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                                           S.C. „ Arhitect Trîmbiţaş ” S.R.L. 
300044 Timişoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro 

  

MEMORIU TEHNIC 

Proiect nr. 179/2020 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 

Denumirea lucrării: ”P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU 
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI 
SERVICII PUBLICE”  

     
Amplasament:   comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche, jud. Timiș 

CF nr. 419673, nr. Cad. A115/7/1 
CF nr. 419672, nr. Cad. A115/7/2 
CF nr. 419671, nr. Cad. A115/7/3 
CF nr. 420640, nr. Cad. A115/7/4 

 
Beneficiari:   Țucu Dumitru și Țucu Adriana 
    Șodolescu Valentin Emilian și Șodolescu Andreea Florentina  
     Nițu Claudiu Marius 

 
Elaborator:   S.C.”Arhitect Trîmbiţaş”S.R.L. 
(Proiectant)     
Data elaborării:   2021 
 
Faza de proiectare:    PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 
 
 
1.2. OBIECTUL P.U.Z. 
1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM 
 Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”PUZ Dezvoltare zonă rezidențială cu 
funcțiuni complementare, dotări și servicii publice” CF 419671, CF 419672, CF 419673, CF 
420640, a fost întocmită la comanda beneficiarilor Țucu Dumitru, Țucu Adriana, Șodolescu 
Valentin Emilian, Șodolescu Andreea Florentina și Nițu Claudiu Marius. 
 Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări pentru urbanizarea celor patru 
parcele, în scopul mobilării cu construcţii destinate locuinţelor şi  serviciilor pe parcelele situate în 
Moșnița Nouă, identificate prin  CF 419671, CF 419672, CF 419673 și CF 420640, aflat în 
proprietatea beneficiarilor, cu o suprafață totală de 14.856 mp. 
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 Zonele învecinate parcelelor studiate sunt următoarele:  
 La nord terenul are front la drumul Dc97 (Drumul Boilor) și Hc96. 
 La sud terenul este delimitat de canalul de desecare Hcn113 și drumul de 

exploatare DE110/11  
 La est, terenul este delimitat de parcela identificată cu CF 407608 – teren pentru 

drum (strada Amiciției). 
 La vest terenul este învecinat cu parcela identificată cu CF 409962 – teren pentru 

drum (str. Prieteniei, str. Simetriei, str. Consensului) și parcele de locuințe 
individuale (CF 409942, CF 409946, CF 409949, CF 409952, CF 409955, CF 
409958, CF 409961) și teren cu destinația de spații verzi (CF 409943). 

 
 Construcțiile cele mai apropiate sunt la următoarele distanțe față de parcelele ce 

fac obiectul prezentului proiect:  
 La nord - 222 metri față de cea mai apropriată construcție 
 La sud - 101 metri față de cea mai apropriată construcție 
 La est - 3 metri față de cea mai apropriată construcție 
 La vest - 12 metri față de cea mai apropriată construcție. 

 
 Certificatul de Urbanism nr.522/30.03.2020 (prelungit) emis pentru elaborare PUZ, a fost 
obţinut în temeiul reglementărilor Documentației de Urbanism nr. 48004/010 întocmit de SC 
IPROTIM SA Timișoara faza PUZ Director, aprobată prin H.C.L. nr.23/24.05.2005, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.50/1991, prin care se specifica Categoria funcţională: teren situat in 
extravilan – situația existentă conform PUZ Director – arabil extravilan. 
 
1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU 

ZONA STUDIATĂ 
Conform P.U.Z. Director al comunei Moșnița Nouă aprobat cu H.C.L. nr. 

23/24.05.2005, terenul studiat se încadrează în zona propusă de locuire cu funcțiuni 
complementare.  

Ţinând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al comunei 
Moșnița, prin acordarea Avizului de Principiu aprobat cu H.C.L. nr. 88 din 20.11.2014, ca etapă 
preliminară, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în zonă cu 
funcțiune rezidențială. 
 Astfel, propunerea de faţă se raportează la strategia de dezvoltare şi mobilare urbană a 
localității, stabilită prin studiile mai sus menţionate. 
 
1.3. SURSE DOCUMENTARE 
1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. 

Pentru întocmirea acestei documentaţii s-au consultat:  

- Planul Urbanistic Zonal Director al comunei Moșnița  aprobat cu H.C.L. nr. 23/24.05.2005; în 
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991; 

- Planul Urbanistic General al comunei Moșnița Nouă în lucru, elaborat de SC GEOLINK SRL; 

- Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, Ordniul Ministerului Sănătății nr 
119/2014 cu completările ulterioare, HCJ Timiș nr. 87/2004 și HCJ Moșnița Nouă nr. 108/2006 
și 7/2007 

- Planuri Urbanistice Zonale aprobate în zonă. 
 
1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. 

