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MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1.Date de recunoastere a lucrarii

Denumira lucrării: DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE  P.U.Z.

Beneficiar: bun comun conform C.F. - 416864, 416984

HEITLER ANDREAS, PARAU IRINA GYONGHI,BURCSA ELENA

Proiectant general: Birou Individual de Arhitectura Arhitect Nicolae Porime

Amplasament: extravilan com Mosnita Noua, jud. Timis ; 

parcelele  Cad. 416864, 416984

Proiect nr: 69 / 2014

1.2. Obiectul P.U.Z.

Beneficiarii doresc întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelele avand nr. Cadastrale
416864, 416984  situate in teritoriul administrativ al comunei Mosnita Noua. 

Lucrarea are drept scop dezvoltarea zonei rezidenţiale şi servicii publice prevăzute în partea de
est a actualului intravilan al comunei Mosnita Noua.

In baza reglementarilor prezentului P.U.Z. zona va deveni rezidentială si se vor realiza locuinţe
individuale  cu regim de înălatime:  P,  P+M, P+1,  P+1+M maxim,  respectiv  P+2E+M maxim pentru
constructiile destinatie publica. 

Suprafaţa totala a parcelelor cadastrale ce vor fi studiate este de 63225 mp. 

Folosinţa actuala a terenului este teren arabil in extravilan.

Documentaţia  prevede  traseul  viitoarelor  drumuri  cu  profilurile  stradale  caracteristice,
propunerea  unor  parcelări  cu loturi  destinate  construcţiei  de locuinţe  şi  servicii,  soluţii  de principiu
pentru utilităţi, toate acestea fiind subordonate prevederilor din PUZ Director II.

1.3. Surse documentare

1.3.1 Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ.

 Planul Urbanistic Director,  întocmit de S.C. IPROTIM S.A. Timişoara.

1.3.2 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ.

 Ridicare topografica a zonei ce incadreaza PUZ, studiu geotehnic al terenului.

Documentatia este intocmita in conformitate cu:
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 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si urbanismul;
 Legea nr. 50/1991, modificata cu legea 453/2001 privind Autorizarea Executării Lucrarilor de

Constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 H.G.R. 525/1996 modificat. privind Regulamentului General de Urbanism
 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 privind normele de igiena si sanatate publica
 H.C.J.Timis nr.87/14.12.2004 Reglementari urbanistice si  indicatori teritoriali obligatorii pentru

dezvoltările urbane din extravilanele oraselor si  -G.M. 010-2000-Ghid privind metodologia de
elaborare  si  conţinutul  cadru  al  Planului  Urbanistic  Zonal,  aprobat  prin  ordinul  MLPAT
nr.176/N/2000

 HCL Mosnita Noua nr.108/2006 si 7/2007
- Documentaţia stabileşte condiţiile necesare dezvoltarii urbane a zonei, aceste prevederi realizandu-se
etapizat, funcţie de investitor-beneficiar.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 Evolutia zonei
Terenul luat în calcul se află juridic în extravilanul Comunei Mosnita Noua şi are destinaţia agricolă.
Conform PUZ Director intravilanul Com.Mosnita Noua se va extinde urmând ca zona cuprinsă între
Mosnita Noua si Albina să fie una rezidentială.

2.2. Incadrarea in localitate
Zona studiata  este situata  in partea de est  a com.Mosnita  Noua pe teritoriul  administrativ  al

comunei . 
Suprafaţa totala a zonei studiate este de 63225 mp.
Terenul ce face obiectul studiului este alcatuit din urmatoarele parcele cadastrale:

 A 416984; CF416986 S=31.126mp
 A 416864;  CF416864 S=32.099mp

Teritoriul studiat este delimitat prin:
-la vest parcelele Cad.A711/1/1, A157/4/5 - terenuri agricole proprietate privata
-la est parcelele Cad.400448, A157/4//7/b- terenuri agricole proprietate privata ( PUZ in lucru)
-la nord D.E. 711/2/5
-la sud D.J.592 drum judetean asfaltat (Mosnita-Buzias)

2.3. Elemente ale cadrului natural
a) Consideraţii generale:

Din punct de vedere morfologic zona studiata,  amplasata  adiacent  localităţii  Mosnita Noua apartine
câmpiei joase TIMIS-BEGA.

