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MEMORIU TEHNIC 
 

 
I. INTRODUCERE 
 
I.1 DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI 
 

Denumire proiect: PUZ - ZONA PENTRU PRODUCTIE (nepoluanta), LOGISTICA,COMERT 
SI SERVICII 

Beneficiar:  SC ADKOS VEST SRL 
SC AYN BROTHERS TRANS SRL 
DOBRITOIU DOINA SI DOBRITOIU CONSTNTIN 
URSU ANCA SI URSU CORNEL 
 

Amplasament: com. Dumbravita, jud. Timis, CF 412793, CF 412797, CF 412802, CF 

412800, CF 412799, CF 412792 

Proiectant: sc MODSIGN PROJECT ARTSIDE srl 
 Jud. Timis, com. Dumbravita, str. Freziei nr. 7 

Nr. proiect: 02-P / 2022 

Data: SEPTEMBRIE 2022 

Faza: PUZ / AVIZ OPORTUNITATE 
 
 
 

1.2 OBIECTUL LUCRARII 
1.2.1 Solicitari ale temei-program: 

Prezenta documentatie a fost intocmita la cererea beneficiarilor SC ADKOS VEST SRL, SC AYN 
BROTHERS TRANS SRL, DOBRITOIU DOINA SI DOBRITOIU CONSTNTIN, URSU ANCA SI URSU CORNEL,  in 
vederea reglementarii parcelelor identificate prin CF 412793, CF 412797, CF 412802, CF 412800, CF 
412799, CF 412792 com. Dumbravita, jud. Timis avand ca scop dezvoltarea unei zone pentru productie 
nepoluanta, logistica/depozitare, comert si servicii. 
 
REGIMUL JURIDIC : Terenuri aflate in extravilanul com. Dumbravita. 

• CF 412793, cu o suprafata de 20.000 mp, proprietar SC ADKOS VEST SRL; 

• CF 412797, cu o suprafata de 12.500 mp, proprietar SC AYN BROTHERS TRANS SRL; 
Sarcini : drept de ipoteca legala in favoarea SC GENERAL BETON ROMANIA SRL; 

• CF 412802, cu o suprafata de 5.000 mp, propr. DOBRITOIU DOINA SI DOBRITOIU CONSTNTIN; 
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• CF 412800, cu o suprafata de 5.000 mp, propr. DOBRITOIU DOINA SI DOBRITOIU CONSTNTIN;; 

• CF 412799, cu o suprafata de 5.000 mp, proprietari URSU ANCA SI URSU CORNEL;; 

• CF 412792, cu o suprafata de 5.000 mp, proprietari URSU ANCA SI URSU CORNEL; 
 
REGIMUL ECONOMIC : Terenuri arabile. 
 
REGIMUL TEHNIC : Conform PUZ Director aprobat prin HCL nr. 27/2004 – zona cu interdictie definitive 
de construire; Conform PUG in lucru :zona de unitati industrial si depozitare cu interdictie temporara 
de construire pana la elaborarea unei documentatii de urbanism. 
 
Delimitarea zonei studiate - Conform Certificat de Urbanism nr. 457/15.06.2022 : 

- NORD: parcela identificata prin CF 412788 - pe limita de proprietate : 0,00 m; 
- SUD : Centura de Nord a Timisoarei inelul V – la o distanta de min. 57,90 m; 
- VEST :Calea Sanandrei (DC257) – pe limita de proprietate : 0,00 m; 
- EST: strada Tipografilor– la o distanta de min. 5,00 m; 

 
1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată:  

Categoria funcţionala a terenurilor conform Planului Urbanistic General aflat în lucru: Zona de 
unitati industriale si depozitare. 

 
Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru: 

• Utilizarea funcțională a terenurilor în raport cu vecinătatea si cu legislatia in vigoare; 

• Modul de ocupare al terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor; 

• Realizarea lucrărilor rutiere pentru asigurarea acceselor în vederea dezvoltarii zonei pentru 
productie nepoluanta, logistica/depozitare, comert si servicii.; 

• Realizarea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea dezvoltarii zonei pentru productie 
nepoluanta, logistica/depozitare, comert si servicii.; 

• Reglementări juridice și cadastrale; 

• Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent. 
 

