
                      
 

 

SC DRAFT PROJECT SRL - STRADA INVOIRII NR. 16, SECTOR 5, BUCURESTI, 0040 723 226 262 

                    CUI – 18447266, NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI J40/3646/03.03.2006 
 

 1 

 

MEMORIU  TEHNIC EXPLICATIV  

STR. CONAC NR. F.N, COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ, NR. CAD. 414275 

 

CUPRINS: 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. EVOLUȚIA ZONEI 

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

2.4. CIRCULAȚIA  

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 

2.7. PROBLEME DE MEDIU 

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIE 

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

3.7. PROTECȚIA MEDIULUI 

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  

 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE  

 

5. ANEXE 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

 

SC DRAFT PROJECT SRL - STRADA INVOIRII NR. 16, SECTOR 5, BUCURESTI, 0040 723 226 262 

                    CUI – 18447266, NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI J40/3646/03.03.2006 
 

 2 

 

INTRODUCERE 

 

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 

 

▪ DENUMIREA LUCRĂRII 
PLAN URBANISTIC ZONAL – RESTAURANT 

MCDONALD'S TIP DRIVE, AMPLASARE 

SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ PE 

FAȚADĂ ȘI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE 

JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, 

LOCURI DE PARCARE, SPAȚII VERZI ȘI 

ORGANIZARE DE ȘANTIER - Str. Conac Nr. F.N, 

Comuna Dumbrăvița, Jud. Timiș, Nr. Cad. 414275. 

 

 

▪ INIȚIATORI POPA STELIAN, POPA ANA, URSESCU ROMULUS -

CONSTANTIN și URSESCU LUMINIȚA LOREDANA 

 

▪ PROIECTANT S.C. DRAFT PROJECT SRL 

▪ DATA ELABORĂRII IULIE 2022 

 

OBIECTUL LUCRĂRII 

Prezenta documentație s-a întocmit la cererea inițiatorilor  Popa Stelian, Popa Ana, Ursescu Romulus 

-Constantin și Ursescu Luminița Loredana, proprietari ai terenurilor din Str. Conac Nr. F.N, Comuna 

Dumbrăvița, Jud. Timiș, Nr. Cad. 414275, în suprafață măsurată de 2 476 mp. 

 

Sarcini: promisiune bilaterală de constituire a unui drept de superficie până la data de 15.07.2022 în 

favoarea SC PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL. 

 

Pe teren se dorește construirea unui RESTAURANT MCDONALD'S TIP DRIVE. 

 

Prin prezentul studiu se stabilesc condițiile pentru: 

▪ Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare; 

▪ Reglementarea caracterului terenurilor studiate; 

▪ Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă; 

▪ Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor; 

▪ Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate; 

▪ Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent. 

 

SURSE DOCUMENTARE: 

▪ documentațiile topometrice (sistem de sprijin planimetric Stereo 70); 

▪ cadastru – ANCPI Timiș; 

▪ PLANUL URBANISTIC GENERAL al Comunei Dumbrăvița în curs de avizare; 
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▪ Certificatul de Urbanism nr. 497 din 24.06.2022 emis de Primăria Comunei Dumbrăvița; 

▪ Legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor și urbanismului. 

 

 

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 

EVOLUȚIA ZONEI 

Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul Comunei Dumbrăvița  și  este 

situat într-o zonă destructurată, în curs de urbanizare. 

 

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul Comunei Dumbrăvița  și  este 

situat în partea sa sudică, adiacent străzii Conac - DJ  691.  

Terenul se află la intersecția străzilor Conac și Barcelona. 

 

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

Relief 

Zona studiată este plată. 

 

Clima 

Teritoriul comunei Dumbrăvița se caracterizează printr-un climat cu precipitații medii anuale de 

631mm/mp și temperatura medie anuală +10,9°C. Media temperaturilor în lunile de vară a fost de 

+20,6°C iar în lunile de iarnă de 0,2°C. Temperatura maximă înregistrată a fost de +40°C (în data de 

16 august 1952) iar minima absolută a fost de -29°C (în data de 13 februarie 1935). 