b| Potenţialul natural
Teritoriul studiat are funcţiunea de teren arabil extravilan.
c) Date geotehnice  (cf. studiului geologic)
- argile, prafuri, pietrisuri, nisipuri, loesuri, provenite din macinarea dealurilor piemontane estice

spălate de ape. Apa freatica este prezenta in straturile nisipoase si in cele argiloase de grosime mare.
Seismic in conformitate cu Normativul P 100/1992 zona se incadreaza in grad D. cu grad de seismicitate
de 7.5 cu Ks = 0.16 si Tc = 1 sec.

Studiile geotehnice efectuate au condus la urmatoarele conditii de fundare:
- teren bun de fundare h.min = 0.8 m
 presiunea admisa p.a.=1.5Kgf./cm2

 apa freatica are nivelul intre 2,5-3,0m
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d) Date climatice
Teritoriul studiat se încadrează intr-o zona cu clima temperata de tip mediteranean si este sub

influenta marii Adriatice.
Temperaturile medii lunare in ianuarie sunt de –1 ,2 C respectiv in iulie de +22, +25 C
Precipitaţiile din lunile martie - septembrie prezinta umiditate scăzuta cu valori variind intre 62%

iulie, 66% aprilie rezultand medii de circa 600 mm anual.
 Zilele cu soare reprezintă cca.75% din totalul zilelor.
Zona are o orientare  bună faţă  de punctele  cardinale,  permiţând noilor  funcţiuni  respectarea

normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Se recomandă evitarea orientării spre nord a
dormitoarelor.
Tinand cont de nivelul apelor freatice, subsolurile constructiilor propuse vor putea avea adâncimea de
-2,00m. de la nivelul actual al terenului.

In cazul in care la executarea săpaturi se vor semnala local umpluturi, sub cota de fundare se
vor lua masuri speciale.
Adâncimea de îngheţ conform prescripţiilor este de 0,80 m.

Zona are o orientare bună faţă de punctele cardinale,  permiţând noilor funcţiuni respectarea
normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Se recomandă evitarea orientării spre nord a
dormitoarelor. 

2.4.Circulaţia

Zona studiata are accesul principal din D.J.592 si D.E. 711/2/5  - care asigura relaţia cu D.J. 592
prin intermediul D.E. 710.

Zona nu are prevăzute circulaţii pietonale sau cicliste, acestea urmând a fi propuse prin prezenta 
documentaţie.

Zona nu are prevăzute parcaje colective rezolvarea acestora urmând a face obiectul unor restricţii
de detaliu la autorizarea construcţiilor prevăzute în zonă.

2.5.Ocuparea terenurilor

2.5.1 Funcţiunile care ocupă zona studiată
Folosinţa actuală a terenului studiat - teren arabil în extravilan.
Sub aspect juridic terenul studiat se află în proprietate privată.
Terenul nu este ocupat de constructii si cu toate că este cotat ca arabil nu este cultivat din motive
de calitate a terenului care nu dau rezultate agricole corespunzatoare.
Pe teren există linii aeriene de medie tensiune ce apartin SC. Enel Distributie Banat SA.
In zona studiata nu exista retele aerine apartinand SC. Transelectrica SA. sau retele subterane de 
transport gaz.
In zona studiata exista un traseu al canalului de desecare Hcn 156/2
In zonele învecinate s-au realizat studii de urbanism (zona de nord).

2.5.2 Relaţionări între funcţiuni
Nu este cazul.

2.5.3 Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
Nu este cazul.

2.5.4 Gradul de ocupare a zonei cu fond construit
Nu este cazul.
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2.5.5 Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine
Nu este cazul

2.5.6 Asigurarea cu spaţii verzi
Nu este cazul

2.5.7 Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată
Stabilitatea terenului este asigurată. Nu au fost semnalate în timp riscuri naturale în zonă.

2.5.8 Principalele disfuncţionalităţi
Principalele disfuncţionalităţi ale zonei studiate pot fi rezumate în următorele:

o Disfuncţionalităţi privind circulaţia auto şi pietonală (inexistenţa circulaţiilor amenajate)
o Lipsa serviciilor în zonă.
o Lipsa zonelor verzi amenajate.