Prezenta documentatie PUZ isi propune sa instituie suportul juridic si tehnic pentru realizarea unei 
zone pentru productie nepoluanta, logistica/depozitare, comert si servicii, pe amplasamentul situat in 
com. Dumbravita, extravilan. Terenurile sunt identificate prin CF 412793, CF 412797, CF 412802, CF 
412800, CF 412799, CF 412792. 
 
Obiectul prezentei documentatii este reglementarea terenurilor în vederea dezvoltarii unei zone pentru 
productie nepoluanta, logistica/depozitare, comert si servicii tinandu-se cont de strategia de dezvoltare 
a localitatii. 
Reglementarile sunt realizate in baza analizei contextului : social, cultural, urbanistic si arhitectural.  
 
1.3 SURSE DOCUMENTARE 

➢ 1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior studiului 
Pentru elaborarea prezentului studiu au fost consultate urmatoarele surse documentare:  
- Planul Urbanistic General al Comunei Dumbravita, aprobat in anul 2002 (S.C. IPROTIM S.A. Timisoara) 
- P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR “COMUNA DUMBRAVITA”, documentatie aprobata prin HCL nr. 
27/2004. 
- Documentatiile de urbanism intocmite anterior prezentei documentatii, pentru terenurile din 
vecinatate; 
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- HG525/1996 pentru Aprobarea regulamentului general de urbanism si alte documente cu caracter de 
reglementare; 
- Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, modificata si actualizata; 
- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 
- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ – aprobat prin Ordinul nr. 
176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. 
- OMS 119/2014 cu actualizarile si modificarile in vigoare; 
- Codul Civil; 
 
- 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; 
 
- PUZ AFLAT IN LUCRU : P.U.Z. SOCIETATEA ANALOG S.R.L. – MICA INDUSTRIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE, ACTIVITAȚI 

ECONOMICE C.F. 413486, 412859, 412854, 412839, 412838 - – Etapa 1 

- PUZ AFLAT IN LUCRU : P.U.Z. SOCIETATEA ANALOG S.R.L. – MICĂ INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE, 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE C.F. 413480 – Etapa 1 
 

- Certificatul de Urbanism nr. 457/15.06.2022 emis de Primăria com. Dumbravita; 

-intreaga legislatie aflata in prezent in vigoare; 

 

➢ 1.3.2. Studii de fundamentare, planuri, proiecte, întocmite concomitent cu studiul 
Concomitent cu prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL se intocmesc urmatoarele: 
- Planul Urbanistic General al comunei Dumbravița, elaborat de SC PROCAD SRL Timisoara; 
documentatie aflata în studio/lucru; 
 
II. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1 EVOLUTIA ZONEI 

➢ 2.1.1. Date privind evoluţia zonei 
Terenurile studiate fac parte din extravilanul comunei Dumbravita, jud. Timis. 
Evoluţia zonei si investitiile din ultimii ani au impus studierea posibilitatilor de extindere a zonelor 
destinate industriei nepoluante si serviciilor in vecinatatea localitatilor. 
 

➢ 2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei relaţionate cu evoluţia localităţii 
In prezent, exista documentatii de urbanism aprobate in vederea dezvoltarii de zone industriale 
nepoluante, depozitare, comert si servicii in imediata apropiere a terenurilor ce fac obiectul prezentului 
demers. 
Astfel, tinand cont de strategia de dezvoltare, prin prezenta documentatie este propusa introducerea 
terenurilor in intravilan si continuarea dezvoltarii zonei destinate industriei nepoluante, comertului si 
serviciilor. 
 

