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1.2 Obiectul lucrării  
 
Obiectul documentaţiei de faţă îl constituie urbanizarea a trei parcele de teren aflate 
în zona Nord-Estică a extravilanului comunei Dumbrăviţa.  
 
Regimul juridic al terenului luat în studiu se prezintă astfel: 
 
Parcelele au fost dobindite de beneficiari  prin contract de vânzare-cumpărare. Toate 
parcelele sunt proprietate privată a persoanelor fizice, libere de sarcini, dupa cum 
urmeaza: CF 2910, Nr. TOP A259/36, arabil extravilan, in suprafata de 18 688 mp, 
proprietari Cojocari Violeta si sotul Costica; CF 2688, Nr. TOP A259/37, arabil 
extravilan, in suprafata de 12 200 mp si CF 2284, Nr. TOP A259/38, arabil extravilan, 
in suprafata de 14 400 mp, proprietar Cirt Stelian Vasile 
 
 
Suprafaţa totală a terenului care urmează a fi urbanizat este de 45 288 mp. 
 
Se anexează extrasele CF. 
 
Regimul economic actual al terenului îl încadrează în folosinţa agricolă. 
 
Lucrarea are drept scop extinderea zonei de locuinţe individuale şi servicii publice 
prevăzute în partea de nord-est a actualului extravilan al comunei Dumbrăviţa 
conform P.U.Z. Director aprobat în principiu prin H.C.L. 27/27.05.2004. 
 
Documentaţia prevede traseul viitoarelor drumuri cu profilurile stradale caracteristice, 
propunerea unor parcelări cu loturi destinate construcţiei de locuinţe şi servicii, soluţii 
de principiu pentru utilităţi, toate acestea fiind subordonate prevederilor din PUZ 
Director şi racordurilor la parcelările existente anterioare întocmirii acestuia. Este 
avută în vedere cooperarea cu evoluţia preconizată de dezvoltare a unei importante 
zone rezidenţiale în comuna Dumbrăviţa.  
 
Planul Urbanistic Zonal, obiect al prezentei documentaţii propune parcelarea 
terenului rezultând un număr de 51 parcele din care 44 destinate construirii de 
locuinţe, 3 destinate construirii unor clădiri pentru servicii către populaţie şi 4 
destinate spatiului verde colectiv. 
 
Planul Urbanistic Zonal cuprins în prezenta documentaţie este întocmit în 
conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată şi revizuită prin L453/2001 şi 
L401/2003  şi Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare şi 
conţinutul – cadru al Planului Urbanistic Zonal, ţinând cont şi de  Ordinul nr.536/1997 
al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea “Normelor de igienă şi a recomandărllor 
privind modul de viaţă al populaţiei”, prezenta documentaţie tratând următoarele 
categorii de probleme, enunţate de către beneficiar:  
 

• parcelarea în conformitate cu R.G.U., P.U.Z. Director Extravilan Dumbrăviţa 
şi recomandărilor C.L. Dumbrăviţ. 

• 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 recomandărilor C.L. Dumbrăviţa. 

• stabilirea soluţiilor de principiu a echipării cu utilităţi a noii parcelări. 



  

• stabilirea soluţiilor de principiu a profilelor stradale noi creeate în conformitate 
cu prevederile legale existente în domeniu şi recomandările C.L. Dumbrăviţa  

• stabilirea mişcării proprietăţilor din zona studiată în vederea realizării 
ansamblului rezidenţial propus. 

• ambientarea zonei, soluţii de principiu: spaţii verzi, iluminat public, etc.  
 
Zona, în conformitate cu P.U.Z. Director Extravilan Dumbrăviţa avizat în principiu în 
mai 2004 este destinată locuirii cu funcţiunile sale complementare şi serviciilor 
precum şi zonelor verzi de protecţie a Pădurii Verzi. . 
 
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. 
 
1.3. Surse documentare 
 
1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior PUZ 
 
1. Planul Urbanistic Zonal cu Caracter Director al Extravilanului Comunei 

Dumbrăviţa aflat în studiu şi avizat în principiu în mai 2004 (proiect nr. 
275/2004, întocmitor S.C. STIROLINE S.R.L. Timişoara). 

 
1.3.2. Studii de fundamentare, proiecte întocmite concomitent cu PUZ care fac parte 

integrantă din prezenta documentaţie 
 
1. Date topografice şi cadastrale sc.1:500 proiect întocmit de “Gauss” s.r.l. 

Timişoara  
2. Documentaţie pentru Aviz de Gospodăria Apelor, proiect IPROTIM nr. UDZ 

485/04 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 
2.1. Evoluţia zonei 
 
Terenul luat în calcul se află în extravilanul Comunei Dumbrăviţa şi are destinaţia 
agricolă.  
 
2.2. Încadrarea în localitate 
 
Terenul luat în studiu este situat în nord-estul extravilanului Comunei Dumbrăviţa 
fiind inclus conform PUZ Director într-o zonă cu destinaţie de locuire şi funcţiuni 
complementare locuirii şi este legată de restul localităţii prin căi de circulaţie de 
folosinţă agricolă. 
 
Limitele terenului sunt: 
  

la Nord Vest: parcela cadastrală A259/39 
la Nord Est: parcela cadastrala A259/1 
la Sud Est: parcela cadastrală A259/35, facind parte din PUZ UDZ 485/04 
Tutunariu Ioan, elaborat de s.c. Dancu si Asociati s.r.l., aprobat prin HCL 
Dumbravita nr.     



  

la Sud Vest DC 262 (10,00 m) apoi Hcn 263 (4,00 m), apoi Pădurea 
Verde. 