Cea mai mare parte a disfuncţionalităţilor va putea fi corectată prin acoperirea necesităţilor  
potrivit prevederilor prezentei documentaţii.

2.6 Echiparea edilitara
2.6.1 Stadiul echipării edilitare a zonei

Zona fiind alipită unei străzi existente DJ592 care deserveste si Com.Mosnita Noua, dotarea noilor 
dezvoltari cu retele de apa canal, gaz, energie electrică este posibilă.

 Prin PUZ se propune echiparea la nivelul cerut de realizarea de construcţii pe viitoarele parcele.

2.6.2 Principalele disfunctionalităti
Se apreciază că disfuncţionalităţile cele mai evidente sunt legate de lipsa dotării complete cu utilităţi a
zonei :

Alimentarea cu apă – canalizare menajeră şi pluvială: -   nu exista 
Reţelele de transport şi distribuţie energie electrică: - nu există.
Încălzire:-  nu există
Alimentare cu gaz metan: - nu există 
Telefonie, alte instalaţii-  nu  există.

2.7  Probleme de mediu
La ora actuală, terenul luat în studiu este în folosinţa agricolă neexistând un micro-ecosistem valoros pe 
suprafaţa sa propriu-zisă. De asemenea el nu conţine nici un fond construit, care să susţină folosinţa 
actuală.

Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc 
natural sau antropic.

Nu există în zonă valori de patrimoniu.
Nu există în zonă potenţial balnear.
Toate aceste aspecte relevă faptul că evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. 

este neglijabil din punctul de vedere al mediului având în vedere următoarele:
Nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanţi sau care ar putea modifica condiţiile de mediu 

existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă orăşenească în devenire.
Nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente.

Sistemul căilor de comunicaţii,  şi echipare edilitară, existente şi proiectate nu prezintă riscuri
pentru zonă.

De asemenea,  în acest moment nu se constată activităti  poluante care să impună luarea unor
măsuri speciale.
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2.8 Optiuni ale populatiei.
Planul  Urbanistic  Zonal  este  rezultatul  studiului  de  ansamblu  propus în  faza  PUZ Dierector

realizat  pentru  dezvoltarea  Com.Mosnita  Noua,  urmănd  ca   zona  să se  încadreza  în   tesutul  urban
existent.

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia  publică facilitează accesul
populatiei  la  luarea  deciziilor  prin  hotărîrile  Cosiliul  Local  privind  documenttiile  de  amenajare  a
teritoriului,  propunerile  acestora  fiind  analizate,  iar  cele  viabile  preluate  si  integrate  în  aceste
documentatii.

Terenul  din  zona  studiată  este  în  proprietate  privată,  iar  proprietarii  de  teren  din  zonă  fac
solicitări de amplasare pentru diverse investitii în prinipal pentru cele rezidentiale si servicii.

Consultarea populatiei se realizează prin anunturi publice, consultare în diverse faze de elaborare
si dezbatere publică.

3.5 Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

-Parcelarea  terenului  format  din  parcelele  cadastrale  416864  si  416984,  bun  comun,  avand
suprafaţa de 63225 mp conf. CF, se va face astfel:

62 de parcele din care:

53  loturi  in  scopul  construirii  de  locuinţe  individuale  cu  suprafaţa  de  cca.690-774  mp.

Frontul la stradal 18m si adâncimea loturilor este de 42.50 m., 

4 loturi pentru dotari si servicii publice, 

3 loturi pentru zona verde

2 loturi pentru drumuri si accese

Drumul de exploatare agricola De 711/3 situat pe limita nordica a zonei studiate va avea un

prospect de 16m, acest drum va deservi accesul la majoritatea parcelelor nou create. 

Conform PUZ DIRECTOR II se va realiza un drum pe directia nord-sud cu acces la DJ155,

acest drum va avea un prospect de 20m.

Clădirile destinate locuintelor unifamiliale vor fi individuale sau cuplate doua cate doua si

vor avea un regim de inaltime maxim  P+1E+M, iar cele destinate pentru dotari si servicii publice

P+2E+M, 

Regimul de aliniere al cladirilor fata de viitoarele drumuri propuse va fi de 5 m.