În scopul fundamentării P.U.Z., au fost efectuate următoarele studii și s-a consultat 
Legislația în domeniu, actualizată, împreună cu: 

- Studiul geotehnic;  
- Ridicarea topografică; 
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1.3.3. DATE STATISTICE 
 Nu e cazul. 
 
1.3.4. AVIZ DE OPORTUNITATE 

 În Certificatul de Urbanism pentru elaborare PUZ nr. 522/30.03.2020  (prelungit) emis 
în baza reglementărilor Documentației de urbanism nr.48004/010, faza PUZ 
DIRECTOR, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  nr.23/24.05.2005, întocmit de 
SC IPROTIM SA, se specifica: terenuri situate în extravilan  – Destinaţia propusă prin 
PUZ: Dezvoltare Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii 
publice. 

 Conform Avizului de Oportunitate – Favorabil cu nr. 33 / 13.07.2020, emis în 
conformitate cu prevederile Legii 350/2001, se prevăd  următoarele categorii 
funcționale și indici urbanistici: 

o Pentru ZONA de Locuințe cu max 2 unități locative: POT max 30%, CUT max 0.9, 
Hmax cornișă 10m, Hmax coamă 14m, regim de înălțime S+P+1E+M sau D+P+1E; 

o Pentru ZONA de dotări/servicii cu posibilitate de locuire la etajele superioare, max 
4ap: POT max 40%, CUT max 1.2, H max cornișă 12,5m, H max 15,5 m, regim de 
înălțime S+P+2E; 

o Parcela destinată spațiului verde va avea o suprafață minimă de 7% din suprafața 
totală a terenului; 

o Parcările necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul 
beneficiarilor, numărul locurilor de parcare va fi de 2 locuri de parcare/unitate 
locativă. 

o Realizarea de rețele edilitare, extinderile de rețele sau măriri de capacitate a rețelelor 
edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar. Lucrările de 
racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către 
investitor sau beneficiar. 

 Planul de Acțiune a fost semnat și asumat de toate părțile implicate, urmând a 
continua procedura de avizare prin Informarea Populației – Etapa 2, conform legii 
350/2001. 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1.EVOLUŢIA ZONEI 

 Începând cu anii 2000, pentru zona limitrofă ”Drumului Boilor”, în partea de Vest a localității 
Moșnița Veche, s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul 
rezidențial al zonei. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite stadii de 
execuție, zona fiind în plin proces de densificare. 

În general, zona din imediata vecinătate a terenului ce face obiectul prezentului PUZ, a fost 
reglementată sau este în curs de reglementare prin documentații de urbanism. 

Zona este caracterizată în mod special de locuire individuală sau locuire colectivă cu 
maxim 4 unități locative pe parcelă. 

 
2.1.1. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA 

LOCALITĂŢII 
 În cazul clădirilor cu funcțiune de locuire individuală, regimul de înălțime predominant este 

(S)+P+1+M/Er și POT max 35%, fiind distribuite pe străzile secundare. Funcțiuni de tipul locuirii 
colective, sau locuire colectivă cu servicii la parter, au fost aprobate pe parcele pe colț sau cu front 
la străzile mai importante. 

Deși în documentațiile de urbanism care reglementeză terenurile învecinate au fost 
rezervate parcele pentru servicii, acestea au rămas în prezent nemobilate. În cazul parcelelor 
pentru servicii, indicii urbanistici permit un regim de înălțime superior, POT max 40%, și CUT 
corelat.  

 
2.1.2. POTENŢIAL DE DEZVOLTARE 
 Toate ansamblurile rezidenţiale edificate sau aflate în execuţie vor primi un plus de 
valoare, în momentul în care reţeaua secundară de drumuri aflată în curs de realizare, odată cu 
toată infrastructura necesară, vor fi finalizate.  
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 Finalizarea infrastructurii (rutiere și edilitare) va reprezenta finalizarea procesului de 
urbanizarea a zonei, ajutând la creșterea calității vieții în noile cartiere de locuit din zona 
metropolitană a Timișoarei. 
 

2.2 ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 
2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII 

Terenul studiat este situat în partea de vest  a comunei Moșnița Nouă. 
Terenul are front la Dc97 (Drumul Boilor). 
Zona studiată este formată din patru parcele:  
- parcela identificată prin CF nr. 419671 – Moșnița Nouă, Nr. top.419671, (teren arabil în 

extravilan) cu o suprafaţă de 3.753 mp. Tarla A115, Parcela 7/3. Aceasta are o formă regulată, cu 
lungimea frontului la Drumul Boilor de 9,6m, în proprietatea Țucu Dumitru și soția Țucu Adriana, 
fără sarcini. 

- parcela identificată prin CF nr. 419672 – Moșnița Nouă, Nr. top.419672, (teren arabil în 
extravilan) cu o suprafaţă de 3.753 mp. Tarla A115, Parcela 7/2. Aceasta are o formă regulată, cu 
lungimea frontului la Drumul Boilor de 9,8m, în proprietatea Țucu Dumitru și soția Țucu Adriana, 
fără sarcini. 