➢ 2.1.3. Potenţial de dezvoltare 
Potentialul de dezvoltare al zonei este sporit, tinand cont de proximitatea cu alte documentatii similare 
aprobate sau in curs de aprobare, contextual urbanistic al zonei si accesul facil spre autostrada si centura 
Timisoarei.  
 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/176683
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29453
https://primaria-dumbravita.ro/planuri_supuse/p-u-z-societatea-analog-s-r-l-mica-industrie-nepoluanta-depozitare-activitati-economice-c-f-413480-etapa-1/
https://primaria-dumbravita.ro/planuri_supuse/p-u-z-societatea-analog-s-r-l-mica-industrie-nepoluanta-depozitare-activitati-economice-c-f-413480-etapa-1/
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2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE 
Amplasamentul studiat se afla in extravilanul com. Dumbravita, in zona de Nord-Vest. 
Fata de Municipiul Timisoara , terenurile studiate se afla in partea de Nord. 
Amplasamentul studiat este compus din 5 parcele:   

• CF 412793, cu o suprafata de 20.000 mp; 

• CF 412797, cu o suprafata de 12.500 mp; 

• CF 412802, cu o suprafata de 5.000 mp; 

• CF 412800, cu o suprafata de 5.000 mp; 

• CF 412799, cu o suprafata de 5.000 mp; 

• CF 412792, cu o suprafata de 5.000 mp; 
Parcelele care au generat prezentul PUZ au suprafața totală de 52.500 mp. 
Incinta studiată se invecinează cu: 

• la nord– proprietate privata -teren extravilan identificat prin CF 412788, cad A10/1; 
terenuri libere de constructii, aflate in extravilan: 

• la est -  domeniu public – canal – Hcn11; 
parcelele situatie de partea opusa a canalului sunt in prezent libere de constructii. 

• la vest – domeniu public – DC257(58); 
parcelele situatie de partea opusa a drumului sunt in prezent libere de constructii. 

• la sud – proprietate privata -terenuri aflate in extravilan identificate prin CF 412801, 
412785, 412791, 412789, 412790, 412806, 412794, 412795, 412796. 
parcelele sunt in prezent libere de constructii. 

 
În prezent, accesul la amplasament se poate asigura din drumul comunal DC 257(58). 
Legatura zonei studiate cu intravilanul com. Dumbravita se realizează prin intermediul drumului DC 
257(58) si Centura Mun.Timisoara. 
 
2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Dumbrăviţa este aşezată în Câmpia Timişului, în 
zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa 
întinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole şi jumătate acopereau 
în fiecare primăvară suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi. 

Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara  este de o remarcabilă monotonie, ne tezimea 
suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită  a râului Bega (realizată artificial, 
prin canalizare). În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi 
locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m. 

Relieful teritoriului administrativ al oraşului şi al comunelor periurbane face parte din Câmpia 
Timişoarei şi cuprinde următoarele unităţi principale: 

1. În partea de nord şi nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăviţa, cu înălţimea 
medie de 100 m.  

2. În partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălţime medie de 88 m, 
care intră în contact cu vatra oraşului prin câmpia de la Cioreni;  

3. În partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m şi 
soluri nisipoase şi  argilo-lutoase, afectate de gleizare.  

4. În partea de sud se află Câmpia Bega-Timiş, cu altitudini ce scad  pe direcţie nord-est şi 
sud-vest, de la 96 m, la 91 m. 

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele 
cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se 
succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene în facies lacustru şi de 
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mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi 
sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin. 

Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se 
produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidenţiază în 
cartierele Cetate şi Elisabetin, dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ). 

 
Pe teritoriul administrative al localităţii Dumbrăviţa, cele mai importante cursuri de apă sunt 

pârâul Behela şi pârâul Beregsău. De asemenea este de menţionat lacul din nord vestul localităţii 
Dumbrăviţa. 

Dumbrăviţa se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-
est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene  şi oceanice. 

Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri: 

▪ Media lunară minimă:   –1oC–  Ianuarie; 

▪ Media lunară maximă:   +21,1oC –  Iulie-August; 

▪ Temperatura minimă absolută: –35,3oC la data de 24.01.1963; 

▪ Temperatura maximă absolută: +40,0oC la data de 16.08.1952; 

▪ Temperatura medie anuală:  +10,6oC ; 
Aflându-se predominant sub influenţa maselor de aer maritim dinspre nord-vest, Dumbrăviţa 

primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât oraşele din Câmpia Română. Media anuală a 
precipitaţiilor, de 592 mm, apropiată de media ţării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitaţiilor 
bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) şi a celor din lunile noiembrie şi decembrie, 
când se înregistreză un maxim secundar, reflex al influenţelor climatice submediteraneene. 

Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani 
cu precipitaţii foarte puţine. 

Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2) situează 
amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate  Im = -20 … 0. 
Nu există în zonă riscuri naturale. 
 
2.4 CIRCULATIA 
În prezent, accesul la amplasament se poate asigura din drumul comunal DC 257(58) Timisoara – Covaci. 
Legatura zonei studiate cu intravilanul com. Dumbravita se realizează prin intermediul drumului DC 
257(58) si Centura Mun. Timisoara. 
 
2.5 OCUPAREA TERENULUI 
Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este in prezent cea de teren arabil în 
extravilan.  
Parcele sunt identificate astfel : 

- CF 412793 – teren extravilan, Suprafata = 20.000 mp, proprietar SC ADKOS VEST SRL, 
CIF:30429170; 

- CF 412797 – teren extravilan, Suprafata = 12.500 mp, proprietar AYN BROTHERS TRANS SRL, 
CIF:40428333; 

- CF 412802 – teren extravilan, Suprafata = 5.000 mp, proprietar DOBRITOIU DOINA; 
- CF 412800 – teren extravilan, Suprafata = 5.000 mp, proprietar DOBRITOIU DOINA si DOBRITOIU 

CONSTANTIN; 
- CF 412799 – teren extravilan, Suprafata = 5.000 mp, proprietar URSU ANCA si URSU CORNEL; 
- CF 412792 – teren extravilan, Suprafata = 5.000 mp, proprietar URSU ANCA si URSU CORNEL; 
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În stadiul actual, tinand cont de faptul ca terenurile studiate au funcţiunea de teren agricol si se 
învecinează cu alte parcele aflate în intravilan/extravilan cu folosințe industriale/agricole.creeaza 
probleme la nivelul relaţionării între funcţiuni. 
În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu verde 
amenajat. 
Nu exista riscuri naturale in zona. 
 

Conform prevederilor PUG Dumbravita aflat in curs de aprobare şi a P.U.Z. –urilor aprobate întreaga 
zona va deveni zonă cu caracter industrial nepoluant, depozitare si functiuni comerciale si servicii. 
 
2.6 ECHIPAREA EDILITARA 
a) Cai de comunicatie 
În prezent, accesul la amplasament se poate asigura din drumul comunal DC 257(58) Timisoara – Covaci. 
Legatura zonei studiate cu intravilanul com. Dumbravita se realizează prin intermediul drumului DC 
257(58), drum conectat cu Centura Timisoarei. 
Transportul în comun exista in zona pe DC 257(58) Timişoara - Covaci. 
Nu exista circulații amenajate pntru cicliști sau pietoni. Nu exista parcaje. 
 
b) Alimentarea cu apă și canalizare 
Alimentarea cu apa potabilă. 
 Există în localitatea Dumbravita. 
Reţeaua de canalizare.  
Există în localitatea Dumbravita. 
Reţeaua de canalizare pluvială  
Nu există în localitate. 
În vecinatatea terenului studiat există canale de desecare care colectează parțial apele de ploaie, după 
cum urmează:  

- EST :HCN 11; 
 
c) Alimentarea cu gaze naturale 
Există în localitatea Dumbravita. 
 
d) Alimentarea cu energie electrică  
Există două reţele de transport energie electrică de 110 respectiv 220 KV. 
Zona de protecție a acestora intersecteaza terenurile studiate si influenteaza amplasamentul. 
 
e) Retele de telecomunicatie 
Există în localitatea Dumbravita. 
 