 
2.3. Elemente ale cadrului natural 
 
Parcelele sunt învecinate cu Pădurea Verde, pădure ce va deveni treptat parc în 
viitoarea zonă metropolitană a aglomeraţiei urbane Timişoara. Zona de tangenţa a 
parcelelor cu aceasta este tratată ca o zonă de tampon. Zona este lipsită de factori 
de poluare, neexistând în vecinătate agenţi cu degajări de noxe, produceri de 
zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zonă rezidenţială. 
 
Terenul este plan, orizontal, fără accidente de relief şi are stabilitatea generală 
asigurată. 
Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu Ts=1,0s şi Ks=0,16 
echivalent gradului 7 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. 
 
Zona are o orientare bună faţă de punctele cardinale, permiţând noilor funcţiuni 
respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Se 
recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.  
 
2.4. Circulaţia 
 
Accesul în zonă se face prin drumurile de exploatare agricolă DE252 şi DE258, 
respectiv drumul comunal DC262. 
 
Zona nu are prevăzute circulaţii pietonale sau cicliste, acestea urmând a fi propuse 
prin prezenta documentaţie. 
 
Zona nu are prevăzute parcaje colective rezolvarea acestora urmând a face obiectul 
unor restricţii de detaliu la autorizarea construcţiilor prevăzute în zonă. 
 
2.5.  Ocuparea terenurilor. 
 
2.5.1. Funcţiunile care ocupă zona studiată 
 
La ora actuală, folosinţa terenului este agricolă. 
 
2.5.2. Relaţionări între funcţiuni 
 
Nu este cazul. 
 
2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 
 
Nu este cazul. Zona studiată nu este ocupată cu construcţii supraterane sau 
subterane de nici un fel. 
 
2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 
 
Nu este cazul 
 



  

2.5.5. Asigurarea cu spaţii verzi 
 
Nu este cazul. 
 
2.5.6. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată 
 
Stabilitatea terenului este asigurată. Nu au fost semnalate în timp istoric alte riscuri 
naturale în zonă. 
 
 
2.5.7. Principalele disfuncţionalităţi. 
 
Principalele disfuncţionalităţi ale zonei studiate pot fi rezumate în următorele: 
 

o Disfuncţionalităţi privind circulaţia auto şi pietonală (inexistenţa circulaţiilor 
amenajate) 

o Lipsa serviciilor în zonă. 
o Lipsa zonelor verzi amenajate. 
o Echipare edilitară incompletă 

 
Cea mai mare parte a disfuncţionalităţilor va putea fi corectată prin acoperirea 
necesităţilor potrivit prevederilor prezentei documentaţii. 
 
2.6. Echipare edilitară 
 
2.6.1. Stadiul echipării edilitare 
 
Zona nu este dotată cu utilităţi. Prin PUZ se propune echiparea la nivelul cerut de 
realizarea de construcţii pe viitoarele parcele. 
 

Alimentarea cu apa – canalizare menajeră şi pluvială: -  nu există. 
 
Reţelele de transport şi distribuţie energie electrică: - nu există 
 
Încălzire: -  nu există 
 
Alimentare cu gaz metan: - nu există 
 
Telefonie, alte instalaţii -  Reţelele de telefonie, cablu TV, nu există. 

 
2.6.2. Principalele disfuncţionalităţi 
 
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 folosinţa agricolă neexistând un 
micro-ecosistem valoros pe suprafaţa sa propriu-zisă, singurul element natural 
important fiind Pădurea Verde. 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. 
 Intreaga zonă studiată are un pronunţat caracter rezidenţial. 
 In P.U.Z. Director Extravilan Dumbrăviţa, sunt prevăzute artere majore de 
circulaţie cu un profil de 26 m – la Liziera Pădurii Verzi, şi respectiv 16 m – profil ce 
preia şi modifică DE258. Toate aceste prevederi nu aduc riscuri pentru zonă ci 
amplifică gradul de accesibilitate atât la zona rezidenţială propriu zisă, cât şi la 
Pădurea Verde. 
 De asemenea reţelele edilitare prevăzute în zonă, se încadreaza în avizele 
specifice solicitate: alimentarea cu apă se face prin foraje cu staţii de pompare, 
avizate de A.N. Apele Române, A.N.I.F şi A.N.Protecţia Mediului, reţeaua majoră de 
canalizare menajeră este preluată de o staţie de epurare ce devarsă apele 
convenţional-curate în HB248 astfel că nu se acceptă fose septice în această zonă; 
apele pluviale de pe traseele rutiere sunt preluate prin rigole deschise incluse în 
profilele stradale, şi direcţionate spre canalul HB248 al cărui administrator este 
Primăria Comunei Dumbrăviţa, prin bazine de retenţie dimensionate pentru a prelua 
zone cât mai mari. 
Pentru toate aceste soluţii există avize favorabile A.N. Apele Române, A.N.I.F. 
Apele pluviale de pe parcelele destinate construirii sunt păstrate în interiorul fiecărei 
parcele, prin bazine proprii de stocare , această apă fiind folosită la udarea spaţiilor 
verzi, sau fluxuri mici de apă nepotabilă (toalete, etc), după caz. Această soluţie este 
de asemenea inclusă în avizele specifice obţinute ,şi va fi impusă ca şi condiţie la 
faza de Certificat de Urbanism pentru Construire. 
 Reţelele majore de alimentare cu gaz metan pentru zonă sunt propuse prin 
extindere conform planşelor de utilităţi. Reţelele de alimentare cu energie electrică şi 
iluminat stradal sunt prevăzute în toate ariile parcelate din zonă, fie prin extinderi 
directe, fie prin preluari din reţelele de înaltă tensiune cu ajutorul posturilor de 
transformare, după caz. 
 Nu există in zonă valori de patrimoniu ce necesită protecţie. 
 Nu există in zonă potenţial balnear. Pădurea Verde este un obiectiv cu 
caracter turistic-agrement, fapt pentru care zona de tangenţă cu aceasta, a fost 
populată cu servicii către populaţie – servicii complementare agrementului. 
 Toate aceste aspecte releva faptul că evaluarea impactului pe care îl produce 
aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului având în vedere 
următoarele: 

o Nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanţi sau care ar putea modifica 
condiţiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă 
orăşenească în devenire. 

o Nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente. 
o Sistemul căilor de comunicaţii, şi echipare edilitară, existente şi proiectate nu 

prezintă riscuri pentru zonă 
 

2.8. Opţiuni ale populaţiei 
 
După obţinerea titlurilor de proprietate, s-a manifestat tendinţa deţinătorilor de 
terenuri în din zonă de a dezmembra parcelele şi de a le valorifica în scopul 
construirii de locuinţe. Noii proprietari sunt în general locuitori ai municipiului 
Timişoara, dar şi locuitori ai comunei. 
 
Tendinţa de a da suprafeţelor de teren cu destinaţia iniţială de terenuri agricole o altă 
funcţiune are caracter generalizat pentru zonă şi este necesar ca documentaţiile ce 
vor structura evoluţia viitoare a comunei să ţină seama de aceasta. 



  

3.  PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 
3.1.1. Privind baza topo 
 
Prin întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a lucrării „Date topografice şi 
cadastrale sc.1:500”  au fost evidenţiate datele principale privind situaţia cadastrală a 
proprietăţilor precum şi limitele acesteia prin bornare pe teren.. 
 
Studiul a fost limitat la suprafaţa de teren aferentă lucrărilor preconizate prin PUZ, 
sau  terenuri ce se află proprietatea beneficiarilor, fapt confirmat prin confruntarea cu 
menţiunile din CF şi TP. 
 
3.2. Prevederi ale PUG respectiv PUZ director 
 
Planul Urbanistic General al comunei Dumbrăviţa întocmit în urmă cu cca 5 ani nu a 
putut să prevadă dezvoltarea explozivă a zonei şi în prezent poate fi considerat 
depăşit. 
 
Pentru a face faţă necesităţilor în special cele privind extinderea intravilanului, a celor 
de circulaţie şi echipare edilitară de principiu a fost întocmit un Plan Urbanistic Zonal, 
cu caracter Director, care conţine referiri şi recomandări privind zona de Nord Est a 
intravilanului extins comunei în care este încadrat terenul studiat printre care se 
amintesc: 
 

• Zona este ocupată de funcţiuni destinate locuirii, cu funcţiunile sale 
complementare. 

• Există o zonă de protecţie a Pădurii Verzi ce se întinde pe o adâncime de 50 
m de la liziera sa, ce preia funcţiuni de zone verzi-agrement. 

• Sunt prevăzute străzi cu caracter major, de 26 m ce face legătura între 
Dumbrăviţa şi Giarmata Vii, respectiv Ghiroda Nouă; de 16m ce asigură o 
irigare ierarhizată a circulaţiei şi de circulaţie locală, cu un profil transversal de 
12 m traversând median parcelele studiate. 

• Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director nu conţine prevederi de detaliu 
acestea urmând  a face obiectul, după caz, a Planurilor Urbanistice Zonale şi 
de Detaliu. 

 
3.3. Valorificarea cadrului natural 
 
Având în vedere prezenţa Pădurii Verzi şi prevederile P.U.Z. Director s-a instituit o 
zonă verde de protecţie a acesteia, ce poate prelua funcţiuni de agrement şi 
amenajări peisagere. 
 
Sunt propuse plantări de arbori de talie medie sau înaltă la fiecare 100 mp de 
parcelă, un grad de ocupare a terenului prin construcţii relativ scăzut, facilităţi de 
autorizare pentru orice fel de amenajări motivate de asigurarea unei ambianţe 
peisagistice respectiv al unui microclimat favorabil la nivel de parcelă cu influenţă 
asupra zonei. 
 
Pentru protecţia subsolului nu vor fi admise forarea de puţuri pentru alimentarea 
locală cu apă fără avizul A.N.- Apele Române. 



  

3.4. Modernizarea circulaţiei 
 
Prezenta documentaţie preia în totalitate traseele de circulaţie din P.U.Z. Director, 
completându-le cu drumurile interne urmare a studiului de circulaţie efectuat 
Astfel este prevăzută la liziera Pădurii Verzi o arteră majoră de 26m, arteră ce are 
rolul de a face legătura între Comuna Dumbrăviţa şi Comuna Ghiroda, preluând de 
altfel un drum comunal (DC 262-10m). De asemenea este preluată arteră de 16m ce 
irigă cu o circulaţie majoră întreaga zonă studiată, şi care porneşte perpendicular pe 
liziera Pădurii Verzi , la limita estică a solei A 259, coteşte la limita nordică a 
parcelelor studiate, devenind paralelă cu Pădurea Verde, şi se reîntoarce în artera 
majoră de 26m pe limita dintre cele două Comune Dumbrăviţa şi Giarmata Vii, 
preluând De 260-4m perzent în zonă. 
 