- parcela identificată prin CF nr. 419673 – Moșnița Nouă, Nr. top.419673, (teren arabil în 
extravilan) cu o suprafaţă de 3.675 mp. Tarla A115, Parcela 7/1. Aceasta are o formă regulată, cu 
lungimea frontului la Drumul Boilor de 9,7m, în proprietatea Țucu Dumitru și soția Țucu Adriana, 
fără sarcini. 

- parcela identificată prin CF nr. 420640 – Moșnița Nouă, Nr. top.420640, (teren arabil în 
extravilan) cu o suprafaţă de 3.675 mp. Tarla A115, Parcela 7/3. Aceasta are o formă regulată, cu 
lungimea frontului la Drumul Boilor de 9,6m, în proprietatea Țucu Dumitru și soția Țucu Adriana, 
fără sarcini. 

 
 Terenul are o suprafață totală de 14.856 mp, cu geometrie regulată și cu fronturi de 
38,58m spre nord, 457,69m spre vest, 32,12m spre sud si 473,56m spre est. 
 
 În urma Dosarului de încheiere nr. 271640 / 23.12.2020, parcela identificată cu                   
CF nr. 419671, (teren arabil în extravilan) cu o suprafaţă de 3.753 mp, a intrat în proprietatea 
Șodolescu Valentin Emilian și soția Șodolescu Andreea-Florentina. 
 
 În urma Dosarului de încheiere nr. 271652 / 23.12.2020, parcela identificată cu                   
CF nr. 420640, (teren arabil în extravilan) cu o suprafaţă de 3.675 mp, a intrat în proprietatea    
Nițu Claudiu-Marius. 
 
2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, 

ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU 
INSTITUŢII DE INTERES GENERAL 
Prin prisma poziţiei în cadrul comunei, zona ce face obiectul studiului este favorizată, fiind 

în primul rand învecinată cu o zonă dezvoltată, care se extinde spre partea vestică în proximitatea 
“Drumului Boilor” și centura Timișoarei, și spre est, spre vechea vatră a satului. Având în vedere 
că terenul studiat se află între vatra veche a satului Moșnița Veche și Municipiul Timișoara, zona 
va cunoaște în viitor o dezvoltare urbanistică constantă până la urbanizarea întregului teren 
extravilan, conform PUG în lucru, care prevede locuințe și funcțiuni complementare pe întreg 
arealul comunei.  
 Accesibilitatea față de comuna Mosnița (3km) și Municipiul Timișoara (7km), este asigurată 
prin modernizarea DJ 592 Timișoara – Buziaș (în curs de modernizare la 4 benzi – în execuție) și 
prin edificarea “Drumului Boilor”, DC 149 (proiect în curs de execuție), care va fi o legătură 
secundară cu Timișoara. Deasemenea, în imediata proximitate a terenului (1,3km) va trece 
centura de est a Timișoarei, care în prezent este tot în execuție. Odată cu finalizarea proiectelor 
majore de investiții la nivel de accesibilitate, zona se va decongestiona de traficul intens de pe 
străzile secundare din prezent. 

La nivel edilitar zona este echipată cu electricitate, apă și gaz.  
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Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de edificare în sensul 
dotarii cu locuințe și servicii și de echipare ediltiară. 
 Distanța față de unitățiile de învățământ din comună este de 1500m. 
 
2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE 

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, 
CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE 
Relieful. Suprafața relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare și a celor în 

retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe și zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri 
de particule cu dimensiuni și fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri și 
nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcție de mărimea 
fragmentelor de bază. În asemenea situații, stratificația poate să se schimbe pe distanțe uneori 
mici. 
 Geologic. zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor 
cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile,prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere 
la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400  1700 m adancime 
si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi). 
 

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica  P100-1/2013, conditiile locale 
de teren studiat in localitatea MOSNITA VECHE  sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt 
Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ß0 = 
2,50; a spectrului normalizat de raspuns elastic (din codul mentionat) si acceleratia terenului 
pentru proiectare ag=0,20g, 

 
Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de (0,60÷0,70)m. 
 
Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele: 
a) Temperatura aerului: 

 Media lunară minimă:   –1oC  –  Ianuarie; 
 Media lunară maximă:  +20 oC  ... 21oC –  Iulie-August; 
 Temperatura minimă absolută:  –35,3oC; 
 Temperatura maximă absolută: +40,0oC; 
 Temperatura medie anuală:  +10,9oC; 

b) Precipitaţii: 
 Media anuală:    631mm.     

 
Regimul eolian 

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii 
bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 
%). 

Riscuri naturale: Nu este cazul. 
 
