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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 
 
     1.1. Date de recunoaștere a documentației 

• Denumirea lucrării:  PLAN URBANISTIC DE DETALIU 
CLĂDIRE PENTRU SERVICII (MATERIALE 
PUBLICITARE, SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI DE TIPĂRIRE), 
ÎN REGIM P+1E PARȚIAL 
 

• Amplasament:  Com. Mosnita Nouă, sat Mosnita Veche, 
    CF nr. 422290.  

 

• Beneficiar:   BUGA VIOREL 
 

• Proiectant general: S.C. RD SIGN S.R.L.  
     Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14 
 

• Data elaborării:  august 2020 

 

• Faza de proiectare: P.U.D 
 
 

 

     1.2. Obiectul lucrării 
 

1.2.1. Solicitări ale temei program 
Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu 

pentru terenul situat în comuna Moșnita Nouă, sat Moșnița Veche, în zona reglementată prin 
PUZ aprobat prin HCL 315/2018, în proximitatea DC163(DJ595D) strada Bistrei, identificat 
prin CF nr. 422290, în scopul realizării unei clădiri pentru servicii (materiale publicitare, 
servicii și activități de tipărire), în regim P+1E parțial. 
 

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la: 
 

▪ Regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcției; 
▪ Compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor; 
▪ Relații funcționale și estetice cu vecinătățile 
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▪ Asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare 
▪ Permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite și 

amenajărilor. 
 

 

         CAPITOLUL 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ. ÎNCADRAREA ÎN PUZ 
APROBAT PRIN HCL 315/2018 

 
2.1  Concluzii din documentații deja elaborate: 

  
2.1.1 Situarea obiectivului in cadrul localității: 
 
Terenul care face obiectul prezentei documentații P.U.D se află localizat în județul 

Timiș, comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche, CF nr. 422290, în zona aflată între satul 
Moșnița Nouă și satul Moșnița Veche, într-ul areal în vecinătatea  DC163(DJ595D) strada 
Bistrei, reglementat prin PUZ aprobat prin HCL nr. 315/2018. 

 
2.1.2 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 
Capitolul de concluzii ale documentației PUZ aprobat prin HCL nr. 315 prevede: 
“Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic Zonal cu 

caracter director Moșnița Nouă.  
Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări 

topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de 
specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce 
se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii  din Regulamentul local de urbanism.  

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării 
P.U.Z-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi 
a situației din zonă.” 

 
 2.1.3 Prescripții și reglementări din documentațiile de urbanism aprobate 
 
 Conform RLU aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 315/2018: 
  
 “Zona DS- Dotări Servicii 
 
 Cap.1 Generalități  
 Art. 1 Definirea zonei funcționale- activități economice, dotări servicii, unități 
comerciale 
 Zonă cu dotări servicii, unități comerciale cu o structură urbană coerentă- parcelele 
13D-36D. (Parcela care face obiectul documentației PUD fiind 22-D) 
 Art. 2 Funcțiunea dominantă 
 Este cea de dotări servicii și unități comerciale cu caracter urban și semi-urban cu 
regim de înălțime maxim P+2E+M. 
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 Art. 3 Funcțiuni adiacente admise ale zonei 

- Accese pietonale și carosabile 
- Rețele tehnico-edilitare. 

Cap. 2 Utilizare funcțională 
Art. 4 Utilizări admise: 

- Dotări adiacente zonei de locuit: comerț, servicii (de ex. Cabinet medical, 
farmacie, birouri, prestări servicii, etc. ), administrație (birouri), cultură, 
culte, învățământ(creșe, grădinițe publice sau private cu maxim 4 grupe), 
sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare 
autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei; pentru 
funcțiunile de învățământ se vor […] 

- Alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen 
cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 150 
locuri) cu un program de funcționare compatibil cu zona rezidențială; 
dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie 
asigurate în interiorul limitei de proprietate. 

