
        A t e l i e r  C A A D  S . R . L .  
 

         TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 
         Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 
         cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. 
         cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA 

 

Pr. nr. 288/2015 – Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii, extravilan Moșnița veche, 32300m2 

Beneficiari: Velmar Residence S.R.L., Miculescu Marius Nicolae, Miculescu Cristian și soția Miculescu Andra, Miculescu Gabriel 
și soția Miculescu Andra Lucia, Ursut Ana și soțul Ursuț Vasile,  Horvat Luca Ciprian, S.C. Moșnita Development S.R.L., C.F. 
417622, CAD. A127/2/9, 14.000 m2, CF 404251, CAD. A127/2/8, 8.500 m2, CF 417859, CAD. A127/2/7, 9.800 m2, CF 420056 1 

MEMORIU DE PREZENTARE 
 
DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 
 Denumirea lucrării:   Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, 

dotări și servicii, extravilan Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche, 
34800 m2 

 Beneficiari:   Velmar Residence S.R.L., C.F. 417622, CAD. A127/2/9, 
14.000 m2,  
     Ursut Ana și soțul Ursuț Vasile, CF 404251, CAD. A127/2/8, 
8.500 m2 
     Miculescu Cristian și soția Miculescu Andra, Miculescu 
Gabriel și soția Miculescu Andra Lucia, Horvat Luca Ciprian, 
S.C. Moșnița Development S.R.L., CF 417859, CAD. A127/2/7, 
9.800 m2 

      

 Proiectant general:    S.C. ATELIER CAAD S.R.L.,  
Arh. Cătălina BOCAN 

 
 Data elaborării:         nov. 2016 
 
1.2. OBIECTUL P.U.Z. 

 Solicitări ale temei – program 
Prezenta documentație are ca obiect realizarea în partea de vest a extravilanului 

comunei Moșnița Veche, la nord față de drumul județean DJ 592 Timișoara Moșnița Nouă, 
a unor locuințe și funcțiuni complementare pe o suprafață de 34.800 m2 teren. Delimitarea 
zonei studiate este făcută conf. Certificat de Urbanism nr. 577/15.03.2016 de DC97 la 
nord, artera de 12 m propusă la sud și DE184/2, HCn 128 la est, iar la vest de canalul Hcn 
114 si De 124.  

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:  

 asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor 
acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate; 

 stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone 

 reglementarea gradului de constructibilitate a terenului 

 rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de 
teren necesare viitoarelor drumuri 

 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. 
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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: 
 poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul rețelei de localități din județ 
(vecinătatea cu teritoriul municipiului Timișoara) 
 zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, 
destinația de locuințe, în concordanță cu construcții existente deja in zona, în intravilanul 
comunei Moșnița Nouă și a satului Moșnița Veche; 
 de asemenea, se consideră oportună propunerea unei zone de funcțiuni complementare 
locuințelor, în proximitatea spatiilor verzi prevazute ca zona de protectie a liniei electrice 
aeriene.   
 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. 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 
2.1 EVOLUȚIA ZONEI 
   În vecinătatea intravilanului Moșnița Veche se dezvoltă multe zone rezidențiale 
pentru locuințe unifamiliale. În interiorul orașului, prețurile au crescut mult și terenurile 
libere de construcții s-au împuținat. Astfel există o cerere largă de terenuri pentru locuințe, 
situate cât mai aproape de Timișoara. 
   

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE  
Terenul studiat se află la nord față de comuna Moșnița Nouă  
Zona studiată este accesibila prin drumul comunal DC 97 si DE 124  
 

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.  
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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. 
 

2.4. CIRCULAȚIA 
Drumul județean DJ 592 se desfășoară paralel cu zona studiată, la sud de aceasta, 

iar in partea de nord a amplasamentului se găsește drumul comunal DC97. 
 

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 
  Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea 
de teren extravilan. Din punct de vedere juridic, parcelele sunt identificate prin  

- Vermar Residence S.R.L., C.F. 417622, CAD. A127/2/9, 14.000 m2 
- Ursuț Ana și soțul Ursuț Vasile, CF 404251, CAD. A127/2/8, 8.500 m2 
- Miculescu Cristian și soția Miculescu Andra, Miculescu Gabriel și soția 

Miculescu Andra Lucia, Horvat Luca Ciprian, S.C. Moșnita Development 
S.R.L., CF 417859, CAD. A127/2/7, 9.800 m2 

Total: 32300 m2 
În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate, sola A127: 
a) terenuri cu destinația de curți construcții / arabil extravilan, aflate în proprietate 
privată  
b) drumul de exploatare DE 127/3 la sud  
c) Hcn 128 la est. 

