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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 

1. INTRODUCERE 

 
 

1.1. Date de recunoastere a documentatiei: 
 

Denumire proiect: DEZVOLTARE ZONA DE SERVICII, INDUSTRIE SI DEPOZITARE 
 
Faza proiect:   PLAN URBANISTIC ZONAL 
 
Amplasament: JUDEȚUL TIMIS, COMUNA MOSNITA NOUA, LOCALITATEA MOSNITA 

NOUA, CF NR. 402808 SI CF NR. 402803 
  
Beneficiar: BARA DAN NICOLAE 
 
Sef proiect   DEKAGON STUDIO SRL - arh. Calin Florin BOLOVAN 
 
Proiectare de arhitectură  DEKAGON STUDIO SRL - arh. Calin Florin BOLOVAN 
  
Urbanism   DEKAGON STUDIO SRL - arh. Gabriel BALAN 
 
Data:    NOIEMBRIE 2019 

 
 

1.2. Obiectul lucrarii: 
Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului: 

P.U.Z – DEZVOLTARE ZONA DE SERVICII, INDUSTRIE SI DEPOZITARE, extravilan Mosnita Noua, 
CF nr. 402808, nr. CAD. 64340/09 pe o suprafață de 26.407 m2 si CF nr. 402803, nr. CAD. 64319/09 pe o 
suprafață de 11.634 m2. Astfel, suprafata totala a terenurilor ce fac obiectul prezentului PUZ totalizeaza 
38.041 m2. 

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în extravilanul localitatii Mosnita Noua, în partea 
estica, la sud fata de drumul judetean DJ 592 a unui P.U.Z. pentru o zonă de servicii, industrie si 
depozitare pe o suprafața de 38.041 m2.  

Delimitarea zonei studiate este următoarea, conf. Certificat de Urbanism nr. 1229/08.07.2019 : 
o la sud canalul Hcn 668 
o la nord de DJ 155 (DJ 592) ;  
o la vest PUZ avizat prin HCL nr. 39/26.09.2012 ; 
o la est drumul de exploatare De 699 si canalul Hcn 668. 

Delimitarea parcelelor studiate este următoarea : 
o la sud canalul Hcn 668 
o la nord parcele cu unitati depozitare, industrie mica (dezafectata) ;  
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o la vest teren arabil extravilan ; 
o la est teren arabil extravilan. 

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:  
o asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone 

funcționale din vecinătate; 
o stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone 
o reglementarea gradului de constructibilitate a terenului 
o rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor 

drumuri 
o propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de locuințe și funcțiuni 

complementare (spații comerciale, cabinete medicale, grădinițe, școli, etc.) 
  Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și 
tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale. 
  Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de 
protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente. 

Terenul este proprietate privata a domnului Bara Dan Nicolae conform extraselor de Carte Funciara 
nr. 402808 si nr. 402803, eliberate  de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis. 
  

Conform certificatului de urbanism nr. 1229/08.07.2019 : 
o REGIMUL JURIDIC: Teren arabil extravilan - pasune, proprietar : d-nul Bara Dan Nicolae, intabulare, 

drept de proprietate, cumparare, dobandit prin conventie; 
o REGIMUL ECONOMIC: Situatie existenta : Pasune extravilan;  

situatia propusa: PUZ Dezvoltare zona de servicii, industrie si depozitare 
o REGIMUL TEHNIC: Se va intocmi o documentatie P.U.Z. Dezvoltare zona de servicii, industrie si 

depozitare, corelat cu PUG Mosnita Noua in curs de elaborare conform HCL 197/26.06.2019, precum si 
alte documentatii de urbanism avizate si aprobate in zona. Se vor respecta prospectele stradale de 20 m 
la sud, parcela va fi traversata cu un drum de 16 m pe orizontal, 16 m pentru DE 699 la est, precum si 
minim 12 m pentru alte strazi interioare.  

Lucrarea este elaborata la cererea beneficiarului in baza Certificatului de Urbanism nr. 
1229/08.07.2019, emis de Primaria Comunei Mosnita Noua. 