2.3.2. CIRCULAŢIA 

Zona studiată se învecinează cu terenuri care au făcut obiectul unor documentații de 
urbanism, în cadrul cărora au fost prevăzute profiluri transversale tip (minim 10,5m și maxim 24m) 
prevăzute în PUZ DIRECTOR al comunei Moșnița, ale străzilor Amiciției, Prieteniei, Simetriei, 
Consensului, Politeții și Dc97. În cazul străzii Prieteniei, în PUZ Director este prevăzut un profil de 
20 m, dar documentațiile deja aprobate s-a prevăzut un profil de 24m. Pentru o corelare mai buna, 
profilul de 24m va fi preluat și în prezentul proiect. 

Obiectivul este amplasat în partea de vest a comunei Moșnița, cu front la un drum de 
importanță regională – Dc97  ”Drumul Boilor”. Factori generatori de perturbări ale traficului din 
zonă pot fi consideraţi accesurile la parcele efectuate pe străzi executate cu carosabil îngust, la un 
prospect intermediar, până la completarea profilelor stradale. 
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2.4. OCUPAREA TERENURILOR 
2.4.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA 

STUDIATĂ 
 În zona studiată există numeroase documentaţii de urbanism aprobate. Sunt executate 
însă doar constucții de locuințe de tip individual sau cuplat; nu există construcții pentru dotări și 
servicii realizate în baza documentațiilor de urbanism aprobate. 
 Prin documentaţiile de urbanism aprobate în zonă, sunt reglementate zone destinate 
locuinţelor cu funcţiuni complementare şi serviciilor. 
 
2.4.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT 

În prezent terenul studiat este liber de construcţii. 
La vest și est, există locuinţe individuale/cuplate în regim de înălţime de maxim P+1E+M. 

 
2.4.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE 

În imediata vecinătate (12m) există parcele pentru servicii, în partea de Vest și partea de 
Est, cu front la strada Amiciției și Dc97. 

Deși în documentațile de urbanism care reglementeză terenurile învecinate au fost 
aprobate și rezervate parcele pentru servicii, acestea au rămas în prezent nemobilate.  
 Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent 
de 7% pentru zone cu funcțiuni de interes public și dotări de servicii publice, conform HCL 
108/2006 si HCL 7/2007, emise de primăria Moșnița Nouă. 
 
2.4.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI 
 Terenul studiat este în prezent arabil în extravilan. Pe terenul studiat nu sunt spaţii verzi 
amenajate. În imediata vecinătate există 8 parcele destinate pentru spații verzi, rezultate în urma 
aprobării de Planuri de Urbanism Zonale, aprobate de către autoritățiile locale. 
 Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent 
de 7% spaţii verzi din totalul suprafeţei, conform HCL 108/2006 si HCL 7/2007. 

 
2.5. ECHIPARE EDILITARĂ 
2.5.1. Stadiul echiparii edilitare a zonei  

În vecinătatea terenului ce face obiectul P.U.Z., există retele de alimentare cu apă,  
energie electrică, telecomunicaţii și gaz, conform ridicării topografice (str. Amiciției, str. 
Politeții, str. Consensului, str. Simetriei, str. Prieteniei şi Dc97) 
 Conform avizului de amplasament favorabil Enel Distributie Banat cu Nr. 
336236390/07.12.2020, zona studiată poate să fie racordată la rețeaua existentă. În zonă 
există următoarele rețele: LEA JT(0,4 kV) – Dc97 (Drumul Boilor), strada Amicitiei, strada 
Politetii, cu respectarea culoarului de trecere de 1m (este interzisa executarea oricaror 
constructii echipamente sau deseuri) in plan orizontal si vertical fata de conductoarele 
extreme alea LEA. toate rețelele fiind în stadiu de exploatare. 
 Conform avizului de principiu conditionat SC TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATION SRL nr. 998/16.07.2020, Telekom nu are amplasate intalații de 
comunicații electronice subterane sau supraterane in zona. 
 Conform avizului de principiu DELGAZ GRID nr.212651927/14.10.2020, se 
precizează că în zona supusă analizei nu există obiective ale sistemului de distribuție a 
gazelor naturale 
 Avizul TRANSGAZ cu nr. 4730 /05.10.2020 este favorabil, întrucât zona studiată 
este situată la o distanță mai mare de 200m și nu afectează conductele de înaltă presiune 
care aparțin Sistemului Național de Transport Gaze Naturale. 
 Conform avizului Tehnic de Amplsament AQUATIm nr. 54571/16.06.2020, in zona 
exista retea de apa, dar Aquatim nu detine retele de canalziare in zona. 
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2.6. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 
Proprietatea este privată, construcţiile propuse a se realiza sunt locuinţe cu maxim patru 

sau două unități locative pe parcelă, amplasate pe loturi private şi dotări şi servicii publice ce vor 
deservi locuinţele. Funcţiunile şi activităţile din zonă vor avea un caracter nepoluant. 

