reintroducerii apei
provenite din precipitaţii în sol.

Se propune plantarea unui arbore de talie medie la fiecare 300 mp de teren.
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Se interzice forarea de noi puţuri fără avizul A.N.-Apele Române.

3.3.2. Valorificarea contextului socio-economic

Contextul socio-economic: apropierea de Timișoara, situarea într-o zona industrială
aflată în curs de dezvoltare, forța de muncă din zonă, apropierea de autostradă,
centură și aeroport reprezintă principalele elemente ale contextului socio-economic
care au o influență majoră asupra dezvoltării ulterioare ale amplasamentului,
constituind premise importante ale demarării prezentei urbanizări.

3.4.Zonificare funcţională – reglementări. Bilanţ teritorial, indici urbanistici

3.4.1. Zone funcţionale – reglementări

3.4.1.1. Principii generale de organizare

Potrivit temei lansate de către beneficiar obiectul principal al studiului îl constitue
lotizarea terenului în conformitate cu prevederile R.G.U., ale R.L.U., pervederile
C.L.Dumbrăviţa şi C.J.Timiş, şi celelalte norme în vigoare din domeniu, în vederea
desfăşurării de mică industrie nepoluantă, depozitare și activități economice.

Astfel s-au obţinut un număr de 7 parcele destinate activităţilor economice şi
depozitării care conțin și zonele destinate spaţiilor verzi, fiecăreia fiindu-i asigurat
accesul la un drum public.

Principiul de rezolvare urbanistică a rezultat din rezolvarea circulaţiilor, precum şi
principiul unificării zonelor funcţionale (mică industrie nepoluantă, depozitare și
activități economice, zone verzi), atribuindu-se fiecarui set de functiuni pozitia
conjunctural cea mai convenabila.

S-au avut în vedere relaţionări cu zonele vecine din punct de vedere al circulaţiilor
precum şi legături cu posibile viitoare dezvoltări după principii ierarhice. Acest aspect
este prezentat în planşa 197-1-U-Incadrare în zonă. Plan concept cvartal propus.

3.4.1.2. Mică industrie nepoluantă, depozitare și activități economice

Cea mai mare parte a terenului urbanizat îl reprezintă cel destinat acestui tip de
funcțiuni, ipoteza de proiectare  fiind aceea a realizării unor corpuri de clădire de tip
hală.

Sunt permise pe această zonă toate tipurile de activități terțiare, pentru care nu este
necesară evaluarea de mediu, de tipul:

- Clădiri de mică industrie nepoluantă;
- Clădiri de depozitare nepoluantă;
- Clădiri comerciale, showroomuri, etc;
- Clădiri de procesare și ambalare produse agricole sau derivate, etc;

Suprafața totală destinată acestui tip de funcțiuni este de 24474 mp (59,79% raportat
la totalul terenului urbanizat).
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3.4.1.3. Căi de circulaţie şi transporturi

Terenurile destinate căilor de circulație sunt reprezentate de totalitatea circulațiilor
rutiere și pietonale publice propuse pe amplasament:

- Strazile noi propuse cu un profil transversal de 16 m.
Detalii tehnice se vor găsi în capitolul de circulații.

Terenurile destinate circulațiilor auto și pietonale aferente publice ocupă 8270 mp,
adică 20,20% din totalul terenului.

Mai există și terenuri destinate acceselor și parcajelor interioare, private, care vor fi
detaliate la faza următoare de proiectare.

3.4.1.4. Spaţii verzi

Spațiile verzi din cadrul urbanizării sunt dispuse spre pârâul Niarad, ce cumulează
8187 mp adică 20,00% din totalul terenului urbanizat.

3.4.1.5. Măsuri în zonele cu riscuri naturale şi tehnologice

Toate cădirile vor fi proiectate și verificate în concordață cu normativele actuale în
domeniul seismic.