Fiecare locuinţa va avea asigurat cel puţin un loc de staţionare auto in interiorul parcelei.

Procentul  de ocupare al terenului (P.O.T.) va fi de maxim 35%. pentru parcelele cu locuinte

unifamiliale maxim 40%. pentru zonele cu dotari si servicii publice

Coeficientul de utilizare (C.U.T.)  maxim va fi de 0,9 pentru zonele de locuinte unifamiliale si
functiuni complementare si 1,2 pentru zonele cu dotari si servicii publice

BILANT  TERITORIAL,
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Tip zona Existent Propus %
Surpafata totala a zonei studiata 63225mp 63225 mp 100,00
Zona pentru locuinte - 35945 mp 57
Zona functiuni complementare - 4298 mp 7
Drumuri si accese - 17312 mp 28
Zone verzi - 5670 mp 8
Terenuri libere 63225 mp - 100,00

Propunerile de urbanism au avut in vedere:
-disfunctionalitatile existente;
-poziţia zonei fata de localitatea Mosnita Noua;
-posibilitatile de asigurare a utilităţilor in zona;
-integrarea in prevederile de dezvoltare generala a localităţii;

3 6 Dezvoltarea echipării edilitare.
Zona studiata  va fi  deservita din punct de vedere al  asigurarii  cu apa potabila  de la reteaua

stradala existenta a Comunei Mosnita Noua.

3.6.1.Alimentarea cu apa .
Asigurarea necesarului de apa pentru consum menajer si pentru incendiu se va realiza prin extindere de
retea propusa sa se realizeze din reteaua de apa a Comunei Mosnita Noua. 
Necesarul de apa s-a determinat pt. un numar total de 300 de persoane, in baza SR 1343-2006 rezultand
un necesar real pentru nevoile gospodaresti si publice, de :

Qszi med = 67,5 mc/zi = 0,78 l/s
Qszi max = 80,96 mc/zi = 0,93 l/s
Qsora rmax =   9,44 mc/h = 2,62 l/s

Prin racordarea la reteaua extinsa de apa potabila a Comunei Mosnita Noua, se va avea in vedere
asigurarea debitului necesar atat pentru consumul curent, cat si pentru stingerea unui eventual incendiu.

Reteaua de apa potabila propusa se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate
(PEHI),  cu  diametrul  Dn=100mm,  va  avea  o  lungime  L=510ml,  si  montata  in  pamant  la  1,10m
adancime pe un pat de nisip.

Dimensionarea  retelei  de apa proiectata  s-a facut  la debitul  de apa necesar  pentru consumul
curent :

Qorar max. = 9,44 mc/h = 2,62 l/s si s-a verificat la Qv = Qsursa = Qszimax + Qie = 0,93 /s + 5 l/s
= 5,93 l/s  = 21,35 mc/h,  debit  de apa necesar in  cazul  unui eventual  incendiu,  rezultand diametrul
conductei Dn = 100 mm, PN =10 bar.

Breviar de calcul

1. Necesarul si cerinta de apa potabila
Necesarul de apa potabila s-a determinat pentru o zona de locuinte si functiuni complementare, situate
pe un teren aflat in teritoriul administrativ al Comunei Mosnita Noua.

Apa pentru nevoi igienico-sanitare
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Necesarul  de  apa  se  va  determina  conform  SR  1343-2006  ''Alimentare  cun  apa  –  determinarea
cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale.

 300 persoane x 210 l/om x zi = 63000 l / zi
 N =63000 l/zi = 63 mc/zi

debit zilnic mediu
Q zi med. = Ks x Kp x N = 67,5 mc/zi

debit zilnic maxim
Q zi max. = Kzi x Q zi med. = 1,2 x 67,5 = 80,96 mc/zi

debit orar maxim
Q orar max. =  1/24 x Ko x Q zi max. = 1/24x 2,8 x 80,96 = 9,44 mc/h

unde :

Ks = 1,02 coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apa
Kp = 1,05 coeficient care tine seama de pierderile de apa tehnic admisibile pe aductiuni si retele de
distributie
Kzi = 1,20 coeficient ce tine seama de variatia zilnica a consumului de apa
Ko = 2,80 coeficient de neuniformitate a debitului orar.