Potrivit legii, propunerea de urbanizare va fi supusă consultării populaţiei în cadrul 
procedurilor de informare organizate de Primăria Comunei Moșnița, Direcţia Urbanism. 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.0. PREVEDERI PUZ DIRECTOR IN VIGOARE 

Parcelele studiate se încadrează din punct de vedere funcțional în Zonă de Locuit fiind 
traversată de mai multe străzii propuse pentru modernizare, de împortanță locală și zonală.  

De altfel, zona limitrofă este deja urbanizată prin Documentații de Urbanism aprobate, 
terenul studiat contribuind la completarea rețelei de drumuri și a rețelelor edilitare deja existente. 

 
3.1. PREVEDERI PUG IN LUCRU 

Încadrarea în PUG in lucru, proiect executat de către Sc Geolink SRL, prevede zona 
studiată ca ”Terenuri destinate locuirii individuale sau cuplate„ 
 

3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
Începând cu anul 2000, a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin 

aprobarea de planuri urbanistice zonale. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în 
intravilan şi au devenit construibile.  
 În concluzie, nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent, ci de 
asigurarea prin strategii urbanistice a unui echilibru optim între suprafeţele construite şi dotarea cu 
zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de 
mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi din localităţi. 
 În zonă nu există zone naturale sau urbanistice protejate. 
 
3.3. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 
 Zona studiată este amplasată în partea de vest a comunei Moșnița Nouă, cu front la 
“Drumul Boilor”. În imediata vecinătate a terenului studiat, există drumuri cu profile de min 12m, 
până la profile de 20m, fapt care va favoriza fluidizarea traficului. 
 Odată cu finalizarea infrastructurii rutiere, gândită special pentru tipul de urbanizare 
promovat prin PUG, zona va avea un trafic fluent. 
 Proiectul propus prevede preluarea tuturor străzilor din proximitate, la profilele deja 
aprobate anterior (12m, 21m, 24m), astfel că propunerea de față nu blochează dezvoltarea 
prezentă și viitoare a zonei, ci ajută la completarea ei. 

 
3.4. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ 
TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 
3.4.1. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – TEMĂ DE PROIECTARE 

Caracteristica amplasamentului reglementat prin prezenta documentație de urbanism este 
delimitarea acestuia față de vecinătăți prin căi de circulație existente, dar parțial dezvoltate: strada 
Amiciției, str. Politeții, str. Consensului, str. Simetriei, str. Prieteniei, Dc97 (profil incomplet),  și 
străzile propuse prin PUZ Director care definesc un cvartal în interiorul căruia se află terenul 
studiat, propus a fi introdus în intravilan. 

 
Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele: 

- sistematizarea terenului; 

- rezervarea suprafețelor de teren necesare completării profilurilor transversale ale străzilor 
tangente, corelat cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă;  

- rezervarea unei suprafețe pentru spații verzi amenajate în procent de min 7% din suprafața 
terenului studiat; 
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- realizarea de parcele cu funcțiune rezidențială, cu maxim 2 unități locative pe parcelă cu 
regim de înălțime maxim (S)+P+1E+M / D+P+1E; 

- realizarea unei parcele cu funcțiunea de dotări şi servicii publice și locuire colectivă , cu 
regim de înălţime maxim (S)+P+2E; 

- asigurarea în afara domeniului public a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse 
de locuire şi de servicii; 

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: 
alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială, alimentare cu energie electrică, rețea 
gaze naturale, conform propunerilor şi avizelor anexate etc. 
 
Documentaţia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaţă totală de 

14.856mp, a unui ansamblu de locuințe, cu dotările și serviciile aferente. 
 
3.5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Conform planşei nr. 179-A09 “Circulatia terenurilor“ sunt prevăzute: 
- rezervarea suprafeţelor de teren necesare asigurării prospectelor finale ale drumurilor 

din perimetrul studiat;  
- obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor 

transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public. 
 

3.5.1. BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: 
 

SUPRAFAŢĂ 
TEREN 

SITUAŢIA 
EXISTENTĂ 

SITUAŢIA 
PROPUSĂ 

Teren proprietate privată a 
persoanelor fizice sau juridice 14.856 mp 100,00% 10.052 mp 67,67% 

Teren pentru drumuri publice 
- - 4.804 mp 32,33% 

TOTAL 14.856 mp 100,00% 14.856 mp 100,00% 

 
 
3.5.2. BILANȚ TERITORIAL 

 
 

EXISTENT PROPUS 

Teren arabil în extravilan  14.856 mp 100.00 % - - 

Subzonă Servicii și Locuire Colectivă 
În regim (S)+P+2E – max 4 unități locative 