 

Numărul zilelor cu temperatura medie de peste +25°C (zile de vară tropicale) a fost de 100 zile, iar a 

zilelor tropicale cu temperaturi de peste +30°C a fost de 40 de zile. 

 

Numărul zilelor cu brumă a fost, în medie, de 47,6 zile/an din care: 3,2 zile, în medie, în luna Aprilie, 

4,4 zile în luna Octombrie, iar restul zilelor cu brumă a fost în perioada lunilor Octombrie - Aprilie. 

 

Numărul zilelor cu temperaturi sub 0°C este de 91 zile. Numărul zilelor cu precipitații a înregistrat valori 

medii anuale de 105,9 zile. Ploile torențiale înregistrate au fost deosebite, astfel la data de 14 iulie 1955 

au fost 70,4 mm în 503 minute și cu o intensitate de 0,14 mm precipitații pe minut. Indicele de ariditate 

"De martonne" a fost de 30,2 iar lunile cu deficit de umiditate sunt: iulie (cu 22,7 mm), august (cu 20,4 

mm) și septembrie (cu 21,0 mm). Toate aceste trei luni se află sub limita de uscăciune. 

 

Regimul eolian se caracterizează prin frecvența mai mare a vânturilor din sectorul Nordic, cu 16,9% și 

din sectorul de Est, cu 15%, iar zilele calme reprezintă 20,9%. Viteza cea mai mare a vântului, 

înregistrată, a fost de 3,8m/secundă, din sectorul sudic și de 3,4m/secundă din Nord.  

 

Riscuri naturale.  

Zona nu prezinta riscuri naturale (alunecări de teren, inundații, cutremure).  

Monumente ale naturii.  

În zonă nu sunt monumente ale naturii. 
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Analiza geotehnică  

Solurile dominante în câmpia înaltă sunt cernoziomurile. Solurile din teritoriul comunei Dumbrăvița s-

au format în două unități geomorfologice diferite (sudul câmpiei înalte a Vingăi și lunca Begăi). În câmpia 

înaltă, solurile au evoluat pe un relief plan, cu mici forme depresionare; totul pe un material luto-argilos 

cu apă freatică la mică adâncime, la 3-5 m sau chiar 2-3m, cu precipitații anuale de peste 600 mm/an 

(31mm/an) și cu o temperatură medie anuală de +10,9°C, toate acestea sub o vegetație de silvostepă, 

rezultată în urma tăierii unor pâlcuri de pădure, acum 70-80 ani. Aceste condiții specifice au dus la 

alterarea solului cu reale procese de acumulare a bazelor în argilă și procese de levigare. Datorită 

microreliefului și a adâncimii mici a apelor freatice, solul reprezentativ este cernoziomul levigat, pe 

depozite gălbui sau roșcate luto-argiloase. 

 

CIRCULAȚIA 

Terenul este bine deservit de infrastructura rutieră având acces din Strada Conac - DJ  691 și Strada 

Barcelona. 

 

OCUPARTEA TERENURILOR 

Terenul ce face obiectul studiului este proprietate privată, având destinația  curți – construcții. 

 

ECHIPARE EDILITARĂ 

În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, telefonie și rețea de 

televiziune prin cablu. 

 

PROBLEME DE MEDIU 

Nu există probleme de mediu, zona neavând factori de risc natural, iar valori de patrimoniu ce trebuie 

prezervat nu exista în zonă. 

 

OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

Nu au fost înregistrate contestații cu privire la soluția propusă prin P.U.Z. 
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PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – CONCEPT 

Conform CERTIFICATULUI DE URBANISM nr. 497 din 24.06.2022 emis de PRIMĂRIA Comunei 

Dumbrăvița, terenul studiat se află în zona de locuire și funcțiuni complementare cu interdicție 

temporară de construire, conform PUG aprobat prin HCL 41/27.09.2002 și prelungit cu HCL 

27/18.10.2012 până la data de 27.09.2014 și în zona propusă pentru servicii, cu interdicție temporară 

de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism, conform PUG în curs de elaborare. 

 

PREVEDERI ALE P.U.G. 