Există un profil stradal mai special ce preia de fapt singurul traseu de stradă internă 
din P.U.Z. Director, din zona studiată ,pe direcţia E-V. Este vorba despre un traseu 
ce încadrează la limita permisă de normativele în vigoare (precizată şi în avizul SC 
Transelectrica SA), LEA 220KV ce brăzdează median întreg teritoriul studiat. Cu alte 
cuvinte pe această zonă cele două sensuri de circulaţie sunt despărţite de o parte şi 
de cealaltă a LEA 220KV, obţinându-se un profil stradal cu un prospect de 28m. 
 
Există de asemenea un alt profil stradal mai special, ce se repetă de 2 ori în cadrul 
studiului, in fiecare dintre jumatatile lotizarii determinate de LEA, şi anume un profil 
stradal sinusoidal, cu prospect 12,00 m, profil stradal ce aduce un spor de confort 
urban prin obţinerea unei imagini peisagere, respectiv prin diminuarea vitezei de 
trafic datorita formei curbe in plan. 
 
Aceste profile sunt de 12,00 m cu 7,00 m carosabil, 1,20 m de o parte şi de cealaltă 
zonă verde şi 1,30 m trotuar. 
 
În afară parcajelor incluse în artera majoră de 26,00 m, in numar de aprox. 30, zona 
nu are prevăzute parcaje colective, având în vedere fluxurile de circulaţie auto 
previzibil reduse. Potrivit regulamentului urbanistic anexat rămâne în obligaţia fiecărui 
proprietar rezolvarea parcării mijloacelor auto pe propria parcelă inclusiv pentru cazul 
parcelelor destinate serviciilor unde se vor lua în considerare şi parcajele pentru 
vizitatori. La eliberarea Certificatelor de Urbanism prelabil realizării de construcţii în 
zonă vor fi precizate obligaţiile pentru proprietari privind relizarea de parcaje/garaje. 
 
De asemenea este prezentă o circulaţie ciclistă la liziera Pădurii Verzi, înclusă în 
profilul de 26,00 m. 
 
Profilele stradale tip sunt prezentate în partea desenată. 

 

3.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 
 
3.5.1. Zonificare, principii de rezolvare urbanistică 
 
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. şi P.U.Z.Director 
Extravilan Dumbrăviţa, recomandările C.L.Dumbrăviţa, şi celelalte norme in vigoare 
din domeniu, în vederea construirii unei zone de locuit şi servicii. Sunt constituite 
două Unităţi Teritoriale de Referinţă: UTR1 cu funcţiunea dominantă de locuire şi 
funcţiuni complementare şi UTR2 cu funcţiunea de servicii către populaţie. 



  

 
Pe zona studiată s-au obţinut un număr de 51 parcele, având suprafaţa de minim 
600 mp (598 mp) (cf H.C.L. Dumbrăviţa) destinate locuirii, 3 destinate serviciilor şi 4 
destinate spatiului verde colectiv, fiecăreia fiindu-I asigurat accesul direct din stradă. 
 
Serviciile au fost pozate în relaţie cu potenţialul oferit de forma curba in plan a 
profilului sinusoidal propus, respectiv intr-o pozitie centrala din cadrul lotizarii. S-a 
păstrat o fâşie de 50m de la liziera Pădurii Verzi, neconstruită, ca zonă de protecţie a 
Pădurii Verzi, in care au fost masate parcajele si cea mai ampla suprafata destinata 
spatiului verde, suprafata pe care sunt propuse terenuri sportive. 
 
3.5.2. Propuneri de intervenţii privind fondul construit. 
 
Nu este cazul. 
 
3.5.3. Reglementări 
 
Reglementările sunt prezentate în planşele cuprinse în documentaţie şi în 
Regulamentul Local de Urbanism care însoţeşte partea scrisă a acesteia. 
 
3.5.4. Bilanţ teritorial 
 

SUPRAFEŢE mp. % 

Total zonă studiată     45 288 100 
Locuinţe 29 983 66,3 
Servicii către populaţie+spaţii verzi aferente 2 185 4,8 
Spaţii verzi +zona protecţie Pădurea Verde 4 328 9,5 
Drumuri inclusiv trotuare şi spaţii verzi de aliniament 8 792 19,4 
P.O.T. Locuire  35% 
P.O.T. Servicii  40% 

Circulaţia terenurilor 
 

SUPRAFEŢE mp. % 

Total zonă studiată 45 288 100 
Suprafaţa de parcelat 36 496 80,6 
Suprafaţă care trece în domeniul public 8 792 19,4 

 
3.5.5. Indici Urbanistici 
 
Procentul de ocupare a terenului propus în zonă respectă anexa 2 din R.G.U. şi a 
fost stabilit în conformitate cu R.G.U. pentru zonă de tip rezidenţială şi servicii 
complementare avînd următoarele valori. 

• POT maxim admis pentru locuire  35 % . 
• POT maxim admis pentru servicii sau locuinţe + servicii  40 %  
• CUT derivă din hotărârile C.L.Dumbrăviţa (parcele minime de 600 mp), şi 

regimul maxim de înăltime D+P+1E+M. 
 
 
 



  

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 
 

1. Alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială 
 
Soluţiile sunt descrise în documentaţia de specialitate prezentată în volum separat şi 
care face parte integrantă din prezentul PUZ. 
 

2. Alimentare cu energie electrică 
 
Exista în zonă un post de transformare ce premite alimentarea cu energie electrica 
pentru toată zona. Racordarea consumatorilor se va putea face numai în baza 
obţinerii de către aceştia a avizului tehnic de racordare privind branşamentele. 
 
În paralel cu reţeaua electrică se va amplasa şi reţeaua TV în cablu şi de iluminat 
stradal. 
 