Lipsa echipării cu utilități a zonei reprezintă cea mai mare disfuncționalitate. 
 
2.7 PROBLEME DE MEDIU 
In cadrul sau în apropierea obiectivului nu se gaseste nici o zona sau peisaj cu statut de protejare.  
Referitor la dezvoltarea propusa, se va asigura un echilibru, conform normelor in vigoare, intre 
suprafetele ocupate de constructii/drumuri/platforme si cele alocate spatiilor verzi. 
În zonă nu sunt prezente surse majore de poluare a mediului. 
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2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI 
Cerintele autoritatilor locale şi punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire la organizarea 
viitoare a zonei au fost urmatoarele:  
- extinderea functiunilor de industrie nepoluanta, depozitare si comert/servicii adaptate la configuratia 
terenului şi specificul zonei;  
- asigurarea necesarului de spaţii verzi;  
- asigurarea utilitatilor necesare dezvoltarii zonei. 
 
Consultarea populaţiei se realizează conform prevederilor legale, iar in cazul unor optiuni argumentate, 
acestea vor fi integrate in documentatia de urbanism. 
 
III. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 
3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
Prezenta documentatie a fost intocmita la cererea beneficiarilor SC ADKOS VEST SRL, SC AYN 
BROTHERS TRANS SRL, DOBRITOIU DOINA SI DOBRITOIU CONSTNTIN, URSU ANCA SI URSU CORNEL,  in 
vederea reglementarii parcelelor identificate prin CF 412793, CF 412797, CF 412802, CF 412800, CF 
412799, CF 412792 com. Dumbravita, jud. Timis avand ca scop dezvoltarea unei zone pentru productie 
nepoluanta, logistica/depozitare, comert si servicii. 
Propunerea nu are un impact negativ asupra zonei.  
 
3.2 PREVEDERI ALE PUG 
Conform PUG in lucru : zona de unitati industrial si depozitare. 
 
3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
Valorificarea cadrului natural se va realiza prin propunerea unor suprafete verzi pentru asigurarea unui 
mediu placut.  
Se propune dezvoltarea unei zone zone pentru productie nepoluanta, logistica/depozitare, comert si 
servicii cu obligativitatea propunerii unui minim 20% de spaţii verzi din suprafaţa ce face obiectul 
studiului. 
Amenajările urbanistice vor prelua si integra reţeaua de canale de desecare existenta fără a le afecta 
prin amplasarea viitoarelor construcţii. 
 
3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI 
Solutiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zona tin cont atât de parcelarile si P.U.Z.-urile deja 
aprobate în zona si de trama majora propusa prin conform P.U.Z. Director Dumbravita si PUG aflat in 
lucru. 
Se va asigura continuitatea strazilor din documentatiile de urbanism aprobate in zona; 
Pentru modernizarea circulatiei si acesul rutier se propun urmatoarele: 
- se propun 4 accese auto : 2 din. 
- nu se propun drumuri publice noi , doar accese la drumurile publice existente. 
 
3.5 ZONIFICAREA FUNCTIONALA 
Intervențiile urbanistice propuse au ca scop eliminarea disfuncționalităților . 
Sunt propuse urmatoarele: 
- dezvoltarea unei zone de de industrie nepoluanta, logisica/depozitare, comert si servicii- zona ce va fi 
introdusă în intravilanul extins al localității Dumbravita;  
- asigurarea accesului în zona studiata;  
- realizarea drumurilor interioare cu asigurarea accesului la fiecare lot propus; 
- echiparea edilitara. 
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In urma propunerii de parcelare , au rezultat un numar total de 4 loturi.  
Prin propunerile de urbanism parcelele studiate s-au zonificat dupa cum urmeaza :  

▪ LOT 1: industrie nepoluantă, logisica/depozitare, comert si servicii; S= 20.000 mp;  
CF 412793 

▪ LOT 2: industrie nepoluantă, logisica/depozitare, comert si servicii; S= 12.500 mp; 
CF 412797 
Accesul la cele doua loturi(1 si 2) se va realiza atat din drumul DC 257(58) Timisoara- Covaci cat 
si din drumul identificat prin CF 412870 din partea de est a amplasamentului studiat, (cu 
traversare peste Hcn 11). Accesele sunt comune pentru LOT 1 si LOT 2, cu inscriere drept de 
servitute. 