  
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 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;  
- accesul din DE 124 pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară; 
b) funcționale 
- existența canalelor de desecare menționate anterior. 
 
2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 
a) Căi de comunicație 

 Zona studiată este mărginită la sud de drumul de exploatare DE 127/3, la nord de 
drumul comunal DC97, la vest de drumul de exploatare DE 124 si la est de drumul de 
exploatare DE184/2.  

 Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației 
rutiere: 
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 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. 
 
b) Alimentarea cu apă și canalizare  

În apropierea zonei există proiectate rețele de alimentare cu apă și canalizare, 
precum și canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele 
de ploaie. 

În interiorul terenului studiat există canale de desecare, după cum urmează:  
 Hcn 128 la est si Hcn 114 la vest. 
 
c) Alimentarea cu gaze naturale 

În vecinătate, există rețea de gaze naturale. Pentru poziționarea exactă a acestora 
se va cere un aviz de principiu de la Transgaz Mediaș. 

 
d) Alimentarea cu energie electrică 

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene 
care sa afecteze amplasamentul;  există o L.E.A. de 20 kV care străbate zona studiată în 
partea de nord- est, fără însă să îl afecteze. 

  
e) Telefonizare 

În zonă există cabluri fibră optică, ce impune restricții referitor la modul de 
executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a 
acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM. 

 
f) Rețea de televiziune în cablu 

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu. 
 
2.7. PROBLEME DE MEDIU 

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au și în 
prezent, categoria de folosință de terenuri arabile. 

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de 
construcții și cele rezervate spațiilor verzi. 

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. 
Canalele de desecare aflate pe amplasament vor fi menținute, fără devierea 

traseului. Se va asigura secțiunea inițială a canalului, secțiune ce nu se regăsește în 
prezent și se va reglementa accesibilitatea acestuia în vederea întreținerii. 

 
2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați 
cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: 
 dezvoltarea drumului de exploatare DE și a celor prevăzute prin P.U.Z.-ul director astfel 
încât să poată deservi toată zona studiată 
 dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z.-ul director; 
 extinderea funcțiunii adaptate la configurația terenului și specificul zonei limitrofe; 
 asigurarea necesarului de spații verzi; 
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 asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată. 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
 

 RIDICAREA TOPOGRAFICĂ 
A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. 

Aceasta a ajutat la  determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, 
poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri.  
 
3.2. PREVEDERI ALE P.U.Z. – director 

În P.U.Z.-ul director Moșnița Nouă această zonă este încadrată ca zonă de locuințe 
și funcțiuni complementare. 

 
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent.   
 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin 
documentația de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.Z.-ul 
director. 

Se propune generarea unei rețele de străzi cu un prospect de 12 m (pentru străzile 
interioare), cu o stradă de 20 m de la nord la sud, care să continue trama stradală conform 
PUZ Director. 

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la 
rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). 
 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. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI 

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

- generarea unei zone de locuințe cu funcțiuni complementare, dotări și servicii 
publice, ce va fi introdusă în intravilanul extins al localității Moșnița Nouă;  

- asigurarea accesului în zona studiată; 
- asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei 

zone de locuit coerente, valorificându-se potențialul zonei; 
- parcele pentru locuințe – 31, cu suprafețe variind între 500 m2 și 1000 m2,  
- 3 parcele pentru funcțiuni complementare zonei de locuit, cu suprafețe de 712, 

766 și respectiv 884 m2    

- 3 parcele pentru spațiu verde cu suprafețe de 700, 700 și respectiv 862 m2. 
- regim de înălțime redus, maxim P+1E+M pentru locuințe individuale si P+2E+M 

pentru dotări si servicii publice. 
- 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 
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- Bilanț teritorial: 
Destinație teren Situația existentă  Situația propusă 

 Suprafață (m2) Procente (%) Suprafață (m2) Procente (%) 

Arabil 32300 100.00 - - 

Locuințe  - - 19575 60.60 

Spații verzi (compacte) - - 2262 7.00 

Funcțiuni complementare - - 2362 7.31 

Drumuri și accese - - 8101 25.09 

Total 32300 100.00 32300  100.00 

 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: stații de 
pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM. 

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

 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

Va fi conform memoriilor de specialitate.  
 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
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. 

În conformitate cu declarația notarială a beneficiarilor (anexată prezentei 
documentații), aceștia se angajează ca în termen de maxim 5 ani de la aprobarea 
documentației de urbanism ce va decurge din acest Aviz de oportunitate, să 
realizeze infrastructura tehnico-edilitară și căile de circulație, pentru a fi apoi donate 
către Primărie ca domeniu public. 

 
Întocmit, 

        Arh. Cătălina BOCAN 


