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DENUMIREA LUCRĂRII:

PUZ DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA

CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

DOTARI SI SERVICII PUBLICE

AMPLASAMENT: comuna Mosnita Noua, localitatea Mosnita NOUA

nr. CF 404772, 417298 (A621/3, A621/4)

BENEFICIAR: GLOGOR EMIL

TIMIS FLORIN GABRIEL

PETRAN MARIANA

PROIECT NR.: U 359 / 2016

FAZA: AVIZ DE OPORTUNITATE

DATA: OCTOMBRIE 2016

PROIECTANT: s.c. MELVIN s.r.l.

DIRECTOR: Ing. Daniel PESCARU

URBANISM: arh. LOREDANA PESCARU
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2. B O R D E R O U

A. P I E S E S C R I S E

1.FOAIE DE CAPĂT

2.BORDEROU

3.MEMORIU DE PREZENTARE

4. C.U. nr. 1733/25.08.2016

5.EXTRAS DE CARTE FUNCIARA nr. 417298, 404772 comuna MOSNITA NOUA

B. P I E S E D E S E N A T E

1. INCADRARE IN ZONA .........................................1 /S.C. SMARTCAD SURVEY S.R.L.

2. PLAN DE SITUATIE EXISTENT...................................U359.02

3. REGLEMENTARI URBANISTICE.

ZONIFICARE FUNCTIONALA .................................U359.03
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3. M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E

]

1. INTRODUCERE

- Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL – DEZVOLTARE ZONA

REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI

SERVICII PUBLICE

- Amplasament : comuna Mosnita Noua, localitatea Mosnita Noua

parcela nr. Cad. 417298, 404772

- Faza de proiectare : AVIZ DE OPORTUNITATE

- Beneficiari : GLIGOR EMIL

TIMIS FLORIN GABRIEL

PETRAN MARIANA

- Proiectant general : s.c. “MELVIN” s.r.l.

- Proiectanti specialitate

- urbanism : arh. Loredana PESCARU

- Data elaborarii : OCTOMBRIE 2016

2. OBIECTUL LUCRĂRII

Documentaţie in vederea obţinerii Avizului de Oportunitate pentru lucrarea - parcelare teren

pentru PUZ - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI

SI SERVICII PUBLICE, in comuna MOSNITA NOUA, conform Cu nr. 1733/25.08.2016.

3. AMPLASAMENT

Amplasamentul este situat în extravilanul comunei MOSNITA NOUA, sat MOSNITA NOUA

parcela avand nr. CAD 417298, 404772 cu suprafata totala de 10.000 mp.
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4. REGIMUL JURIDIC

Terenul este înscris în C.F. Nr: 417298 comuna Mosnita Noua, beneficiari fiind GLIGOR EMIL,

intabulare drept de proprietate, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1.

Terenul este înscris în C.F. Nr: 404772 comuna Mosnita Noua, beneficiari fiind:

GLIGOR EMIL, intabulare drept de proprietate, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/2,

TIMIS FLORIN GABRIEL si sotia PETRAN MARIANA, intabulare drept de proprietate, dobandit

prin Conventie, cota actuala ½.

5. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Terenul are categoria de folosinta arabil si este situat in extravilanul localitatii. Terenul este situat

intr-o zona pentru locuinte si functiuni complementare, conform PUZ Director Mosnita Noua, PUZ

aprobat cu HCL nr. 23/24.05.2005.

6. SITUAŢIA PROPUSĂ

Se propune realizarea de parcele pentru locuinte de tip individual, cuplat sau duplex si dotari si

servicii publice specifice zonei de locuit. Rezolvarea accesului la parcele si trasarea viitoarelor

drumuri va fi comform PUZ director.

Se doreste realizarea a 10 parcele, din care 8 parcele pentru locuinte, cu suprafete cuprinse intre

668 mp si 987 mp, 1 parcela pentru functiuni complementare si 1 parcela pentru spatiu verde.

Prin această documentaţie se stabilesc condiţiile de amplasare şi executare a construcţiilor cu

respectarea condiţiilor particulare generate de amplasament, vecinatăţi şi cerinţe funcţionale.