3.4.1.6. Interdicţii de construire

Se instituie interdicție de construire în următoarele situații prezente pe terenul
urbanizat:

- 18,5 m dreapta stânga față de LEA 110 KV rămasă pe amplasament;
- 37,5 m dreapta stânga față de LEA 220 KV rămasă pe amplasament ce se va

transforma în 400KV;

3.4.2. Bilanţ teritorial

Tabel 1 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în terenul studiat
Zone funcţionale Suprafaţa

(mp)
Procent

% din total

MICĂ INDUSTRIE, DEPOZITARE,
ACTIVITĂȚI ECONOMICE

24474 59,79

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT RUTIERE 8270 20,20
SPAŢII VERZI, PROTECŢIE 8187 20,00
TOTAL TEREN DIN C.F. 40 931 100,00
TOTAL TEREN DIN MĂSURĂTORI 40 931 100,00
TOTAL ZONĂ STUDIATĂ 120 905 241,00

3.4.3. Indicatori urbanistici

Indicii urbanistici prevăzuţi pentru zonele funcţionale sunt prezentaţi în continuare.

Regimul maxim de înălțime admis pe teren este de P+2E, fără ca întreaga clădire să
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depășească 16 m la atic.

Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) pentru zonele funcţionale propuse
este:

- 55% - pentru zonele de producție/depozitare/servicii şi comerţ;

Coeficientul maxim de utilizare (C.U.T.) a terenului pentru zonele funcţionale propuse
este:

- 1,65 - pentru zonele de servicii şi comerţ;

3.5.Modernizarea circulaţiei

Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare amenajării acceselor rutiere la
obiectiv, precum şi reţeaua de străzi interioare pentru deservirea întregii zone , în
vederea asigurării traficului auto şi pietonal al teritoriului studiat, asigurarea zonei cu
transport în comun.

Potrivit datelor rezultate din dezvoltarea studiului a rezultat că modernizarea
circulaţiei din zonă atât carosabilă inclusiv parcaje, cât şi pietonieră constitue una din
principalele probleme care este necesar a fi rezolvate, având implicaţii majore atât
din punct de vedere funcţional cât şi privind creerea unei ambianţe urbane
corespunzătoare unei zone industriale şi de servicii.

Disfuncţionalităţile de circulaţie au fost prezentate la cap. 2.4., rezolvările propuse
urmărind, în măsura posibilului eliminarea, în cea mai mare parte sau totală a
acestora.

3.5.1. Circulaţia rutieră şi transportul în comun

In PUZ-ul aprobat de la nord s-a propus amplasarea unei staţii de transport în comun
pe DC 58 în apropierea intersecţiei cu De 1059, care să deservească zona
industrială propusă. Acest aspect va constitui obiectul unui studiu ulterior al organelor
abilitate.

Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura din drumul comunal
DC 58 Timişoara-Covaci, cât și de pe legătura temporară cu Centura Timișoarei –
care urmează a fi înlocuită cu drumul colector al Centurii Timișoarei.

Proiectul “Plan Urbanistic Zonal. PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE CU CARACTER
NEPOLUANT, PRODUCŢIE PREFABRICATE DIN BETON ŞI STAŢIE DE BETOANE
ECOLOGICĂ, SHOWROOM AUTO-MOTO, ACTIVITĂŢI ECONOMICE PARCELELE
A 12/1/1, A 12/1/2, EXTRAVILAN DUMBRĂVIŢA, jud. TIMIŞ“, propune realizarea
unei intersecţii în sens giratoriu pe DC 58 în punctul de legatură cu De 1059; de
asemenea propune lăţierea De 1059 la prospect final de 21 m cu două benzi de
circulaţie, lăţirea De 13 la prospect final de 16m cu două benzi de circulaţie, precum
şi un drum nou de 14 m ce urmăreşte Hcn 11 la est, şi debuşează în intersecţia cu
sens giratoriu.