- - 1.040 mp 7,00 % 

Subzonă Locuire – max 2 unități locative 
În regim (S)+P+1E+M / D+P+1E  

- - 7.972 mp 53,67 % 

Subzonă spații verzi amenajate - - 1.040 mp 7,00 % 

Subzonă căi de comunicație rutieră și 
amenajări aferente – teren pentru drum 

- - 4.804 mp 32,33 % 

TOTAL 14.856 mp 100,00 % 14.856 mp 100,00 % 
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3.5.3. INDICI URBANISTICI: 
 
• Parcela 1 (1.040 mp) 
Servicii și Locuire Colectivă (max. 4 unități locative) în regim de înălţime maxim (S)+P+2E 
        P.O.T.= max.40% 
        C.U.T.= max. 1,2 suprateran 
        H max.=15.0 m 
        H cornisa max.=12.0 m  
 20% spații verzi 
 
• Parcelele 2-13 (7.972 mp) 
Locuire cu maxim 2 unități locative în regim de înălţime maxim (S)+P+1E+M / D+P+1E 
        P.O.T.= max. 30%  
        C.U.T.= max. 0,9 suprateran 
        H max. =12.0m 
        H cornisa max.=8.0 m  

25% spații verzi 
 

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
3.6.1. Alimentare cu apa 
           Pe strada Amicitiei din comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Veche există rețea de 

alimentare cu apă din țeavă PEHD  De 110 mm în dreptul amplasamentului PUZ-ului. Pe reteaua 
de apa se afla montati hidranti de incendiu supraterani.  

Alimentarea cu apă a imobilelor propuse in PUZ se va face prin intermediul bransamentelor 
de apa individuale pentru fiecare parcela in parte, in numar de 25 buc.. Fiecare bransament de 
apa va avea un camin de apometru dotat cu un contor de apa cu citire la distanta. 

3.6.2. Canalizare menajera 
          Pe strada  Amicitiei nu exista in prezent retea de canalizare menajera. Colectarea 

apelor uzate menajere a PUZ se va face prin realizarea unei retele de canalizare menajera 
propusa din PVC, De 250 mm in lungime de L= 419 m. Reteaua de canalizare menajera se va 
racorda la o statie de pompare ape uzate (SP) amplasata in zona verde a PUZ.   

Pe reteaua de canalizare menajera se vor monta la o distanta de max 60 m camine de 
vizitare. De la statia de pompare ape uzate menajere (SP) apa va fi evacuata in reteaua de 
canalizare existenta pe str. Prieteniei prin intermediul unei conducte de refulare din PEHD, De 90 
mm in lungime de L= 252 m.   

Inainte de caminul de vizitare existent (Cmex) de pe str Prieteniei, se va realiza un camin 
de linistire (CL) unde va fi racordata conducta de refulare. Din acest camin pina in caminul de 
vizitare CMex se va prevedea o conducta de PVC De 250 mm in lungime de aprox L= 3 m unde 
scurgerea apei uzate menajere se va realiza gravitational.  

Evacuarea apelor uzate menajere de la imobilele propuse in PUZ se va face prin 
intermediul racordurilor de canal individuale pentru fiecare parcela in parte, in numar de 25 buc.. 
Fiecare racord de canal va avea un camin de racord. 

3.6.3. Canalizare pluvială 
Apele pluviale din incinta PUZ-ului vor fi preluate prin 2 rețele de canalizare pluviale diferite: 
Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisurile constructiilor vor fi 

colectate in reteaua de canalizare pluviala propusa în interiorul PUZ-ului din țeavă PVC De 315 
mm, in lungime de L= 276 m, respectiv PVC De 250 mm, in lungime de L= 147 m.  

Din canalizarea pluviala apa este condusa direct in bazinul de retentive subterana (BR) din 
beton cu V= 60 mc capacitate (timp de retenție 1/2 oră). 

Apele pluviale poluate provenite de pe drumuri, trotuare, parcari si spatii de joaca vor fi 
colectate in reteaua de canalizare pluviala propusa în interiorul PUZ-ului din țeavă PVC De 315 
mm, in lungime de L= 438 m, respectiv PVC De 250 mm, in lungime de L= 84 m.  
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Apele pluviale din rețeaua de canalizare pluviala, ajung în separator de hidrocarburi 
subteran  (SH)  și apoi  în bazinul de retenţie subterană BR din beton cu V= 60 mc capacitate 
(timp de retenție 1/2 oră). 

Din bazinul de retenţie V = 60 mc , apele pluviale sunt pompate în canalul HCn 113 prin 
gura de vărsare (GV).  

După realizarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare propuse în prezentul P.U.Z., 
acestea vor fi preluate în exploatare de către operatorul regional de apă-canal Aquatim S.A., care 
se va ocupa de monitorizarea, întreţinerea şi exploatarea acestora.  

  Prin monitorizarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de 
canalizare se reduce posibilitatea producerii unor accidente ecologice. 
 

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI 
3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE  

 Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită 
măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 
 
3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE   

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu 
există. 