- Conform declarației notariale cu nr. de autentificare 1284/14.08.2018, 
parcela identificată prin 404023 Moșnița Nouă, nr. cad 184-185/1/224, în 
suprafață de 1278 mp devine teren destinat construirii unor spații pentru 
învățământ (grădiniță, after school, școală, etc.) 

Art. 5 Utilizări admise cu condiții- cu acordul vecinilor direct implicați 
- Sunt admise echipamente / construcții pentru instalații, cu condiția să 

corespundă necesităților și confortul populației din zona centrală, să nu 
dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile 
pentru integrarea în mediul înconjurător. 

- Comerț en-detail cu suprafața construită mai mare de 1000 mp (în cazul 
unificării ulterioare a parcelelor), activități de mica producție, cu/fără flux 
tehnologic (de exemplu prelucrare textile, încălțăminte, obiecte de mici 
dimensiuni, din domeniul IT, prelucrare mecanică, tâmplărie, etc.) 
depozitare materiale de construcții, cosmetică auto/spălătorie auto- cu 
condiția elaborării unui P.U.D prealabil autorizării. 

Art. 6 Interdicții temporare de construire 
- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune 

ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea 
condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării 
acceselor pietonale. 

Art. 7 Interdicții definitive de construire 
- Săli de evenimente care perturb buna funcționare a zonei rezidențiale 

(ex: nunți, botezuri etc.) 
- Locuire de orice tip 
- Activități sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluant 
- Depozitare en-gross 
- Depozitare de materiale refolosibile/deșeuri 
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- Clădiri provizorii de orice natură 
- Orice alte utilizări decât cele menționate mai sus 
- Lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze 

amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente 
- Orice activități generatoare de zgomot, noxe, etc.  

 
 Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 
 
3.1 Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii 
Art. 8 Orientarea față de punctele cardinale. 

         Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea normelor de igienă și a 
recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014. 
 Art. 9 Amplasarea față de drumurile publice 
         Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de dotări servicii este permisă cu 
respectarea zonelor de protecție a drumurilor, dacă este cazul. 
 Art. 10 Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial 
navigabil 

Nu este cazul 
 Art. 11 Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R 

Nu este cazul 
 Art.12 Amplasarea față de aeroporturi 

Nu este cazul 
 Art. 13 Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei 

Nu este cazul 
 Art. 14 Amplasarea față de aliniament 

Alinierea clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor 
(limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate 
propusă în planșa de reglementări urbanistice. 

În cazul adăugării de noi clădiri sau al extinderii celor existente (sunt admise maxim 2 
construcții pe o parcelă), acestea se vor dispune în același aliniament sau în retragere față 
de aliniament, în front discontinuu (deschis). În situația parcelelor de colț, retragerea se va 
realiza față de ambele aliniamente. 
 Art. 15 Amplasarea în interiorul parcelei 

a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face 
respectând condițiile:  

- Retragerea minimă obligatorie a clădirilor față de limitele laterale ale 
parcelei este mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor 
masurată la cornișa superioară sau la atic în punctul maxim, dar nu mai 
mică de 3m. 

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se 
respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, 
stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este 
cazul). 
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b) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta 
următoarele condiții: 

- Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau 
egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în 
punctul cel mai înalt 

- Se vor respecta reglementările cuprinse în Ordinul M.S nr. 119/2014 
 

 3.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Art. 16 Accese carosabile 
Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilității 

de acces la drumurile publice. 
Art. 17 Accese pietonale 
Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor 

pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. 
 
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
Art. 18 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă. 
Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității 

de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apă și de 
energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către 
investitor (elaborator P.U:Z). Beneficiarul final al parcelelor va racorda construcția la rețeaua 
centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. 