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare si raspunde programului de amenajare a 
teritoriului  si de dezvoltare a zonei. 
 

1.3. Surse documentare 
Pentru teritoriul din care face parte zona în studiu s-a elaborat P.U.Z. director al comunei Moșnița 

Nouă, beneficiar Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă. În urma analizării documentației mai sus 
menționate, se pot trage următoarele concluzii generale: 

o poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul rețelei de localități din județ (vecinătatea cu 
teritoriul municipiului Timișoara) 

o zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de servicii, 
industrie si depozitare, în concordanță cu construcții existente deja in zona 

o de asemenea, se consideră oportună propunerea unei zone de servicii, industrie si depozitare în 
proximitatea functiunilor industriale prevăzute prin planurile urbanistice deja aprobate.   
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o pentru realizarea zonelor de mai sus se propune introducerea lor în intravilanul extins al localității 
Moșnița Nouă; 

- soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de 
concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră propusă. 

- echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu 
apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 

- s-au corelat intențiile de dezvoltare ale proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă; 
această corelare se impune atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a 
utilităților în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în 
concordanță cu avizele obținute. 

 
In cadrul acestei documentatii se preiau toate prevederile cuprinse in documentatii de urbanism sau 

amenajarea teritoriului intocmite anterior si aprobate conform legii: documentatii de Urbanism – PUG 
Mosnita Noua in curs de elaborare conform HCL 197/26.06.2019. 

La baza elaborarii documentatiei au stat acte legislative specifice si complementare, precum: 
- H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; 
- Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor; 
- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii; 
- Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- O.M.S. 331/2001 privind igiena si sanatatea populatiei; 
- Ordinul Comun 214/RT/16NN martie 1999 Ape, Paduri, Protectia Mediului, MLPAT; 
- Codul Civil; 
- Hotararea nr. 1076/08.07.2066 – stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 

planuri si programe. 
Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/.2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 50/1991, republicata, cu 
modificarile ci completarile ulterioare, precum si in conformitate cu H.G. nr. 525/1996, republicata, privind 
Regulamentul General de Urbanism. 

 
1.4. Solicitari ale temei program 

o Caile principale de comunicatie si acces pe parcelele care fac obiectul PUZ se vor prevedea din 
drumuri publice 

o Drumurile de incinta vor avea prospectul de minim 12.00 m; 
o Se va rezerva un procent de minim 20% zone verzi; 
o Se vor respecta si indeplini prevederile ORDINULUI 2701/2010 al ministrului dezvoltarii regionale 

cu privire la informarea publicului; 
o Alimentarea cu apa si canalizarea se vor realiza in sistemul centralizat al comunei Mosnita Noua; 
Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 

republicat, Ordinul Ministerului Sanatatii nr.536/1997 privind normele de igiena , Hcj timis nr. 87/2004 
privind unii indicatori teritoriali si PUG Mosnita Noua in curs de elaborare conform HCL 197/26.06.2019. 



 
DEKAGON STUDIO SRL  

Nr. Ord. Reg. Com.: J35/2176/2015 

C.U.I.: RO34992612 

Sediul: str. Noua, nr. 21, Bl. L26, Ap. 19      

            Loc. Timisoara, Jud. Timis 

Telefon: +40 740 800 670 / +40 752 932 838 

 

 

Pr. nr.: 120/2019 
 

 

Faza:  P.U.Z 
 

Beneficiar: BARA DAN NICOLAE 
 

Denumire proiect: DEZVOLTARE ZONA DE 
SERVICII, INDUSTRIE SI 
DEPOZITARE 

   
 

 

Pagină 7 din 15 
©2019 

DEKAGON arhitectura & design 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 
 

2.1. Evolutia zonei 
Terenurile supuse planului urbanistic se afla in partea de est a localitatii Mosnita Noua, la sud de 

drumul judetean DJ 592 ce leaga Mosnita Noua de Timisoara.  
Terenurile fac parte din extravilanul localitatii Mosnita Noua.  
Intreaga zona este caracterizata de o dezvoltare omogena, intrucat s-au elaborat o serie de proiecte 

de urbanism care au definit caracterul zonei : industrial. Mare parte din ele s-au concretizat prin constructii 
aflate in diferite stadii de executie. In acelasi timp, in planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele 
nereglementate.  