▪ LOT 3: industrie nepoluantă, logisica/depozitare, comert si servicii; S= 10.000 mp; 
CF 412802 + CF 412800; 

▪ LOT 4: industrie nepoluantă, logisica/depozitare, comert si servicii; S= 10.000 mp; 
CF 412799 + CF 412792; 
Accesul la cele doua loturi (3 si 4) se va realiza atat din drumul DC 257(58) Timisoara- Covaci cat 
si din drumul identificat prin CF 412870 din partea de est a amplasamentului studiat, (cu 
traversare peste Hcn 11). Accesele sunt comune pentru LOT 3 si LOT 4, cu inscriere drept de 
servitute. 
 

 

Parcela 
nr. 

Suprafata Destinatie teren POT 
(maxim%) 

CUT Regim de inaltime 

1 20.000 
mp 

industrie nepoluantă, 
logisica/depozitare, 
 comert si servicii 

55% 1,65 Max. P+2E 

2 12.500 
mp 

industrie nepoluantă, 
logisica/depozitare, 
 comert si servicii 

55% 1,65 Max. P+2E 

3 10.000 
mp 

industrie nepoluantă, 
logisica/depozitare, 
 comert si servicii 

55% 1,65 Max. P+2E 

4 10.000 
mp 

industrie nepoluantă, 
logisica/depozitare, 
 comert si servicii 

55% 1,65 Max. P+2E 

 
 
INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, LOGISICA/DEPOZITARE, ACTIVITATI COMERCIALE SI SERVICII 
P.O.T. MAXIM PROPUS = 55%  
C.U.T. MAXIM PROPUS = 1,65 
REGIM MAXIM DE INALTIME: S/D+P+2E 
Hmax cladire=18,00 m 
H max accente inalte = 25 m 
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Bilant teritorial: 

FOLOSINTA EXISTENT PROPUS % 

TEREN AGRICOL 52.500 mp - 100% 
INDUSTRIE NEPOLUANTA, 
LOGISICA/DEPOZITARE, 
COMERT SI SERVICII 

 

- 52.500 mp 100% 

SUPRAFATA MAXIMA CE 
POATE FI OCUPATA CU 

CONSTRUCTII 

- 28.875 mp 55,00% 

SUPRAFATA MAXIMĂ CE 
POATE FI OCUPATA CU 

CIRCULATII, ALEI, PARCAJE, 
PLATFORME 

- 13.125 mp 25,00% 

SUPRAFATA MINIMA DE SPATII 
VERZI 

- 10.500 mp 20,00% 

 
Zone verzi: 
Se va avea în vedere asigurarea de spatii verzi de min. 20% din suprafaţa totală a fiecarui lot nou 
rezultat.  
 
Parcari: 
Parcarile necesare functiunilor propuse se vor executa exclusiv pe terenul beneficiarului. 
Numarul locurilor de parcare se va stabili in functie de necesitate conform legislatiei in vigoare. 
 
 
Tipuri de subzone funcționale propuse: INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, LOGISICA/DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI 

ECONOMICE  

Sunt permise toate tipurile de activitați terțiare, pentru care nu este necesară evaluarea de mediu, de 
tipul: 
- Clădiri industriale - cu caracter nepoluant 
- Cladiri de procesare și ambalare produse - cu caracter nepoluant; 
- Cladiri de depozitare/logistica - cu caracter nepoluant; 
- Cladiri comerciale si de servicii; 
- Showroomuri auto, benzinarii etc.  
 