Cerinta de apa functie de nevoile tehnologice si pierderile din sistem :

Qszimed = 67,5 mc/zi = 0,78 l/s
Qszimax = 80,96 mc/zi = 0,93 l/s
Qsorarmax = 9,44 mc/h = 2,62 l/s

2. Sursa de apa 

Sursa de apa trebuie sa asigure debitul necesar pentru consumul menajer si pentru incendiu.

Qsursa = Qszimax + Qie = 0,93 l/s + 5 l/s = 5,93 l/s = 21,35 mc/h

Qsursa = 5,93 l/s = 21,35 mc/h

Alimentarea cu apa a zonei de locuinte si functiuni complementare, se va realiza de la reteaua de apa
potabila extinsa a Comunei Mosnita Noua, retea ce se propune spre extindere de-a lungul drumului
judetean DJ592 care face legatura intre Comuna Mosnita Noua si Localitatea Albina – conform planului
anexat.

3.6.2.Canalizare menajera
Pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele din PUZ, se propune realizarea

unui canal stradal care va prelua strict apele uzate menajere, apele pluviale colectate de pe suprafata
drumurilor si parcarilor din zona vor fi preluate separat. Canalizarea menajera se va racorda in reteaua
extinsa a Comunei Mosnita Noua , retea ce se va extinde de-a lungul drumului judetean DJ592 care face
legatura intre Comuna Mosnita Noua si Albina – conform planului de situatie anexat.

Canalizarea zonei se realizeaza din tuburi PVC rigid de tip KG asamblabile cu mufe si garnituri
de cauciuc, de culoare portocalie, destinate retelelor de canalizari exterioare si evacuari gravitationale a
apelor menajere, cu diametrul Dn = 315 mm, L~520 ml. Canalul se va amplasa in axul strazii.

Canalizarea stradala propusa va functiona in sistem gravitational, modul de descarcare in canalul
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colector (reteaua extinsa a Comunei Mosnita Noua) se va stabili cand se va sti profilul acestuia. Dupa
realizarea extinderii retelei de canalizare a Comunei Mosnita Noua, canalizarea menajera propusa se va
racorda la eceasta, gravitational sau prin pompare.

Pe reteaua de canalizare stradala se monteaza camine de vizitare, distanta dintre acestea nu va
depasi 60 m.

Apele colectate in reteaua de canalizare menajera s-au determinat conform normelor in vigoare
pentru  un  numar  de  300 locuitori.  Procentul  de  restitutie  se  considera  100% din  necesarul  de  apa
calculat mai sus, astfel debitele de ape uzate menajere evacuate sunt

Debitele evacuate sunt :
QU zi mediu = Q zi med = 67,5 mc/zi = 0,78 l/s
QU zi max = Q zi max = 80,96 mc/zi = 0,93 l/s
QU orar max = Q orar max =   9,44 mc/h = 2,62 l/s

3.6.3.Canalizarea pluviala
Debitul de ape meteorice se stabileste luandu-se in considerare numai debitul ploii de calcul,

conform STAS 1846/90 se calculeaza cu relatia :
QPL = S x Ø x I
Suprafata totala de pe care se colecteaza apa de ploaie
 drumuri asfaltice si trotuare.
 Platforme betonate
total  S = 0,74ha 
coeficient de scurgere Ø = 0,85
 Clasa de importanta III – frecventa ploii de calcul 2/l.
 t = durata ploii
 tcs = 5 minute pentru zona de ses
 va = 40-60 m/min
 I = 100 l/sxha – pentru durata de 15 minute si frecventa de 2/l

Debitul de apa rezultat din precipitatii, in incinta este:
QPL = 0,74 x 0,85 x 100 = 62,9 l/s – va fi stocat in doua bazine de retentie.

Apele pluviale  colectate  de pe suprafata  drumurilor  si  trotuarelor  se  va dirija  prin rigole de
scurgere amplasate in lateralul drumurilor spre cele doua bazine de retentie (BR1 si BR2 amplasate de o
parte  si  cealalta  a  canalului  ANIF  Hc  156/2.  Apele  pluviale  vor  fi  epurate  printr-un  separator  de
hidrocarburi inainte de a fi colectate in bazinele de retentie, iar supraplinul fiecarui bazin de retentie se
va descarca prin intermediul unei guri de descarcare in canalul de desecare Hc156/2. Apele pluviale
provenite de pe acoperisul caselor va ramane in interiorul parcelelor.