Art. 19 Realizarea de rețele tehnico-edilitare 
Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se 

realizează de către investitor (elaborator P.U.Z) în întregime, conform planului de acțiune. 
Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

beneficiarul final al parcelei construibile. 
Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, 

telecomunicații, se vor realiza subteran. 
Art. 20 Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare 
Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul 

public sunt proprietate publică a localității. 
Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt 

proprietatea publică a localității. 
Alimentare cu apă-canal 
În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de 

echipare centralizată ale localității Moșnița Nouă. 
Alimentare cu căldură 
Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru 

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul 
folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul usor tip STAS 54/83. 

Rețea gaze naturale 
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Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama 
de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale DELGAZ-Grid 
Timișoara. 

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, 
având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se 
vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: 
apă, canal, gaze, etc. 

Alimentare cu energie electrică 
Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la rețelele existente în zonă, din 

sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT S.A. Racordul se  va realiza cu cablu subteran (LES 
20kV). 

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4 kV, cu cabluri 
subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare 
consumator. 

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă 
tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercuri sau sodiu 250W (PHILIPS). 

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA,  conform 
proiectelor elaborate de aceasta. 

Telefonie 
În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de 

telefonie în zonă, pe baza propriilor studii. 
Rețea TVC 
În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua 

urbană de televiziune în cablu. 
 
3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor 
Art. 21 Parcelarea 
Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi 

construibile. 
Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. 
Se propune divizarea terenului în 77 loturi din care 24 sunt destinate dotărilor și 

serviciilor publice. Se pot face dezmembrări sau unificări, atâta timp cât se respectă indicii 
urbanistici din prezentul regulament și HCL Moșnița Nouă referitor la suprafețele minime ale 
parcelelor (500 mp). 

Pentru funcțiunile de învățământ se vor respecta normativele în vigoare privitoare la 
dimensiunile minime ale parcelelor pe care se pot amplasa acestea. 

Art. 22. Înălțimea construcțiilor 
La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: 

- Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu 
respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; 

- Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor 
(conform Ordinului nr. 119/2014) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor 
învecinate sub aspectul însoririi acestora. 
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- Regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la 
P+2E+M cu maxim 12 m la cornișă și maxim 16 m la coamă. 

Art. 23 Aspectul exterior al construcțiilor 
a) Dispoziții generale 

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior 
nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. 

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect 
exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general 
acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. 

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al 
construcțiilor din zona înconjurătoare. 

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ 
cu cele principale și în armonie cu acestea. 

Lucrările tehnice( rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în 
volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, 
energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să 
nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. 

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi 
montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau 
în podurile nemansardabile. 

b) Fațade 
Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. 
Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ 
ca și cele principale și în armonie cu acestea. 

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al 
construcțiilor din zona înconjurătoare. 

Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori 
armonizate în general-culori calde. 

c) Acoperișuri 
La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie 

cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui sa aibă o poziție 
paralelă față de axul străzii, excepție făcând imobilele care în mod deliberat susțin un alt 
principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). 
Autorizațiile de construire eliberate vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei imobile 
învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei 
acoperișului. 

Construcțiile vor avea învelitori tip șarpantă- cu pante 20-40 grade- fie învelitori tip 
terasă. Cota la cornișă va fi maxim 12 m pentru P+2E+M. 

Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul 
lucarnelor sau al ferestrelor tip „Velux”. 

Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la 
construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. 
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Art. 24 Procentul de ocupare a terenului 
Zona (dotări servicii, spații comerciale) are un P.O.T maxim = 40% (dotări servicii, 

spații comerciale). 
Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T) maxim admis, definit ca raport între 

suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este: 1,2  pentru 
instituții și servicii conform planșei de reglementări urbanistice.  

 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri 
Art. 25 Parcaje 
În această zonă se admit doar parcaje, NU garaje. 
Art. 26 Spații verzi 
Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și 

plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în 
vigoare. 

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 mp 
de lot. 

Art. 27 Împrejmuiri 
Împrejmuirile nu vor depași în înălțime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv. 
Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor 

realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de 
sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80 m, cu soclu plin de 0,30-0,60 și 
vor putea fi dublate de un gard viu. 