3. Reţea de gaz metan 
 
În zonă nu sunt existente reţele distribuţie de gaz metan. Pentru racordarea viitorilor 
consumatori reţeaua de gaz metan comunală se va extinde potrivit unui proiect  de 
specialitate avizat de către Distrigaz Nord, pentru care se va obţine un Certificat de 
Urbanism şi o Autorizaţie de Construire separate. 
 

4. Telecomunicaţii 
 

Reţelele publice de telefonie se vor proiecta de către ROMTELECOM S.A. pentru 
care se va obţine un Certificat de Urbanism şi o Autorizaţie de Construire separate. 
 

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI 
 
3.7.1 Date generale. 
 

1) Aşa cum s-a precizat, documentaţia de fată propune transformarea unei 
zone cu folosinţă actual agricolă, într-o zonă cu caracter rezidenţial.(locuinţe, servicii 
către populaţie), în contextul unei viitoare şi importante zone rezidenţiale din arealul 
zonei metropolitane Timişoara. 

Această dezvoltare urbană are la bază  Planul Urbanistic Zonal Director la 
extravilanului Comunei Dumbrăviţa, elaborat de SC STIROLINE SRL, şi avizat în 
principiu prin H.C.L. Dumbrăviţa nr.27/27.05.2004, şi completat şi  modificat prin 
H.C.L. 43/25.11.2004. Se anexează extrasul din P.U.Z. Director. 

 
2) Din punctul de vedere al mediului, zona se află în exploatare agricolă, 

neavând nici un fond construit care să deservească această activitate, singura 
amenajare ce există în sprijinirea acestei funcţiuni fiind canalul de desecare Hcn 263 
(4,00 m), ce limitează pe latura de sud terenul luat în studiu. Acest canal se află în 
administraţia A.N.I.F.-ului. Se anexează avizul A.N.I.F.  

Terenul se află în apropierea Pădurii Verzi, obiectiv de agrement de care 
parcelarea de faţă a ţinut cont.  

Terenul este relativ plan şi are stabilitatea asigurată, neexistând oportunitatea 
vreunui risc natural. 



  

Evoluţia probabilă, în cazul neimplementării Planului Urbanistic Zonal a zonei 
poate avea următorul scenariu: zona va rămâne în folosinţă agricolă până în 
momentul în care va fi înconjurată de zone parcelate rezidenţiale, moment în care va 
fi obligată prin metode administrative să fie inclusă în funcţiunea propusă prin 
P.U.Z.ul Director. 

 
3) există o caracteristică a terenului agricol şi anume absorbţia apei în sol, pe 

care existenţa unei zone rezidenţiale o reduce cu până la 50 %, cantitate de apă ce 
necesită a fi preluată şi evacuată corespunzător, prin soluţia de rezolvare a apelor 
pluviale. O altă caracteristică a acestei transformări o constituie, ridicarea 
temperaturii microclimatului, cu 1-2 gd.Celsius, datorită suprafeţelor betonate, 
asfaltate, sau acoperişurilor. Acest aspect poate fi contracarat prin impunerea unor 
plantaţii de aliniament pe arterele de circulaţie , precum şi prin obligativitatea ca min 
20 % din suprafaţa unei parcele de teren să fie destinată plantării cu arbori de talie 
medie. Aceste prevederi sunt cuprinse în regulamentul de urbanism anexă la 
prezenta documentaţi. 

Totuşi aceste aspecte au un caracter minor din punct de vedere al impactului 
asupra mediului şi au un rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, 
civilizată a unei zone rezidenţiale.  

 
4) nu există în zonă arii de protecţie specială sau arii speciale de conservare, 

în termenii O.G. 236/2000, şi completări prin L.462/2001. 
 
5) nu există în zonă obiective de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, 

comunitar sau internaţional. 
 
6) potenţialele efecte (secundare, cumulative, sinergetice) semnificative 

asupra mediului, pe termen scurt mediu şi lung pot fi sintetizaţi astfel:  
- pe termen scurt şi mediu factorii biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, 

flora şi valorile materiale vor creşte, iar fauna şi solul vor suferi mici diminuari 
calitative şi cantitative (datorate acţiunii de construire) 

- pe termen lung, factorii biodiversitate, populaţie, sănătatea umană, flora, 
aerul, valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un 
progres simţitor, iar factorul apa freatica se va diminua într-un ritm nesemnificativ; 
factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului 
Urbanistic Zonal.     

 
7) in context transfrontieră implementarea P.U.Z.-ului este practic 

nesemnificativă. 
 
8) efectele produse asupra mediului prin implementarea P.U.Z.-ului pot fi 

concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafaţa solului pentru un 
timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2 gd. 
Celsius, datorată suprafeţelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperişurilor 
(înclinate sau plane), reducerea florei datorate acţiunii de construire, şi implicit a 
umudificării aerului, epuizarea însă într-un ritm foarte lent a resurselor de apă 
freatică, apariţia unei cantităţi de deşeuri menajere în cea mai mare parte. 

Soluţiile pentru reducerea, prevenirea şi compensarea efectelor asupra 
mediului sunt următoarele: 

- realizarea unui sistem gravitaţional de preluare şi evacuare a 
apelor pluviale adecvat noii situaţii propuse şi anume apale 
pluviale de pe traseele de circulaţie vor fi preluate gravitaţional 



  

prin panta carosabilului spre rigolele prevăzute de-a lungul tuturor 
traseelor de circulaţie şi direcţionate gravitaţional, prin 
sistematizarea verticală a rigolelor spre bazinele de retenţie 
prevăzute cadrul proiectului de echipare edilitară anexat; 
preaplinul acestor bazine de retenţie va fi deversat la nevoie în HB 
248. Apele pluviale de pe fiecare parcelă în parte se vor menţine 
în interioriul fiecărei parcele, în bazine speciale, impuse prin C.U. 
la faza de edificare. Această apă stocată poate fi utilizată pentru 
udarea spaţiilor verzi, sau ca apă nepotabilă, casnică (la 
toalete,etc.). 