IS - Zonă pentru instituții și servicii 

- POT max = 50% 

- CUT max = 2,5 

- Rh max = D(S)+P+2E+m (etaj retras) 

- H max = 10,5 m 

 

VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon. 

 

MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 

Profilul Străzii Conac va fi reglementat la 24,00m conform proiectului Modernizare DJ 691: lărgire la 4 

benzi a sectoarelor: km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 12+975). 

Profilul Străzii Barcelona va fi reglementat la 11,55m (prin păstrarea bordurii nordice, existente). 

 

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, INDICI URBANISTICI, BILANȚ TERITORIAL 

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este: Servicii - Restaurant McDonald's tip drive. 

 

Indicatori urbanistici: 

 

POT max = 50% 

CUT max = 2,5 

Rh max = P+1E 

H max = 10m 

 

Bilanț teritorial: 

 

Suprafața Existent Propus 

  mp % mp % 

CONSTRUCȚII 0 0 1238.0 50 

CIRCULAȚII ȘI 
PLATFORME 

0 0 866.60 35 

SPAȚIU VERDE 0 0  371.40  15 

TEREN NEAMENAJAT 2 476 100 0 0 

TEREN 
REGLEMENTAT 

2 476 100.00 2 476 100.00 



                      
 

 

SC DRAFT PROJECT SRL - STRADA INVOIRII NR. 16, SECTOR 5, BUCURESTI, 0040 723 226 262 

                    CUI – 18447266, NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI J40/3646/03.03.2006 
 

 6 

 
 

Viitoarele construcții se vor amplasa într-un edificabil determinat de retragerile indicate prin planul de 

reglementări anexa. 

 

Spațiile de manevră auto și parcare, dimensionate corespunzător, conform normelor în vigoare, se vor 

soluționa în incinta proprie.  

 
DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor din prezentul studiu, se vor propune următoarele lucrări cu 

caracter tehnico- edilitar: 

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, cu extinderile și branșamentele aferente; 

- branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică; 

- alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă; 

- colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate 

periodic; 

- rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă 

branșarea obiectivelor propuse la acestea. 

 

Dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de 

specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare. 

 
PROTECȚIA MEDIULUI 

Impactul investiției asupra mediului se împarte în: 

- Impact ce are loc în timpul construirii. 

- Impact ce are loc în timpul exploatării. 

Prima fază este limitată și va produce o categorie de impact precum: praf, zgomot și vibrații. Aceste 

efecte sunt nesemnificative și temporare. 

În perioada exploatării investiției propuse nu se generează impact semnificativ asupra factorilor de 

mediu: aer, apă, sol. 

După realizarea investiției se preconizează o creștere a calității aerului și a imaginii urbane datorită 

spațiului verde amenajat propus. 

Nu se defrișează arbori. 

Se vor respecta normele de igiena și recomandările privind mediul de viață al populației aprobate cu 

O.M.S. nr.119/2014 (distanțe dintre clădiri, însorire, suprafețe încăperi, zone de protecție între funcțiuni, 

nivele de zgomot, dotări igienico-sanitare etc.).  

 
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Suprafața de teren rezervată pentru a fi trecută în domeniul public al statului datorită modificărilor 
pofilelor circulațiilor perimetrale reglementate în documentația mai sus menționată, este delimitată în 
planșa "Regim juridic - Circulația terenurilor", aferentă acestui plan urbanistic zonal.  

Reglementările din acest PUZ au valoare juridică exclusiv pe terenurile ce au generat PUZ-ul. 
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CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat 

următoarele obiective principale: 

- realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare 

și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului; 

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă; 

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu. 

 

CATEGORII DE COSTURI 

Costurile prezentei investiții vor fi suportate de către beneficiar (investitor privat) pentru implementarea 

investiției și asigurarea utilităților necesare acesteia, nesolicitând-se costuri din parte autorităților 

publice locale. 

Pentru extinderea drumului județean la profilul de 24m conform PUG în avizare, costurile vor fi suportate 

de autoritatea publică locală în momentul stabilirii implementării proiectului și aprobarea culoarului de 

expropriere prin hotărâre de consiliu local. 

 

 

                                                                                                                       

 

Verificat, Întocmit, 
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