De la clădire și până în spatele lotului se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.) cu 
o înălțime maximă de 2,00 m. 

 
2.2  Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D 
 
Nu este cazul. 
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      CAPITOLUL 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 
Terenul care face obiectul prezentei documentații P.U.D face parte dintr-o zonă 

reglementată recent prin PUZ aprobat prin HCL 315/2018. Momentan arealul are un caracter  
estetic de tip arabil, dar care este în plină dezvoltare, având în vedere documentația de 
urbanism aprobată. Parcelele prevăzute prin PUZ aprobat prin HCL 315/2018, nu sunt încă 
ocupate în marea lor majoritate, iar în zona Dotări servicii aferentă PUZ se regăsește la 
momentul de față doar un spațiu comercial recent autorizat, executat, intabulat și dat în 
folosință, aflat în vecinătate, către DC163(DJ595D) strada Bistrei. 

 
3.1 Accesibilitatea la căile de comunicație 
 
Terenul dispune de acces auto de pe strada Satchinez , Nr. Cad. 415901, la momentul 

realizării documentației fiind drum pietruit. 
 
 
3.2 Suprafața ocupată, limite, vecinătăți 
 
Suprafața terenului este de 1050 mp. 
 
Dimensiunile terenului sunt: 30,00 ml front stradal și 35,00 ml adâncimea parcelei. 
Terenul este bordat de următoarele vecinătăți: 

- SE strada Satchinez 
- NE teren liber de construcții 
- NV terenuri libere de construcții 
- SV teren liber de construcții 

 
3.3 Suprafețe de teren construit și suprafețe de teren liber 
Terenul este liber de construcții. 
 
3.4 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic 
 
Momentan, zona este în plină dezvoltare, având un caracter mixt între terenuri libere 

neocupate cu vegetație crescută haotic și terenuri pe care se construiește. În zona dotări 
servicii (DS) prevăzută prin PUZ aprobat prin HCL 315/2018 este edificat un singur obiectiv: 
spațiu comercial, aflat la o distanță de aproximativ 180 m. 

 
 
3.5 Destinația clădirilor 

 
Terenul care face obiectul prezentului P.U.D este încadrat în zona de dotări și servicii 

(DS)  
Prezenta documentație este în conformitate cu art. 5  zona DS, din RLU aferent PUZ 
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aprobat prin HCL 315/2018. 
“Art. 5 Utilizări admise cu condiții- cu acordul vecinilor direct implicați 

- Sunt admise echipamente / construcții pentru instalații, cu condiția să 
corespundă necesităților și confortul populației din zona centrală, să nu 
dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile 
pentru integrarea în mediul înconjurător. 

- Comerț en-detail cu suprafața construită mai mare de 1000 mp (în cazul 
unificării ulterioare a parcelelor), activități de mica producție, cu/fără flux 
tehnologic (de exemplu prelucrare textile, încălțăminte, obiecte de mici 
dimensiuni, din domeniul IT, prelucrare mecanică, tâmplărie, etc.) 
depozitare materiale de construcții, cosmetică auto/spălătorie auto- cu 
condiția elaborării unui P.U.D prealabil autorizării.” 

 
3.6 Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate 

 
Conform Certificat de Urbanism nr. 1087 din 17.07.2020, terenul situat în comuna 

Moșnița Nouă, satul Moșnița Veche, identificat prin CF. nr. 422290, nr. cad. 422290, cu 
suprafața terenului de S= 1050 mp, arabil intravilan extins pentru dotări și servicii. Terenul 
este proprietatea d-nului Buga Viorel, căsătorit, și a doamnei Buga Laura, căsătorită, bun 
comun, în cotă1/1; interdicție de înstrăinare și grevare în favoarea Agenția Națională de 
Administrare Fiscală- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, intabulare drept de ipotecă în favoarea 
Agenția Națională de Administrare Fiscală- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș. 

Terenul este liber de construcții. 
 