- se impun pe fiecare traseu de circulaţie plantaţii de aliniament cu 
arbori de talie medie, şi zone verzi plane, precum şi o suprafaţă de 
min 20% din fiecare parcelă destinată zonelor verzi şi arborilor de 
talie medie (min. un arbore de talie medie la 150 mp) prin 
regulamentul de urbanism. Această măsură va reduce cantitatea 
de apă ce ajunge simultan pe sol, va scade temperatura 
microclimatului şi va umudifica aerul. S-au propus şi zone verzi 
publice compacte, destinate loisirului, locurilor de joacă pentru 
copii, etc. 

- Pentru epuizarea cât mai îndepărtată a resurselor apei feratice se 
recomandă folosirea apei de ploaie pentru activităţi ce nu necesită 
apă potabilă (toalete, udatul zonelor verzi, etc.) 

- Deşeurile menajere vor fi selectate la producător, în recipiente 
separate şi preluate în această formă de către Instituţia de 
Salubritate (Retim SA). De asemenea sunt prevăzute în spaţiul 
urban locuri de depozitare special amenajate pentru depozitarea 
deşeurilor, segregate pe materiale (aluminiu, sticlă, hârtie, 
plasticuri), în vederea preluării spre reciclare a acestora de către 
Organismele specializate (Adam –Muller Guttenbrun Recicling, 
etc.) 

 
9) motivele pentru care s-au ales aceste metode au ţinut cont de următorii 
factori: existenţa lacului HB 248 în apropierea zonei studiate, imposibilitatea 
realizării cel puţin pe termen scurt a unei reţele de canalizare pluviale la nivelul 
întregii localităţi, şi imposibilitatea tehnică a SC AQUATIM SRL de a prelua 
apele pluviale din localitate, precum şi adoptarea acestor soluţii de către unele 
din Statele Comunităţii Europene (Franţa, Germania, etc.). 
 
10) programul de faţă nu produce efecte semnificative asupra mediului şi deci 
nu este nevoie de monitorizare a efectelor implementării P.U.Z.-ului. 
 
11) Realizarea lucrărilor prevăzute în PUZ nu produc un impact negativ 
asupra condiţiilor de mediu existente în sensul că nu amplifică sursele de 
poluare existente care rămân la nivelul actual, respectiv nesemnifictive, ci 
încearcă să prevină, să reducă şi să contracareze influenţele negative asupra 
mediului, rezultând dintr-un mod de locuire urban, nu sunt de presupus riscuri 
naturale majorate ca urmare a execuţiei lucrărilor prevăzute de PUZ.  

 
3.7.2. Spaţii verzi 
 
Profilul stradal de 28 m are în componenţă o bandă verde de 16 m lăţime. 
De asemenea profilul stradal de 26 m are în componenţă fâşii de zone verzi.    



  

În zona publică a drumurilor interne au fost prevăzute fâşii verzi de-a lungul căilor de 
comunicaţie, cu lăţime de cca 1,20 m.  
 
Min 30% din fiecare parcelă va fi destinată zonelor verzi. 
 
3.7.3. Protejarea bunurilor de patrimoniu 
 
Nu este cazul. 
 
3.7.4. Ambientare, mobilier urban 
 
Vor constitui obiectul unor proiecte de detaliu. 
 
3.8. Obiective de utilitate publică 
 
Se vor definitiva donaţiile pentru drumuri, în urma dezmembrării, efectuate pe baza 
PUZ ului aprobat. 
 
4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 
4.1. Înscrierea în prevederile PUG, PUZ Director 
 
Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în prevederile Planului Urbanistic 
Zonal Director, prin preluarea tuturor arterelor de circulaţie, precum şi a functiunilor 
propuse în P.U.Z Director, eforturile proiectantului fiind îndreptate către realizarea în 
condiţii cât mai normale a funcţiunilor principale, locuirea, serviciile către populaţie. 
 
Regulamentul urban aferent PUZ preia şi dezvoltă regulamentul aferent PUG şi PUZ 
Director cu măsuri detaliate avînd ca obiect conformarea întregului ansamblu 
rezidenţial nou creiat. 
 
4.2. Categorii şi priorităţi de intervenţie. 
 
Se vor stabili în funcţie de solicitările ulterioare. 
 
4.3. Lucrări în continuare 
 
Pentru dezvoltarea acţiunilor modernizare şi ambientare a spaţiului urban nou 
constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarele lucrări care pot 
condiţiona aplicarea prezentului PUZ 
 

• Întocmirea proiectelor de execuţie pentru extinderea tuturor reţelelor din zonă. 
• Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulaţiilor şi a elementelor de 

ambientare. 
• Întocmirea proiectelor în fază PUD privind zona verde destinată loisirului. 
• Întocmirea proiectelor de investiţii pentru obiectivele menţionate în proiectele 

în fază PUD. 
 
 
4.5. În atenţia autorităţilor locale 
 
Se amintesc următoarele principii rezultate din “La Charte urbaine europeene” – 



  

CPLRE Stasbourg 17 – 19 martie 1992 
 

• Autorităţile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localităţii 
• Dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială sunt indispensabile 
• Colaborarea între sectorul public şi sectorul particular este o componentă 

importantă a creşterii şi dezvoltării economice a localităţii. 
 