Prin urmare, datorita bunei pozitii pe care o are amplasamentul, atat din punct de vedere al traficului 
si circulatiilor majore, cat si din punct de vedere urbanistic pentru functiunea propusa, se preconizeaza ca 
acest tip de functiuni se vor dezvolta si in continuare.  
 

2.2. Incadrarea in localitate 
Terenul, proprietate privata a domnului Bara Dan Nicolae, actualmente este teren arabil situat in 

extravilanul localitatii Mosnita Noua, cu suprafata totala de 38.041 mp. 
Amplasamentul care face obiectul PUZ, are forma neregulata, relativ rectangulara. Laturile scurte 

sunt spre nord si sud, iar laturile lungi sunt spre est si vest.  
Terenul, aflat in partea de est a localitatii Mosnita Noua, la sud de drumul judetean DJ 592 ce leaga 

Mosnita Noua de Timisoara are urmatoarele vecinatati: 
o la sud canalul Hcn 668 
o la nord parcele cu unitati depozitare, industrie mica (dezafectata) ;  
o la vest teren arabil extravilan ; 
o la est teren arabil extravilan. 

 
2.3. Elemente ale cadrului natural 

Geomorfologic, amplasamentul aparține câmpiei banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate 
terenului. 

Geologic, zona aparține Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură 
posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micașisturi, paragnaise, cuarțite 
micacee, șisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, microconglomerate. Stratul superior 
prezintă depozite aluvionare cuaternare. 

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,3-3,9 m, iar în perioadele cu exces de 
umiditate, pânza freatică urcă la 1,80 m. 

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70 m.  
Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare 

amplasament pe care urmează a se construi. 
În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona seismică 

de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks = 0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec. 
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2.4. Circulatia  
Pe teren, in situatia existenta, parcela este limitata la est, vest si nord de terenuri arabile - proprietate 

privata, respectiv de unitati depoziatre, industrie mica.  
Analiza situatiei existente a relevat disfunctionalitati ale circulatiei rutiere.  
In urma studiului, conform PUZ-urilor elaborate invecinate, se va propune prelungirea a doua strazi 

ce strabat transversal terenul studiat – strazile propuse spre prelungire au fost anterior reglementate prin 
PUZ-ul aprobat cu HCL nr. 39/2012. De asemenea, o astfel de solutie ofera posibilitatea parcelarii optime a 
terenului studiat, precum si facilitarea accesurilor auto si pietonale pe parcelele propuse.  

 
2.5. Ocuparea terenurilor 

Terenul, proprietate privata, pe care se doreste amplasarea investitiei, are suprafata totala de 38.041 
mp conform CF NR. 402808 s nr. 402803. Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate 
este în prezent cea de teren extravilan pasune.  

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate : 
o terenuri cu destinația de curți construcții / arabil extravilan, aflate în proprietate privată  
o drumul judetean DJ 592 la nord si strazi la vest, reglementate prin PUZ-uri aprobate. 

 În zona aferentă terenului studiat există construcții pe parcele private. În stadiul actual, ținând cont 
de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat. 

Nu există riscuri naturale în zonă. 
 Analiza situației existente a relevat urmatoarele disfunctionalități grupate pe categorii: 
a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): 
- traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții 
suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale 
corespunzătoare,  precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuințe și 
funcțiuni complementare, dotări și servicii publice;  
b) functionale 
- existența canalelor de desecare menționate anterior. 
 

2.6. Echipare edilitara 
a) Căi de comunicație 
 Zona studiată este mărginită la sud de canalul Hcn 668, la nord parcele cu unitati depozitare, 
industrie mica (dezafectata), la vest teren arabil extravilan si la est teren arabil extravilan. 

 Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere: 
o zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter 

arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente; 
o trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de 

accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere. 
 

b) Alimentare cu apa potabila 
In prezent, terenul proprietate privata, nu este traversat de retele de utilitati publice de alimentare cu 

apa, canalizare sau gaz metan. 
Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin racordarea obiectivului la reteaua de alimentare 

potabila a localitatii, cu avizul furnizorului de apa. 
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Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin racordarea la reteaua de apa existenta, cu camin 
apometru amplasat in incinta proprietatii. 

 
c) Alimentare cu gaze naturale 

In zona exista retea centralizata de alimentare cu gaze naturale. Obiectivul propus va fi racordat la 
reteaua centralizata de furnizare de gaza naturale, cu avizul furnizorului. 

 
d) Canalizare 
 Apele menajere uzate vor fi colectate si dirijate spre reteaua de canalizare menajera a localitatii. 
 Apele uzate ce provin de la utilaje tehnologice speciale, vor fi trecute prin filtre si se vor depozita in 
recipiente speciale, urmand sa fie predate unei forme specializate ce se ocupa cu ridicarea unor astfel de 
deseuri. 
 Apele meteorice din perimetrul amenajat vor fi colectate si dirijate spre reteaua de canalizare pluviala 
a localitatii.  
 
e) Alimentare cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica existenta in vecinatate. Aceasta se 
va realiza pe baza proiectului de specialitate intocmit de proiectanti de specialitate, pentru care se va obtine 
avizul, respectiv autorizatie de construire pentru realizarea racordului. Se va tine cont de limitarile impuse de 
avizator. 

 
f) Alimentare cu energie termica 

Nu este cazul. 
 

g) Telecomunicatii 
Se vor utiliza retelele de telefonie existente in zona. 

 
h) Gospodarire comunala 

Deseurile vor fi gestionate conform prevederilor H.G. 856/2002 si se vor respecta conditiile si 
obligatiile prevazute de Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
78/2000 privind regimul deseurilor.  
 

2.7. Probleme de mediu 
Nu se impun probleme deosebite de protectie a mediului, altele decat cele ce se impun in mod curent 

conform legislatiei in vigoare. 
Implementarea functiunii propuse nu aduce nici un prejudiciu mediului natural existent, sistemele 

moderne folosite in exploatarea obiectivului, fiind dintre cele mai performante, cu impact minim asupra 
terenului pe care de vor amplasa. 

Pe amplasament nu exista zone impadurite sau cu vegetatie semnificativa. Amplasarea obiectivului 
propus nu presupune defrisari de vegetatie de dimensiuni mari. Beneficiarul isi propune sa amenajeze si sa 
intretina zona verde propusa, neafectand vegetatia din zonele invecinate. 
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2.8. Optiuni ale populatiei 
Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la 

organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 
o dezvoltarea drumului de exploatare și a celor prevăzute prin P.U.Z.-ul director astfel încât să 

poată deservi toată zona studiată 
o dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z.-ul director si din PUG Mosnita 

Noua in curs de elaborare conform HCL 197/26.06.2019 ; 
o extinderea funcțiunii adaptate la configurația terenului și specificul zonei limitrofe; 
o asigurarea necesarului de spații verzi; 
o asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată. 

 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

In vederea elaborarii documentatiei in cauza, s-a intocmit planul topografic de amplasament si 
delimitare a corpului de proprietate, studiu realizat in sistem de coordonate Stereo 70, de catre topograf 
autorizat de Oficiul Judetean de Cadastru Timis. 

 
3.2. Prevederi ale P.U.G. 
 Conform prevederilor Documentatiilor de Urbanism aflate in vigoare – PUZ Director si din PUG 

Mosnita Noua in curs de elaborare conform HCL 197/26.06.2019, terenul studiat se afla in extravilanul 
localitatii Mosnita Noua, este proprietate privata, iar categoria de folosinta a terenului este: pasune. 