3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
Dezvoltarea edilitară se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în 
corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare. 
 
a) Capacităţile investiţiei propuse pentru alimentare cu apă  
Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin intermediul unei extinderi de la localitatea Dumbrăviţa, 
conform avize eliberate de deținătorii rețelelor edilitare si proiecte intocmite de proiectanti 
specializati. 
 
b) Capacităţile investiţiei propuse pentru canalizare ape uzate menajere 
Colectarea apelor uzate menajere provenite de la obiectiv se va face prin intermediul unei extinderi de 
la localitatea Dumbrăviţa conform avize eliberate de deținătorii rețelelor edilitare si proiecte intocmite 
de proiectanti specializati. 
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c) Capacităţile investiţiei propuse pentru canalizare ape meteorice 
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. 
- conform avize eliberate de deținătorii rețelelor edilitare si proiecte intocmite de proiectanti specializati. 
d) Alimentarea cu gaze naturale 
Alimentare cu gaze naturale se va face prin extinderea retelelor existente in zona, cu acordul 
detinatorilor de retele/distribuitorului.  
Dezvoltarea se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu 
avizele eliberate de deținătorii rețelelor de gaze naturale. 
 
e) Alimentarea cu energie electrică  
Alimentare cu energie electrica se va face prin extinderea retelelor existente in zona, cu acordul 
detinatorilor de retele/distribuitorului.  
Dezvoltarea se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu 
avizele eliberate de deținătorii rețelelor de energie electrica. 
Pe terenul ce face obiectul acestui demers, exista linii electrice aeriene care sa afecteze amplasamentul. 
 
f) Retele de telecomunicatie 
În apropierea zonei studiate, exita retele de telecomunicatie.  
Dezvoltarea se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu 
avizele eliberate de deținătorii rețelelor. 
 
 
3.7 PROTECTIA MEDIULUI 
Se vor creea conditii favorabile de crestere a calitătii confortului şi modului de viata cu efect benefic 
asupra intregii comunitati. 
 
În cadrul sau în apropierea amplasamentului nu se găseşte nici o zonă sau peisaj cu statut de protejare. 

 

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 
Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a 
condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației: - realizarea drumurilor 
interioare cu asigurarea accesului la fiecare lot propus. 
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IV. CONCLUZII 

• Categorii de costuri 
Intreaga investiție va fi suportată de inițiatori. 
Detalierea si etapizarea costurilor vor fi detaliate in cadrul Planului de Actiune anexa la PUZ si vor fi 
asumate de catre beneficiarii prezentei documentatii. 
 

• Propuneri de informare a publicului 
Activitatea de informare şi consultare a publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte 
se face va face cu respectarea şi în conformitate cu:  
▪ Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat prin 
Ordinul nr. 835/2014;  
▪ Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 ▪ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;  
▪ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;  
▪ Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;  
▪ H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe, actualizată;  
▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/N/1999 ‐ „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul‐cadru al 
planului urbanistic general” ‐ indicativ GP038/99;  
▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 ‐ „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul‐cadru al 
planului urbanistic zonal” ‐ indicativ GM‐010‐2000;  
▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 ‐ „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul‐cadru al 
planului urbanistic de detaliu” ‐ indicativ GM 009‐2000;  
▪ H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, 
coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;  
▪ întreaga legislaţie specifică şi conexă din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriale. 
 
Reglementările propuse prin prezentul PUZ se vor inscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC 
GENERAL al Comunei Dumbravita. 
 
In urma aprobării PUZ de catre Consiliul Local, se va trece la urmatoarele etape ale proiectului: 

• Reglementarea juridica a terenurilor; 

• Operațiuni cadastrale de unificare; 

• Obținere Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire. 
 
 
Intocmit, 
 
Arh. OANA IORDACHE-MANESCU 
 
Specialist RUR- ARH. DIANA MARIA GAGA 
 
 
 
 
 