Apa stocata in bazinele de retentie BR1 si BR2 se va folosi la spalatul drumuri si trotuare, udat
spatii  verzi.  Debitul  de  ape  pliviale  se  va  procesa  printr-un  separator  de  hidrocarburi  si  produse
petroliere gama ARONDE, model DHLF 120E, din PEHD, cu filtru coalescent si by-pass, debit 20 l/s.

Volumul bazinelor de retentie BR (1 si 2) :
QPL = 62,9 l/s = 0,06 mc/s = 216mc/h
tinand cont ca cele doua bazine preiau apele pluviale de pe doua suprafete aproximativ egale,

vom considera doua bazine de retentie cu capacitati egale.
Vbazin = (Qpl x t) x 60/1000 =  129,6 mc ~ 130mc
Bazinele de retentie vor colecta doar apele pluviale de pe drumurile, trotuarele sau parcarile din

zona studiata, apele pluviale de pe cladiri vor fi retiunute pe parcele.
Debitul de ape pluviale se va stoca in cele doua bazine de retentie (BR1 si BR2), cu capacitatea

de 130mc fiecare.
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Debitul de apa total rezultat din precipitatii este :
QPL = 62,9 l/s = 0,06mc/s = 216mc/h

Apele pluviale se vor descarca in canalul ANIF printr-o gura de varsare prevazută la fiecare
evacuare a bazinelor de retenție, și va fi fixată pe taluzul canalului Hc  156/2, prin montanți de beton
1,00 x 1,00 x 0,50m. Taluzul și radierul canalului va fi protejat printr-un pereu uscat de piatră 2,5m
amonte și aval de punctul de descârcare.

Calculul debitului anual evacuat :
Debitul apelor meteorice evacuate intr-un an de pe suprafata analizata, se calculeaza in functie

de media anuala cazuta pe suprafata respectiva (620 l/m² an, conf. Datelor din pagina web a Primariei
Timisoara)

Se considere evacuarea apelor doar de pe zonele de circulatii, drumuri trotuare si parcaje
Debitul anual de pe suprafata considerata este de:
Q = 620 l/m² an x 17.311m² zonele circulabile x 0,9 = 10.732 m³/an

Cantitatea de apa preluata in canalul de desecare: 10.732 m³/an

Apele  pluviale  ce  se  vor  deversa în  canalul  ANIF existent  din interiorul  zonei  studiate  (Hc
156/2), trebuie să indeplinească conditiile impuse de HG 352/2005 (NTPA 001/2005)

3 6.4.Alimentarea cu energie electrica, telefonie si TV.
In zona propusa vor aparea noi consumatori de energie electrica, dupa cum urmeaza: locuinte, 

spatii comerciale, spatii pentru birouri si servicii, iluminat exterior, statii de pompare.
Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza astfel:

S-a propus amplasarea unui post de transformare in anvelopa, cu o putere aparenta de 400 kVA 
(incarcare 75%), care se va alimenta de la liniile de medie tensiune existente in zona.

Distributia energiei electrice de la postul de transformare se propune sa fie facuta in cablu (linii electrice
subterane - LES JT) la mai multe cofrete de distributie energie electrica etanse (tip stradal) CDE, de la care se
vor executa bransamentele pentru imobilele nou construite.

In functie de amplasamentul lor final, tablourile electrice aferente statiilor de pompare si hidrofor se
vor alimenta dupa caz din tabloul de joasa tensiune din eel mai apropiat post de

transformare sau din cel mai apropiat cofret de distributie CDE. Toti consumatorii aferenti utilitatilor comune vor fi
contorizati individual.

Iluminatul stradal al zonei se va realiza cu corpuri de iluminat stradal echipate cu lampi cu  vaporide
sodiu 250 W, montate pe stalpi metalici (Hutil = 9 m).Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza in
cablu subteran tip CYAbY.