Prin P.U.Z. se propun următoarele operaţiuni :

• Generarea unui cartier rezidenţial cu dotări si servicii publice, ce va fi inclus în viitorul P.U.G.

al comunei Moşniţa Nouă. Din punct de vedere funcţional, se va înscrie în tipul de subzonă

rezidenţială cu locuinte si dotari si servicii publice compatibile zonei de locuit : clădiri cu regim

de inaltime P ÷ maxim P+1E+M.

• Rezervarea suprafeţelor de teren necesare noilor drumuri de acces şi propunerea unei

secţiuni transversale corespunzătoare, operaţie ce se va realiza etapizat, corelat cu evoluţia

zonei.

• Asigurarea suprafeţelor de teren necesare viitoarelor dotări si servicii.

• Asigurarea de spaţii verzi necesare zonei.

• Asigurarea locurilor de parcare necesare funcţionării zonei.

• Asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone

rezidenţiale coerente, valorificându-se potenţialul zonei.
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• Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi canalizării pentru zona

rezidenţială propusă, prin realizarea unui foraj centralizat, respectiv a unei fose septice

centralizate şi cu rezervarea unor suprafeţe de teren având o destinaţie specifică.

• Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă:

alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor anexate,

etc.

• Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenului cu parcele pentru locuinte individuale

si cuplate si dotari si servicii compatibile cu functiunea de locuit .

Realizarea de spaţii de comerţ si servicii de utilitate publică este permisă numai pe parcelele

nealocate pentru locuinţe, cu condiţia ca acestea să nu aduca aglomerari de persoane, care sa

depăşească 25 de locuri pentru fiecare tip de dotare / investitie.

Dotarile si serviciile permise in zona vor fi din gama :

• mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, comerţ cu amănuntul ;

• alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.

• unităţi pentru prestări servicii, sedii firme, activităţi de proiectare şi alte servicii

pentru profesii liberale

Regimul de înălţime

Regimul de înălţime al construcţiilor de locuinţe este prevăzut la maximum P+1E+M.

Regimul de aliniere a construcţiilor

În cadrul studiului, pentru fiecare parcelă a fost stabilită limita maximă de implantare a

construcţiilor. Retragerea acestei limite faţă de aliniament (limita dintre domeniul public şi domeniul

privat ) a fost stabilită la 5,00 m.

Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine păstrând posibilitatea

evacuării apelor meteorice prin rigole la canalele existente, pentru îndepărtarea excesului de

umiditate.

Bilanţul teritorial

Bilanţul teritorial al zonei studiate s-a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă.

Proporţia dintre funcţiuni este prezentată în tabelul următor :
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ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS

SUPRAFATA

(mp)

% SUPRAFATA

(mp)

%

TEREN ARABIL EXTRAVILAN 10.000 100

CIRCULATII - - 2.381 23.81 %

ZONA DE LOCUINTE PROPUSA - - 6.070 60.70 %

ZONA DE DOTARI SI SERVICII

PUBLICE PROPUSA

- - 842 8.42 %

SPATII VERZI 707 7.07 %

SUPRAFATA STUDIATA 10.000 100 10.000 100

Indici urbanistici :

- pentru locuinte
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru locuinţe:

P.OT. Max. = 35 %
C.U.T. Max. = 1,0

Regim de inaltime: P + 1E+M
H maxim cornisa = 9.00m
- retragere fata de aliniament 5,00m
- retragere fata de limita posterioara min. 10,00m pentru loturile de locuinte
Tipologia de locuire: locuinte individuale, cuplate sau in sistem duplex
Invelitoare sarpanta / terasa
Coama paralela cu drumul
Panta acoperisului = 25° - 45°

- pentru zona de dotari si servicii publice
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zona de dotari si servicii :

P.OT. Max. = 40 %
C.U.T. Max. = 1.2

Regim de inaltime: P + 2E
H maxim cornisa = 11.00m
- retragere fata de aliniament 5,00m
- retragere fata de limita posterioara min. 10,00m

Tipologia de locuire: dotari si servicii publice
Invelitoare sarpanta / terasa
Coama paralela cu drumul
Panta acoperisului = 25° - 45°

Intocmit,

arh. Loredana PESCARU