Toate aceste propuneri sunt intocmai preluate de studiul de faţa.
Pentru accesul la parcelele propuse, s-a considerat necesara amplasarea unui drum
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de 16m la N-ul proprietății.

Toate aceste artere sunt considerate suficiente pentru asigurarea accesului public la
toate parcelele noi propuse.

Profilele stradale sunt detaliate în planşa de specialitate din cadrul părţii desenate a
proiectului.

3.5.2. Circulaţia ciclistă şi pietonală, persoane cu dizabilități

Pe toate arterele de circulaţie auto sunt prevăzute circulaţii pietonale. Sunt posibile
amenajări de piste de biciclişti în prospectul stradal final al drumului colector. Acesea
vor constitui proiecte separate în caz de nevoie.

Accesul în toate instituţiile publice cât şi serviciile către populaţie a persoanelor cu
handicap va fi cerut prin Certificatul de Urbanism. De asemenea trecerile de pietoni
vor fii adaptate şi persoanelor cu handicap. (coborâri înclinate de pe trotuare,
semafoare sonore ,etc.)

3.5.3. Parcaje

Rezolvarea urbanistica propune amplasarea parcajelor din interiorul limitei de
proprietate cu preponderenţă în spaţiul rămas prin retragerea clădirilor faţă de
aliniament. Acest aspect poate fi consultat şi pe planşa de reglementări urbanistice.
In orice situaţie, se va respecta prevederea Regulamentului General de Urbanism şi
anume asigurarea unui loc de parcare la fiecare 100 mp de teren.
Au fost prezăvute parcaje pentru TIR-uri, pentru angajați și pentru vizitatori.

3.6.Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui sistem de alimentare
cu apă pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale angajaţilor din cadrul
obiectivului şi un sistem de alimentare cu apă pentru asigurarea debitului necesar
stingerii incendiilor.

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza prin intermediul unei extinderi
de la localitatea Dumbrăviţa, pe strada Simfoniei, cu branşare la conductele existente
din PE-HD, De 90 mm. Conducta de apă propusă pentru cele 7 parcele se va realiza
din PE-HD, PN 10, De 90x8,2 mm şi va avea o lungime de 401 m. Pe această
conductă s-au prevăzut hidranţi de incendiu supraterani exteriori cu Dn 65 mm.
Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un branşament de apă. Branşamentul de apă va fi
prevăzut cu un cămin de apometru.
Alimentarea cu apă pentru incendiu se va face centralizat pentru cele 7 parcele.
Datorită faptului că pe amplasamentul parcelelor se vor dezvolta activităţi economice
şi de depozitare nepoluante.

3.6.2. Canalizare

3.6.2.1. Canalizare menajeră
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Canalizarea menajeră a obiectivului se va realiza prin intermediul unei extinderi la
canalizarea menajeră sub presiune a localităţii Dumbrăviţa, pe strada Mureş, cu De
90 mm.
Canalizarea propusă propusă pentru cele 7 parcele se va face sub presiune şi se va
realiza din PE-HD, PN 10, De 90x8,2 mm, în lungime de 389 m.
Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un racord la canal menajer. Racordul la canal va fi
prevăzut cu un cămin de racord unde va fi amplasată o staţie de pompare.

3.6.2.2. Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe străzile din zona obiectivului se vor colecta prin intermediul unei
canalizări pluviale deschise propuse la marginea drumurilor şi trecute printr-un
decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în
bazinul de retenţie propus pentru zona studiată. Apele convenţional curate stocate în
bazinul de retenţie propus vor fi evacuate în canalul de desecare Hcn 11, cu ajutorul
unei staţii de pompare, prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de
vărsare.
Apele pluviale de pe parcelele propuse în prezentul studiu, se vor colecta, trata în
mod independent în funcţie de dezvoltarea fiecărei parcele la faza de autorizaţie de
construire pentru fiecare parcelă.