 
3.3. Valorificarea cadrului natural 

Zona studiata beneficiaza de un cadru favorabil, din punct de vedere geografic, amplasarii 
constructiilor cu functiunile propuse: sevicii, industrie si depozitare. 

Propunerile prezente de urbanism pot asigura o organizare optima a terenului, nefiind depasit 
procentul maxim de ocupare al terenului admis pentru astfel de functiuni. Amenajarile propuse nu aduc 
prejudicii si nu afecteaza armonia cadrului natural in care se incadreaza. Constructiile si amenajarile propuse 
se incadreaza armonios in zona studiata. Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent, prin 
crearea unui culoar verde în vecinătatea canalului Hcn 668, situat la vest si sud de parcela studiată. 

  

3.4. Modernizarea circulatiei 
Din punct de vedere al circulatiilor, propunerea PUZ-ului prezent urmareste si tine cont de 

propunerile PUZ-urilor avizate invecinate. Astfel, se propune continuarea celor 2 drumuri (reglementate 
anterior prin PUZ-uri aprobate) de pe latura vestica care strabat transversal suprafata terenului si largirea 
prospectului stradal al strazilor in cauza la 16.00 m fata de 12.00 m – latimea prospectului stradal reglementat 
prin PUZ-urile aprobate la vest de parcela. Prin aceasta portionare a terenului se faciliteaza si se optimizeaza 
solutia propusa de parcelare impreuna cu rezolvarea accesurilor auto si pietonale pe fiecare parcela propusa. 

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare 
proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare).  
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Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă 
și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.   

 
3.5. Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au 
condus la următoarele principii de lucru: 

o Asigurarea obiectivului propus: realizarea parcelarii suprafetei terenului, urmand ca acestea sa 
fie destinate functiunii de servicii, industrie si depozitare ce va fi introdusă în intravilanul localității 
Mosnita Noua;  

o Integrarea corespunzatoare a elementelor existente in solutia propusa; 
o Asigurarea optima a acceselor carosabile si pietonale la parcelele propuse; 
o Asigurarea zonei verzi pe teren de minim 20% ; 
o Asigurarea unui procent si a unui coeficient de utilizare a terenului corect in raport cu pozitia 

parcelelor si a contextului socio-economic din zona; 
o Asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit 

coerente, valorificându-se potențialul zonei; 
o Parcele pentru servicii, industrie si depozitare (in numar de 4 parcele), cu suprafețe variind între 

3393 m2 și 3605 m2. 
o Parcele pentru dotari - servicii (in numar de 5 parcele), cu suprafețe variind între 903 m2 și 3463 

m2. 
o Ve – 2 parcele pentru spațiu verde cu suprafața totala de 7617 m2 – 20.02 %. 
o regim de înălțime, maxim P+2E+M pentru servici, industrie si depozitare și P+2E+M pentru 

servicii. 
o asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea 

dezvoltare; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: 
alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz 

o Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de 

edificare. 

 
BILANT TERITORIAL IN LIMITA TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA 

PARCELA STUDIATA S. TEREN – CONF. CF. S. TEREN – CONF. MAS. 

mp mp 

CF nr. 402808 si nr. 402803 38.041 38.041 

 

BILANT TERITORIAL 
 

SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA 

mp % mp % 

TERENUL REGLEMENTAT 38.041 100.00 38.041 100.00 

ZONA DOTARI - SERVICII 0.00 0.00 12.513 32.89 

ZONA SERVICII, INDUSTRIE SI DEPOZITARE 0.00 0.00 14.076 37.00 

PLATFORME EXTERIOARE, CIRCULATII, 
PARCAJE (INCLUSIV DRUM ACCES) 

0.00 0.00 3835 10.09 

SPATII VERZI 0.00 0.00 7617 20.02 
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Zona de servicii, industrie si depozitare  
P.O.T. MAX. = 55% (conf. Certificat de Urbanism nr. 1229/08.07.2019 emis de Primaria Comunei Mosnita Noua 
C.U.T. MAX. = 1.6 
H MAX. CORNISA/ATIC = 12 m (pentru servicii / servicii, industrie si depozitare) 
 

Investiția se va face gradat și etapizat.  
        Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că există 
posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în 
comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM. 
        S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare.  