3.7 Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare 

 
Conform studiului geotehnic realizat de SC GEOSOND SRL: 
Având în vedere caracteristicile pământurilor din cuprinsul zonei active a viitoarei 

fundații și caracteristicile construcțiilor proiectate (clădire pentru servicii), rezultă ca fiind 
posibilă fundarea directă a acesteia, considerând următorii parametrii: 

Terenul de fundare va fi considerat stratul de nisip prăfos, cenușiu-cafeniu, cu 
îndesare medie. 

Adâncimea de fundare optimă pentru clădirea propusă va fi apreciată de proiectantul 
de rezistență, în funcție de caracteristicile constructive funcționale ale clădirii. Totuși, se 
recomandă adoptarea unei adâncimi minime de fundare de 0,90m față de CTN (Df min=0,90 
m). 

3.8 Accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) 
Nu este cazul 
 
3.9 Adâncimea apei subterane 
Acviferul freatic a fost atins în foraj la adâncimea de 3,40 m față de CTN din punctul de 

execuție al forajului, acesta fiind sub presiune (NH=-3,20m). 
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Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unor studii 
hidrogeologice complexe, realizate pe baza observațiilor asupra fluctuației nivelului apei 
subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp. Totuși, apreciem că nivelul 
superior maxim al acviferului freatic nu va depăși adâncimea de 2,00 m față de CTA. 

 
3.10 Parametrii seismici caracteristici zonei  

 
Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametrii: 

- Ag= 0,20 g 
- Tc=0,7 s (conform P100-1/2013). 

 
 
3.11 Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare etc.) 

 
În zona dotări servicii (DS) prevăzută prin PUZ aprobat prin HCL 315/2018 este 

edificat un singur obiectiv, spațiu comercial în regim de înălțime Parter, H= 5,70 m, aflat la o 
distanță de aproximativ 180 m. Terenurile din imediata vecinătate sunt libere de construcții. 

 
 
3.12 Echiparea existentă 
Terenul dispune de următoarele utilități existente pe strada Satchinez:  
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CAPITOLUL 4. REGLEMENTĂRI 
 

4.1 Obiectivele noi solicitate prin tema-program 

Prin tema de proiectare stabilită se solicită următoarele: 

• sistematizarea terenului 
• realizarea unei zone alocată construcției cu funcțiune de clădire pentru servicii 
• asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse 

• asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă 

 
4.2 Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor 

Funcțiunea propusă este “ Clădire pentru servicii (materiale publicitare, servicii și 
activități de tipărire)”.  

Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel: 

▪ zona alocată construcțiilor – Servicii 
▪ zona alocată circulațiilor auto, pietonale, platformelor betonate și 

parcajelor; 
▪ zone verzi 

 
4.3 Capacitatea, suprafața desfășurată 

  
P.O.T propus = 40% 

 Regim de înălțime propus = P+1E parțial 
 Amprenta la sol  maximă = 420 mp 
  
 

4.4 Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi (distanțe față de 
construcțiile existente, accese pietonale și auto, accese pentru utilajele de stingere a 
incendiilor etc.) 

În zona dotări servicii (DS) prevăzută prin PUZ aprobat prin HCL 315/2018 este 
edificat un singur obiectiv, spațiu comercial în regim de înălțime Parter, aflat la o distanță de 
aproximativ 180 m. Terenurile din imediata vecinătate sunt libere de construcții. 

Având în vedere situația expusă mai sus, principiile de compoziție au ținut cont de 
tema – program definită de beneficiar și de reglementările PUZ  aprobat prin HCL 315/2018 

 
4.5 Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente 

menținute 
Nu este cazul 
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4.6 Principii de intervenție asupra clădirilor existente 

Nu este cazul 
 

4.7 Modalități de organizare și rezolvare  a circulației carosabile și pietonale 
 
 Accesul auto pe parcelă este prevăzut în zona sudică a parcelei fiind facilitat de 
retragerea minimă de 5 m față de limita laterală stânga. Drumul de incintă oferă atât 
posibilitatea accesului către zona de acces marfă, dar și la parcările amplasate adiacent 
circulației auto din incintă. 
 Accesul pietonal se realizează în imediata apropiere cu accesul auto, fiind continuat 
cu o alee pietonală care trece adiacent clădirii pe latura sudică, și se finalizeaza la rampa de 
acces marfă în zona din spate a clădirii. 
 