3.6.3. Alimentare cu energie electrică

Se propune extinderea rețelei de alimentare publică cu energie electică pe toate
străzile nou propuse, în conformitate cu un proiect de specialitate elaborat de SC
ENEL SA.

3.6.4. Telecomunicaţii

Telecomunicațiile vor fi extinse printr-un provider de specialitate, prin grija
beneficarului.

3.6.5. Alimentare cu căldură

Ipoteza de alimentare cu căldură este aceea de centrală termică proprie pentru
ansamblu, bazată pe una dintre următoarele sursele de energie: regenerabile, curent
electric, gaze naturale.

3.6.6. Surse de energie regenerabilă

Se încurajează folosirea de energii regenerabile în defavorea celor fosile. Acest
aspect trebuie urmărit atât de utilizatori cât și de autoritățile publice locale.

3.6.7. Gospodărie comunală

Deșeurile menajere vor fi preluate de către SC RETIM SA.
Deșeurile speciale, industriale vor fi preluate de agenți specializați, în urma unor
contracte încheiate prin răspunderea beneficiarilor.
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3.7.Protecţia mediului

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale asupra
mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de
vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale
asupra mediului, cuprinse în anexa nr.1 la HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel
referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale
zonei posibil a fi afectate de propunerile studiului.

În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale studiului, se precizează
următoarele:

 Studiul poate creea un cadru organizatoric şi juridic pentru toate proiectele
concrete de dezvoltare teritorială ulterioară a zonei, cuprinzând toate
investiţiile de pe terenul studiat; prin natura activităţilor propuse – industrie,
depozitare nepoluante, servicii, comerţ, este materializată atracţia municipiului
Timișoara către autostrada A1 și amplasarea de activități economice în zona
traseului centurii auto a Timișoarei; activităţile propuse sunt de mică
anvergură; asigurarea locurilor de muncă şi transportul în comun spre zonă
vor creşte în viitor; proiectul lămureşte orizontul alocării resurselor atât pentru
administraţia publică Dumbrăvița cât şi pentru beneficiar;

 Planul urbanistic zonal influenţează în primul rând viitorul Plan Urbanistic
General al Comunei Dumbrăvița, aflat în studiu; studiul va influenţa şi planurile
urbanistice posibile a fi întocmite pe zonele de la N, E și S de terenul studiat,
prin trama stradală generată cât şi prin tipul de funcţiuni la care acestea vor fi
juxtapuse;

 Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se
include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor
fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism
ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare
centralizate pentru întreaga zonă;

 Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:
- alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extindere de

la reţeaua publică a localității Dumbrăvița;
- evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat,

prin racordare la canalizarea localității Dumbrăvița;
- sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate

cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile
la nivelul zonei;

- evacuarea deşeurilor de va face diferenţiat pentru cele menajere,
preluate de regia RETIM SA, cele industriale fiind preluate de firme
specializate.

- protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este
prevăzută a fi rezolvată prin spaţii verzi şi plantaţii de aliniament;

 Planul  cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi
detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Timiș: strategia naţională privind
gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor,
strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile
naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite
protejate, ş.a.
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În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de
propunerile studiului, se precizează următoarele:

 efectele cele mai probabile ale implementării planului se referă la principalii
factori de mediu: biodiversitatea nu este major afectată, datorită faptului că
terenul de faţă este în circuitul agricol (sunt afectate local speciile care au ca
teritoriu de hrană terenul studiat); asupra populaţiei existente nu există efecte
semnificative negative ci efecte pozitive, dacă lucrările se vor executa în
conformitate cu proiectul, ce ţin de asigurarea unui mediu urban de înaltă
calitate, precum şi premisele populării unui teren care la ora actuală este
agricol, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel
puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea
de suferit în mod major de pe urma implementării planului; fauna şi flora nu
vor avea de suferit major de pe urma implementării planului (se va distruge
flora sălbatică, însă se va popula zona cu incinte verzi amenajate); solul îşi va
pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau amenajări,
pe toată durata de existenţă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma
demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de
suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu
va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin
împădurirea şi plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat
pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi
de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin
implementarea planului sunt materiile prime şi veniturile din agricultură,
alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat acum în
apropierea zonei urbane Arad; implementarea planului nu distruge topografia
terenului, ceea ce face ca terenul să fie oricând reversibil la funcţiunea iniţială,
agricolă; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau
peisagistic;

 efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;
 în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;
 riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;
 se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o

rază de 100 m;