Se vor asigura locuri de parcare pe domeniul privat. 
        Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. 

 
Amplasarea construcțiilor  

Zona maximă de implementare a clădirilor propuse va fi următoarea, conform U02 Planșei de 
Reglementări Urbanistice :  

o față de limitele laterale si limita de la strada a parcelelor, zona de construibilitate se va amplasa la 
5.00m; 

o fata de limita posterioara a parcelelor, zona de construibilitate se va amplasa la 10.00m, in cazul 
celor doua parcele din proximitatea canalului HCn 148 si a parcelei adiacente zonei de Unitati 
depozitare si industrie mica (dezafectata) existenta. 

o fata de limita posterioara a parcelelor, zona de construibilitate se va amplasa la 15.00m, in cazul 
celor 6 parcele delimitate de cele doua strazi propuse. 
 

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 
Alimentare cu apa potabila 
In prezent, terenul proprietate privata, nu este traversat de retele de utilitati publice de alimentare cu 

apa, canalizare sau gaz metan. 
Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin racordarea obiectivului la reteaua de alimentare 

potabila a localitatii, cu avizul furnizorului de apa. 
Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin racordarea la reteaua de apa existenta, cu camin 

apometru amplasat in incinta proprietatii. 
 
Alimentare cu gaze naturale 
In zona exista retea centralizata de alimentare cu gaze naturale. Obiectivul propus va fi racordat la 

reteaua centralizata de furnizare de gaza naturale, cu avizul furnizorului. 
 
Canalizare 

 Apele menajere uzate vor fi colectate si dirijate spre reteaua de canalizare menajera a localitatii. 
 Apele uzate ce provin de la utilaje tehnologice speciale, vor fi trecute prin filtre si se vor depozita in 
recipiente speciale, urmand sa fie predate unei forme specializate ce se ocupa cu ridicarea unor astfel de 
deseuri. 
         Apele meteorice din perimetrul amenajat vor fi colectate si dirijate spre reteaua de canalizare pluviala 
a localitatii. 



 
DEKAGON STUDIO SRL  

Nr. Ord. Reg. Com.: J35/2176/2015 

C.U.I.: RO34992612 

Sediul: str. Noua, nr. 21, Bl. L26, Ap. 19      

            Loc. Timisoara, Jud. Timis 

Telefon: +40 740 800 670 / +40 752 932 838 

 

 

Pr. nr.: 120/2019 
 

 

Faza:  P.U.Z 
 

Beneficiar: BARA DAN NICOLAE 
 

Denumire proiect: DEZVOLTARE ZONA DE 
SERVICII, INDUSTRIE SI 
DEPOZITARE 

   
 

 

Pagină 13 din 15 
©2019 

DEKAGON arhitectura & design 

Alimentare cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica existenta in vecinatate. Aceasta se 

va realiza pe baza proiectului de specialitate intocmit de proiectanti de specialitate, pentru care se va obtine 
avizul, respectiv autorizatie de construire pentru realizarea racordului. 

 
Alimentare cu energie termica 
Nu este cazul. 
Telecomunicatii 
Se vor utiliza retelele de telefonie existente in zona. 
 
Gospodarire comunala 
Deseurile vor fi gestionate conform prevederilor H.G. 856/2002 si se vor respecta conditiile si 

obligatiile prevazute de Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
78/2000 privind regimul deseurilor.   

 
3.7. Protectia mediului 

 
Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate 

aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii 
mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea 
primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, 
protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor 
poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a 
sitului construit.  

Prin regulamentul de urbanism, se prevede asigurarea de minim 20% din suprafața privată 
ocupată de spații verzi. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. 
Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative.  

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente 
acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare 
cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene 
actuale. 

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe 
fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o 
firmă specializată, în baza unui contract.  

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: 
zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul 
făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă 
funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere 
al circulației rutiere.  