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție 
ulterioare PUZ. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. 
Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 
 
3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR   

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă 
amenajată sau în spații interioare special amenajate, conform reglementărilor în vigoare. Gunoiul 
menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat. 
 
3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, 
PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. 
 În prezent, terenul nu este degradat. 

Se va asigura o suprafaţă de min. 7% din teren pentru spaţii verzi.  
 
3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ 
 Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru 
zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor 
de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.  
 
3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE 
COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE 
 Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, cu accent pe execuţia 
completării tramei stradale existente şi a executării prospectelor străzilor limitrofe zonei la 
prospectele finale se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul în zonă. 

Astfel se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă. 
 

3.7.7 PROBLEME DE MEDIU 
Riscuri naturale/antropice: nu este cazul. 
Epurarea si preepurarea apelor uzate: Pe strada Amicitiei din comuna Mosnita Noua, sat 

Mosnita Veche există rețea de alimentare cu apă din țeavă PEHD  De 110 mm în dreptul 
amplasamentului PUZ-ului. Pe reteaua de apa se afla montati hidranti de incendiu supraterani. 
Alimentarea cu apă a imobilelor propuse in PUZ se va face prin intermediul bransamentelor de 
apa individuale pentru fiecare parcela in parte.  

Pe strada  Amicitiei nu exista in prezent retea de canalizare menajera. Colectarea apelor 
uzate menajere a PUZ se va face prin realizarea unei retele de canalizare menajera propusa din 
PVC, De 250 mm in lungime de L= 419 m. Reteaua de canalizare menajera se va racorda la o 
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statie de pompare ape uzate (SP) amplasata in zona verde a PUZ.  Pe reteaua de canalizare 
menajera se vor monta la o distanta de max 60 m camine de vizitare. De la statia de pompare ape 
uzate menajere (SP) apa va fi evacuata in reteaua de canalizare existenta pe str. Prieteniei prin 
intermediul unei conducte de refulare din PEHD, De 90 mm in lungime de L= 252 m. 

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajeră pe străzile care vor fi cedate 
domeniului public s-au propus 25 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051. 

Depozitarea controlata a deseurilor: ca urmare a implementarii planului vor rezulta 
deseuri menajere de la angajati / locatari precum și deșeuri rezultate din contrucții în faza de 
realizare. Acestea vor fi colectate selectiv respectand normele legale în vigoare. Se va ține 
evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr 856/2002. Preluarea deșeurilor va fi facută de unități 
specializate autorizate. 

Recuperarea terenurilor degradate, plantatii de spatii verzi, etc.: nu este teren 
degradat. Spațiul verde va fi amenajat conform reglementărilor urbanistice în vigoare. Se va 
asigura o suprafaţă de minim 7% spaţii verzi amenajate din suprafața totală a terenului în parcelă 
independentă. 

Organizarea sistemelor de spatii verzi: pe terenul ce face obiectul prezentei 
documentații nu există spații verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea 
unui minim de 7% spaţii verzi amenajate, din suprafața totală a terenului ce face obiectul P.U.Z. 

Protejarea bunurilor de patrimoniu: nu este cazul. 
Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: parcela va fi amenajata conform 

reglementarilor urbanistice în vigoare. 
Valorificarea potentialului turistic si balnear: nu este cazul. 
Eliminarea disfuncționalităților din domeniul comunicațiilor: terenul studiat este 

deservit de șase străzi tangente, Dc97 (drumul Boilor), str. Prieteniei, str. Simetriei, str. 
Consensului, str. Politeții și strada Amiciției, parcela având posibilitate de acces de pe fiecare 
dintre ele. 

Odată cu aprobarea PUZ ului, profilele stradale vor fi completate în mod special pe axa 
Est-Vest, prelungind traseele rutiere existente, terenul studiat fiind printre ultimele parcele 
neurbanizate din proximitate. Prin realizarea și implementarea planului toate disfuncționalitățile din 
zona vor fi remediate. 

În scopul ierarhizării viitoarei trame stradale, se propune continuarea profilurilor 
transversale de drum propuse în documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau aflate în lucru, 
prin dezvoltarea drumurilor de exploatare existente la următoarele profiluri transversale de drum: 

- Dc 97 (Drumul Boilor) se va dezvolta la o lățime de 21,00m. Acesta va deveni stradă de 
legătură între Moșnița Veche și Timișoara. Profilul va fi o stradă de categoria a II-a, simetrică față 
de ax, cu o bandă de circulație auto pe sens, cu canalul Hcn 96 în partea nordică, echipată cu 
zone verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare pe ambele laturi. 

- str. Politeții va fi dezvoltat la un profil de drum cu 2 benzi de circulație (cu o lățime de 
12m, deși în PUZ Director este prevăzut la 10.5m, documentațiile urbanistice vecine au fost 
aprobate cu un profil de 12m), profilul va fi echipat cu zone verzi de aliniament și trotuar în partea 
de nord, iar în partea sudică se află canalul HCn113. 