3.8.Obiective de utilitate publică

3.8.1. Obiective de utilitate publică

Principalele obiective de utilitate publică propuse prin prezentul plan sunt cuprinse în
cele ce urmează:

Căi de comunicaţie:
 Preluarea terenului şi amenajarea tuturor străzilor propuse, de către Primăria

Dumbrăvița; suprafaţa terenurilor este de 8270 m2, iar lungimea tuturor
străzilor este de 635 ml; obiectiv de interes local;

Infrastructură majoră:
 Realizarea reţelei majore de distribuţie a apei potabile pentru întreaga zonă;

obiectiv de interes local;
 Realizarea reţelei majore de canalizare menajeră pentru întreaga zonă;
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obiectiv de interes local;
 Realizarea reţelelor majore de alimentare cu energie electrică şi

telecomunicaţii pentru întreaga zonă; obiectiv de interes local;

3.8.2. Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan

În cadrul zonei studiate, există următoarele tipuri de proprietăţi asupra terenurilor:
a) Terenuri proprietate publică

1. Terenuri proprietate publică de interes local: terenuri pentru străzi sau
echipare tehnico-edilitară, existente;

b) Terenuri proprietate privată
1. Terenuri proprietate privată de interes local: terenurile destinate

drumurilor de exploatare din extravilan;
2. Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice: toate

celelalte terenuri.

3.8.3. Circulaţia juridică a terenurilor

Din punct de vedere al circulaţiei juridice a terenurilor, principalele operaţiuni juridice
propuse sunt următoarele:

 Trecerea în domeniul public al Primăriei Dumbrăvița, a terenurilor cu destinaţia
de străzi noi, propuse prin prezenta documentaţie;
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4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. Înscrierea în prevederile PUG

Se consideră că prezentul studiu se află în situația ideală de relație cu PUG-ul
Dumbrăvița în lucru: documentația preia întocmai toate prevederile PUG și detaliază
zona, dând concretețe acestuia.
Au fost preluate din PUG:

- Categoria funcțională prevăzută;
- Indicatorii urbanistici aferenți zonei funcționale;
- Trama stradală propusă;

4.2.Categorii principale de intervenţie

Principalele categorii de intervenţie vizează cele trei domenii mari ale dezvoltării:
teritorial, economic şi social. Acestea vor fi coroborate cu strategia viitoare de
dezvoltare a zonei Dumbrăvița-NV.

Din punct de vedere teritorial,  intervenţiile vizează:
 Materializarea operaţiunilor juridice propuse privind mișcarea terenurilor.
 Extinderea echipării tehnico-edilitare pe toată zona;

Din punct de vedere economic, principalele categorii de intervenţie sunt:
 Folosirea resurselor de energie regenerabilă disponibile în zonă.

Din punct de vedere social, categoriile principale de intervenţie sunt:
 Atragerea forţei de muncă în zonă

4.3.Priorităţi de intervenţie

Prioritare din punct de vedere al intervenţiilor sunt următoarele:
 Extinderea respectiv realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi

în special canalizare menajeră
 Amenajarea tuturor străzilor de acces

4.4.Categorii de costuri

Costurile necesare pentru implementare urbanizării propuse se înscriu în două
categorii, ele fiind descrise ca atare în cadrul fiecărei categorii:

a) Costuri publice:
- prin documentația de față nu sunt propuse costuri care să fie

suportate din fonduri publice de orice fel;
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