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate 
următoarele: 

o Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;  
o Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – 

hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate 
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pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al 
O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor;  

o Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; 
o Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 

6156/1986; 
o Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; 
o Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; 
o Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea 

condițiilor impuse de Legea 426/2001;  
o Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau 

județene. 
 

3.8. Obiective de utilitate publica 
 
Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau 

lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea 
suprafețelor de teren necesare.  

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a 
condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației. 

O astfel de interventie reprezinta dezvoltarea capacitatii economice a zonei si este in mod cert 
benefica pentru economia si piata muncii, atat locala cat si judeteana. 

Prin modul de abordare al investitiei propuse, se promoveaza solutii atat pe termen scurt, cat si 
posibil pe termen lung, fiind solutii care nu afecteaza mediul inconjurator. 

Lucrarile de construire, punere in functiune si exploatare a constructiilor, nu vor avea efecte 
semnificative asupra mediului inconjurator. 

Ulterior finalizarii lucrarilor de amplasare a constructiilor, spatiile ramase neocupate, vor ramane zone 
verzi amenajate peisager. 

Prin realizarea obiectivului propus se adauga o crestere calitativa a zonei. Prin finisajele de calitate, 
prin spatiile interioare corect proportionate si prin calitatea ridicata a instaltiilor ce deservesc functiunea 
principala, noul imobil va beneficia de un standard ridicat, generand o directie urbanistica ai arhitecturala in 
zona studiata. 
 

3.9. Sanatatea populatiei  
 

o 3.9.1 – Între unitățile industriale, obiectivele sau activitățile care poluează factorii de mediu sau 
produc zgomot și vibrații și teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecție sanitară. 

o 3.9.2. – Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante), substanțele poluante 
și alte nocivități din aerul, apa și solul zonelor locuite nu vor putea depăși limitele maxime 
admisibile din standardele în vigoare. o  

o 3.9.3. – Îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețeaua de 
canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, 
unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea 
apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru 
sănătate. 



 
DEKAGON STUDIO SRL  

Nr. Ord. Reg. Com.: J35/2176/2015 

C.U.I.: RO34992612 

Sediul: str. Noua, nr. 21, Bl. L26, Ap. 19      

            Loc. Timisoara, Jud. Timis 

Telefon: +40 740 800 670 / +40 752 932 838 

 

 

Pr. nr.: 120/2019 
 

 

Faza:  P.U.Z 
 

Beneficiar: BARA DAN NICOLAE 
 

Denumire proiect: DEZVOLTARE ZONA DE 
SERVICII, INDUSTRIE SI 
DEPOZITARE 

   
 

 

Pagină 15 din 15 
©2019 

DEKAGON arhitectura & design 

o 3.9.4 – Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane 
ș.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere și indus-triale. 
Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a instalații-lor 
centrale de alimentare cu apă. 

o 3.9.5 – Deșeurile periculoase se depozitează, se neutralizează și se elimină final numai în 
condițiile stabilite conform 

o reglementărilor în vigoare. o  
o 3.9.6 – Depozitele de deșeuri menajere, controlate, instalațiile de compostare a deșeurilor 

organice și biodegradabile, instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate 

astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul 

natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban. 
 

3.10. Costuri si consecinte economice / sociale ale investitiei 
  
Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective 

de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează: 
o Intabulare parcelă  
o Trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z. 
o Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este 

cazul etc.) și spații verzi 
o Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.).  

Toate acestea vor fi suportate de dezvoltatorul P.U.Z., conform planului de acțiune ce se va 
semna de către acesta și primarul municipiului. 

Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone 

deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel rețele edilitare, spații verzi.  

 
4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

 
Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că viitoarele clădiri industriale nepoluante, 

depozitare, servicii și birouri propuse se integrează bine în zonă și că investiția care se dorește a se 
realiza este oportună dezvoltării zonei. 5.  

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea 
infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea 
funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări. 6.  

Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale în intravilanul localității 

Timișoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a 

terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct 

de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării. 
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