4.8 Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a 
soluțiilor de organizare la relieful zonei. 
Nu este cazul 
 
 

4.9 Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta 
Nu este cazul 
 

4.10 Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării 
 

4.10.1 Epurarea și preepurarea apelor uzate 
Apele pluviale impure vor fi  trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi. 

Apele pluviale pure si impure se vor stoca intr-un bazin de retentie, urmand ca apoi sa 

fie descărcate controlat prin pompare după momentul ploii în conducta de canalizare 

existentă pe strada Satchinez. 

       

           4.10.2 Depozitarea controlată a deșeurilor.   
Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o 

platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic.  
 

4.10.3 Organizarea sistemelor de spații verzi 
În perimetrul parcelei se va amenaja spațiu verde în procent de 20% din suprafata 

terenului și se vor planta minim 6 copaci. (conform RLU aferent PUZ aprobat prin 
HCL315/2018 care prevede plantarea unui copac la fiecare 200 mp de lot.) 
   

4.11 Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului 
Nu este cazul 
  
 4.12 Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi 

În perimetrul parcelei se va amenaja spațiu verde în procent de 20% din suprafata 
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terenului și se vor planta minim 6 copaci (conform RLU aferent PUZ aprobat prin 
HCL315/2018 care prevede plantarea unui copac la fiecare 200 mp de lot). 
   

 
4.13 Profiluri transversale caracteristice 
Terenul nu prezintă diferențe de nivel. 
 
4.14 Lucrări necesare de sistematizare verticală 

Nu este cazul 
  
 4.15 Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare 
a terenului) 

Zona de implantare a construcției este definită de următoarele retrageri față de limitele 
de proprietate: 

- Retragere față de aliniament (limita de proprietate SE): 5 m 
- Retragere față de limita laterală dreapta (NE): minim 3 m sau H/2  
- Retragere față de dos de lot (NV): minim 10 m. 
- Retragere față de limita laterală stânga (SV) : minim 5 m sau H/2 

Regimul de înălțime propus prin P.U.D este P+1E parțial. 
Hmaxim clădire = 10 m. 
Procentul maxim de ocupare a terenului = 40%. 
 
4.16 Coeficientul maxim de utilizare a terenului 
C.U.T maxim =1,2  
 
 
4.17 Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri) 
 
 

4.17.1 Alimentarea cu energie electrică 
Conform aviz de amplasament. 
 

4.17.2 Telecomunicaţii si televiziune prin cablu 
Conform aviz de amplasament. 
 

4.17.3 Alimentare cu apă 
Conform aviz de amplasament. 
 

4.17.4 Canalizare menajeră 
Conform aviz de amplasament. 
 

4.17.5 Canalizare pluvială 
Conform aviz de amplasament. 
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4.17.6 Alimentarea cu gaze naturale 
Conform aviz de amplasament. 
 
 
4.18 Bilanț territorial 
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CAPITOLUL 5 CONCLUZII 
 

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu - P.U.D. - ” CLĂDIRE PENTRU SERVICII 
(MATERIALE PUBLICITARE, SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI DE TIPĂRIRE), ÎN REGIM P+1E 
PARȚIAL” s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și 
conținutul cadru al P.U.Z. indicativ GM 009-2000 aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 
al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. 

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 
zonei; 

- corelarea cu planul urbanistic reglementat și aprobat pentru zona: PUZ 
aprobat prin HCL 315/2018 Moșnița Nouă. 

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

- Încadrarea în documentațiile superioare de amenajare a teritoriului 
județului Timiș, asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare 
pentru obiectivele prevăzute prin temă. 
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