Strategia realizării obiectivelor cuprinde: 
 

• ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie 
• identificarea surselor şi a structurilor de finanţare necesare pentru elaborarea 

şi execuţia proiectelor 
• implicarea resurselor umane (populaţie localnică, sezonieră, factori 

interesaţi), mass media, în acţiunea complexă de implementare a proiectelor 
propuse.  

• examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacităţii de neadaptare la 
condiţiile schimbate pe parcurs.  

• cetăţenii au dreptul asupra oricărui proiect major care afectează viitorul 
colectivităţii 

• deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală şi 
regională condusă de echipe de profesionişti 

• alegerea soluţiilor politice trebuie să conducă la procesul decizional  
 

5. ANEXE 
 
5.1. Documente 
 
Se anexează următoarele documente: 
 

• Certificat de Urbanism nr.1365 din 02 12 2004 emis de Consiliul Judeţean 
Timiş. 

• Regulament local de urbanism. 
• Avizele obţinute şi prezentate potrivit borderoului. 
• Extrasele C.F. şi T.P. 

 
 
 

Intocmit, arh. Radu Botis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
anexa la 
PLANUL URBANISTIC ZONAL  – Parcelele A259/36, A259/37, A259/38 
Com. DUMBRĂVIŢA jud. Timiş 
 
 

I  DISPOZIŢII GENERALE 

1.  Introducere, rolul R.L.U. 

Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare 
elaborării documentaţiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcţiilor şi 
echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat. 
 
Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: 
 - stabileşte reguli proprii  zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul 
urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă( configuraţia parcelelor, 
natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) 
precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului); 
 - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului 
Urbanistic General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condiţiile şi 
restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism 
se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal şi odată aprobat prin hotărârea 
Consiliului Local, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, devine act de 
autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 
 Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia 
legislaţiei de specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului. 

2. Baza legală a elaborării 

Prezentul Regulament Local de Urbanism este întocmit în conformitate cu Legea nr. 
50/1991 (cu modificările ulterioare) privind Autorizarea executării construcţiilor şi HG 
nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de 
Urbanism. 

Conţinutul documentaţiei este conform cu reglementarea “Ghid pentru elaborarea 
regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM – 007 – 2000 aprobată cu ord. 
MLPAT nr. 21/N/10 04 2000 

În aplicarea prezentului Regulament Local de Urbanism, este obligatorie coroborarea 
lui cu prevederile legilor, actelor normative şi reglementărilor în domeniu considerate 
conexe acestuia.  

Alte acte normative cu referiri în domeniu, ulterioare întocmirii pezentului regulament  
vor fi considerate, în aplicare, drept completare a celor din anexă şi vor fi respectate 
potrivit prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescripţii legale în 
vigoare la eliberarea unei Autorizaţii de Construire nu poate fi justificată prin 
prevederi diferite ale regulamentului. 

 

 



  

3. Domeniu de aplicare 

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism este o suprafaţă 
de teren din teritoriul administrativ al comunei Dumbrăviţa, jud. Timiş constituită din 
parcele cadastrale cu nr.top.: A259/36, A259/37 şi A259/38 în suprafaţă totală de 
45.288 mp identificate prin C.F. nr. 2910, 2688 şi 2284, comuna Dumbrăviţa, jud. 
Timiş 
  

II REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

Art.1  Procentul de ocupare al terenului 
 

• pentru zona cu caracter predominant rezidenţial (locuinţe cu dotări aferente) 
P.O.T. = max 35%. 

• pentru zona de servicii către populaţie P.O.T. = max 40%. 
 
Art.2  Coeficientul de utilizare al terenului  
 

• pentru zona cu caracter predominant rezidenţial (locuinţe cu dotări aferente) 
C.U.T. = max 1,4. 

• pentru zona destinată serviciilor C.U.T. = max 1,4. 
 
4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea 

patrimoniului natural şi construit. 
 
Art.3. Pentru zona rezidenţială este permisă construirea de locuinţe unifamiliale cu 
garajele aferente.  
Pentru zona de servicii este permisă construirea de imobile destinate micilor servicii 
(cabinete, mic comerţ, mici ateliere).  
 
Art.4. Este permisă în zona rezidenţială utilizarea unor spaţii de la parterul unor 
clădiri de locuit pentru comerţ, servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea 
fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, 
farmacie, birouri, prestări servicii, etc.) 
 
Art.5. Este permisă în zona rezidenţială realizarea de mici dotări de comerţ alimentar 
şi nealimentar şi a dotărilor de alimentaţie publică - cu condiţia ca acestea să fie de 
mică amploare, maximum 20 locuri.  
 
Art.6 Este permisă în zona de servicii utilizarea unor spaţii de la etajele superioare 
unor clădiri pentru comerţ, servicii, a locuinţelor unifamiliale cu condiţia ca acestea să 
aibă acces separat din curte.  
 
Art.7. Este interzisă amplasarea unităţilor cu caracter industrial, a atelierelor, a 
marilor dotărilor de comerţ şi a unităţilor de prestări servicii, cu excepţia celor mai sus 
menţionate. 
 
Art.8. Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca 
eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de 
rezervare a suprafeţelor de teren necesare. 
 



  

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului 
public 

Art.9. Înălţimea construcţiilor 
Regimul de înălţime general impus construcţiilor este de P+M-loisir, +1E+M locuire şi 
servicii . 
  
Art.10. Aspectul exterior al construcţiilor 
Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură 
nespecifice. 
Sunt interzise imitaţiile de materiale. 
Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-gri natur, ocru, culori 
armonizate în general. 
Este preferabilă realizarea de construcţii cu învelitori tip şarpantă. Iluminarea spaţiilor 
de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al 
ferestrelor tip “Velux”. 
Învelitoarele vor fi realizate din materiale ceramice sau tablă inclusiv la garaje. 