- str. Consensului va fi dezvoltată la un profil final de 24m, profilul fiind preluat în 
continuarea documentațiilor de urbanism aprobate în zonă, fiind alcătuit din carosabil de 7,00m în 
dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare perimetrale. 

- str. Amiciției va fi completată la un profil final de 12m (6m pe terenul beneficiarului), fiind 
echipată cu zone verzi de aliniament și trotuare pe ambele laturi. 

- străzile secundare (Prieteniei, Simetriei) nou propuse vor fi de categoria a III-a, și vor fi 
dezvoltate simetric la o lățime de 12,00m, conform profilului transversal, fiind alcătuite din 
carosabil de 7,00m în dublu sens, spații verzi de aliniament, piste pentru biciclete și trotuare. 

Circulația rutieră și pietonală din interiorul zonei va fi reglementată prin indicatoare rutiere 
și marcaje. 

 
3.7.8 TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI CONFORM HG nr. 1076/2004 

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului: 
1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: 
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a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi 
viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în 
privinţa alocării resurselor – PUZ ul prevede dezvoltarea locuirii în cadrul localității Moșnița Nouă prin 
extinderea zonei intravilane, conform normativelor si documentațiilor aprobate de către primărie, astfel că 
ajută la o dezvoltare durabilă și la creșterea calității vieții în zonă. 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele 
în care se integrează sau care derivă din ele; Proiectul se corelează atât cu PUZ ul Director și PUG în 
lucru al comunei Moșnița Nouă, cât și cu PUZ urile aprobate în zonă. 

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales 
din perspectiva promovării dezvoltării durabile; Proiectul este prevăzut cu spații verzi amenajate într-o 
parcelă distinctă. 

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program; Nu este cazul 
e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi 

comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de 
gospodărirea apelor). Conform cap. 3.7.3. 

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: 
a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu este cazul 
b) natura cumulativă a efectelor; Nu este cazul 
c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul 
d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); Nu 

este cazul 
e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial 

afectate); Zona este în proces de densificare, în zonă fiind o donsitate mică de locuitori. 
f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Nu este cazul 
(îi) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu este cazul 
(iii) folosirea terenului în mod intensiv; Nu este cazul, zona propusă fiind destinată în principal 

locuirii. 
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan 

naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul, în zone nu există zone naturale protejate. 
 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de teren 
necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat. 

Pentru etapa următoare de dezvoltare a zonei, se vor realiza, corelat cu evoluţia viitoare a 
localităţii, echiparea edilitară completă şi drumurile pentru care s-au făcut rezervări de suprafeţe 
de teren în etapa actuală. Terenurile reglementate ca și Căi de comunicare rutieră și amenajări 
aferente au obligativitatea ca ulterior aprobării să devină domeniu public. 

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori privați vor fi extinderile de utilități. 
  

3.9. ALTE PREVEDERI 
Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 cu 

completarile și modificările ulterioare - Norme de igiena și sanatate publică privind mediul 
de viață al populației: 
Art. 4. La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele 
următoarelor dotari tehnico-edilitare:  
 
a)spațiile destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, 
care vor fi amenajate conform normelor în vigoare, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de 
scurgere și vor fi prevazute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi 
dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a 
acestuia si vor fi intretinute în permanentă stare de curațenie; platformele pot fi cuplate cu instalații 
pentru batut covoare;  
 
b)spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform 
normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;  
 
c)spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, 
situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisa 
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gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, 
remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii și întreținere auto. 
 
d) Clădirile destinate locuințelor sunt amplasate în așa fel încât se asigură însorirea pe o durată de 
minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor din clădire și din locuințele învecinate, conform 
OMS 119/2014 cu completarile si modificarile ulterioare. 
 
e) În raza de 1500m față de terenul studiat nu există cimitire, unități industriale, ferme, adăposturi 
de animale, incineratoare, etc. 

 

4. CONCLUZII – Măsuri în continuare 
 Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G. 

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în intravilanul comunei 
Moșnița Nouă, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi 
corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare 
corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.   

 
 Categorii principale de intervenţie, care să susţină materializarea programului de 

dezvoltare 
Finalizarea tramelor stradale și echipării edilitare propuse în zonă. 
La fazele de proiectare ulterioare aprobării P.U.Z.-ului se vor întocmi documentaţiile 

necesare în vederea executării lucrărilor propuse. 
 

 Priorităţi de intervenţie 
 Obiectivul proiectat cuprinde pe lângă funcțiunea de locuire și funcţiuni complementare, 
asigurarea cu funcțiuni deficitare în zonă, respectiv dotări și servicii, care vor deservi arealul 
limitrof. 

Asigurarea tramelor stradale propuse prin documentațiile de urbanism.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef proiect                                                                Intocmit   
arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ    arhitect TIRON ANDREI 