Art. 11. Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile 
respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc 
următoarele considerate ca prioritare fără ca enumerarea să fi limitativă: 

Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în 
vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construcţii. 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 
HGR nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii 
HGR nr. 925/1995 privind Regulamntul de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor inclusiv instrucţiunile de 
aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996  

Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor 
cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru 
asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor. 

Art. 11 În toate cazurile, la eliberarea unei Autorizaţii de Construcţie, interesul 
public va fi considerat prioritar faţă de interesul persoanei direct interesate. Orice 
acţiune de construcţie din zonă va fi analizată având în vedere ca aceasta să nu 
aducă atingere interesului public. 

Art.12. Parcaje, garaje şi anexe 
Fiecare parcelă va conţine obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 maşini. 
În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după 
limita proprietăţii. 
Este interzisă executarea pe loturile destinate extinderii de locuinţe a oricărui alt tip 
de construcţii de orice natură (alte garaje, anexe gospodăreşti, grajduri etc.) cu 
excepţia dotărilor ca: piscină, pergole, chioşcuri, umbrare.  
Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi 
clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă, daca este cazul). 
 
6. Reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, stilistica arhitecturală 
 
Art.13. Orientarea faţă de punctele cardinale 

• Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru 
spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. 



  

• Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate 
încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă (sud), să se 
asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h ; 

• În cazul locuinţelor colective, se va evita amplasarea pe direcţia est-vest 
sau în caz contrar se vor rezolva apartamente cu dublă orientare; 

 
Art.14. Amplasarea faţă de drumurile publice 

• Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcţiilor 
având destinaţia stabilită, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a 
drumurilor, liniilor electrice aeriene, respectiv a Padurii Verzi, delimitate 
conform legii. 

 
Art.15. Amplasarea faţă de aliniament 

• Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament se va face cu o retragere 
minimă obligatorie de 5 m  faţă de limita de proprietate. 

• Această retragere poate varia până la 8,00 m cu condiţia ca minimum trei 
clădiri alăturate să fie amplasate cu această retragere, sau retragerea sa 
fie prevazuta pe un lot de colt, astfel incit ansamblul sa dobindeasca 
coeziune 

 
Art.16. Amplasarea în interiorul parcelei 

• În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanţa 
acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 1,90 m pentru 
clădirile P+1E şi de 3,00 m pentru cele P+1E+M şi 6,00 m faţă de spatele 
parcelei - respectiv 3,00 m pentru anexe parter. 

• Construcţiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele 
acestora, în condiţiile respectării prevederilor codului civil. 

• Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, 
proiectarea trebuind să fie corelată.  

• Coama principală a noilor construcţii va fii paralelă pe axul drumului. 

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art.17.  Accese carosabile  
Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării 
posibilităţilor de acces la drumurile publice. 
 
Art.18.Accese pietonale 
Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor 
pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
  
 
8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 
 
Art.19.Racordarea la reţele tehnico-edilitare existente 
Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii 
de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică 
sau în cazul realizării de soluţii de echipare în sistem individual în care beneficiarul 
se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când 
aceasta se va executa. 
 
 
  



  

Art.20.Realizarea de reţele tehnico-edilitare 
 
Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se 
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. 
Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 
Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, 
telecomunicaţii, se vor realiza subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de 
execuţie şi a căror extindere se preconizează. 
 
Art.21.Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul 
public sunt proprietate publică a localităţii. 
Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt 
proprietatea publică a localităţii. 
 
9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 
 
Art.22. Parcelarea 

• Frontul minim al parcelelor obţinute va fi de 12,00 m. 
• Adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. 
• Dimensiunea minima în mp a parcelei va fi de 600 mp 

10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri. 

Art.23.Spaţii verzi 
• Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 

150 mp de lot. 
• Este obligatorie amenajarea şi plantarea a spaţiului verde aferent circulaţiilor 

carosabile. 
 
Art.24.Împrejmuiri  

• Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul casei în 
interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, cu stâlpi 
metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 
1,80 m cu soclu plin de 0,60 m şi vor putea fi dublate de un gard viu. 

• De la casă şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace 
(zidărie, etc), cu o înălţime maximă de 2,00 m. 

 

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 

11. Unităţi şi subunităţi funcţionale 

 
SUBZONE FUNCŢIONALE 
 Zona studiată se încadrează ca şi zonă funcţională în categoria terenurilor 
pentru clădiri şi amenajări, situate în teritoriul intravilan al localităţii Dumbrăviţa. 
 
FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI 
 Funcţiunea dominantă propusă pentru  zonă este cea rezidenţială - locuinţe şi 
funcţiuni aferente. 
 Funcţiunea complementară ale zonei sunt serviciile. 
 



  

FUNCŢIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ALE ZONEI 
 În cadrul funcţiunii de locuire, această zonă va putea primi funcţiuni 
complementare la parterul locuinţelor, cum ar fi: 
 - dotări prestări servicii şi mici birouri; 
 - mici dotări de comerţ alimentar sau nealimentar; 
 - dotări de alimentaţie publică. 
Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării 
P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă în scopul corelării şi al 
menţinerii la zi a situaţiei din zonă. 
 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 25. Prezentul regulament, parte integrantă a „PUZ parcelele A259/36, A259/37 
A259/38 DUMBRĂVIŢA” intră în vigoare odată cu aprobarea sa potrivit legii. 

 

 

Intocmit, arh. Radu Botis 

 
 