Toate lucrarile se vor realiza de catre SC ELECTRICA SA, conform proiectelor realizate de aceasta, sau
de catre flrme specializate, agreate de catre SC ELECTRICA SA.

Retelele electrice se vor realiza respectand distantele fata de celelalte instalatii, impuse de   normativele
aflate in vigoare.   

3.6.5.Reteaua de telefonie
Reteaua  de telefonie  se va realiza  prin extinderea  retelelor  existente  ale  furnizorilor  de servicii  de

telefonie. S-au prevazut distribuitoare telefonice de zona ( DT) etanse ( de tip stradal) de la care se vor
realiza bransamentele de telefonie pt. Imobilele nou construite.

3.6.6.Reteaua de TV prin cablu

Se va realiza prin extinderea retelelor existente ale prestatorilor de servicii de TV in cablu. Se vor realiza 
retelele de distributie TV cablu aeriene, pe stalpi de iluminat stradal, de la care se vor realiza 
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bransamentele de TV in cablu pentru imobilele nou construite. La proiectare si executie se vor respecta 
prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

3.6.7.Alimentarea cu gaze naturale.
Se va realiza extinderea retelei existente.

3.6.8. Sistemul de incalzire
Se va realiza individual prin centrale proprii pe gaz

            
            3.6.9. Evacuarea rezidului solid

            In sistem centralizat la nivelul Comunei Mosnita Noua prin contract cu o societate
specializata in colectarea deseurilor menajere, sau alte tipuri de deseuri rezultate. In zona studiata nu
se produc deseuri cu continut toxic, radioactiv, inflamabil sau alte tipuri de deseuri daunatoare vietii
sau mediului inconjurator.   

3.7.  CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra
mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte
activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de
funcionare, fie in privinta alocarii resurselor

Planul PUZ propune crearea unei zone de rezidentiale cu functiuni complementare, dotari si 
servicii publice, schimbarea regimului juridic a parcelei studiate din arabil in curti constructii, zone 
verzi, dezmembrarea in scopul crearii de parcele pentru constructia de locuinte, pastrandu-se caracterul 
intregii zone, locuire si functiuni complementare, 
locuirii, conform PUZ Director al Comunei Mosnita Noua.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii
si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a
bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu
energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o
firma specializata.

b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe,
inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele
Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Mosnita Noua, iar valabilitatea acestuia se
va stabili odata cu aprobarea sa.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de
mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile
Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime
a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

c.1) Protectia calitatii apelor
Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul
incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului
nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.
Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate
menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate
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PE-HD se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor
subterane.
c.2) Protectia aerului
Lucrarile preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare 
asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Nu exista generatori poluanti de emisii de gaze, 

vapori sau alte surse de poluanti.
c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Prin natura clasificarii planului PUZ in vederea de realizare a unei zone rezidentiale pentru 

locuire nu constituie o sursa de poluare fonica. 
c.4) Protectia impotriva radiatiilor
Lucrarile ce vor propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii,
deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.
c.5) Protectia solului si subsolului
Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se
realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este
vehiculata in special prin instalatiile de canalizare. In acest sens retelele de canalizare
s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD. Apele pluviale colectate de pe 
suprafetele de circulatie auto, vor fi dirijate spre un bazin de retentie dotat cu separtator de 
ulei si grasimi, precum si un decantor, iar surplusul de apa va fi deversat in canalul de 
desecare Hc160.
c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Functionarea lucrarilor propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in
echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.
c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul
prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile
de alimentare cu apa si canalizare, gestionare deseuri, modul in care se desfasoara circulatiile, 
lucrari de constructii si intretinere, se vor stabili reguli de functionare conforme cu specificul 
zonei.
Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a
Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.
La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara", 
Nu se prevad foraje, pentru alimentarea individuala a acestei zone rezidentiale, care ar putea 

influenta debitul de captare a altor forajelor din frontul de captare. Lucrarile proiectate nu influenteaza 
asezarile umane. De asemenea, in zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie 
protejate.
 c.8) Gospodarirea deseurilor

Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma
specalizata pentru transport de deseuri.
Deseurile solide vor fi colectate si transportate la centrul de colectare al deseurilor.
c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
In prezentul PUZ este prevazuta zona de locuire si functiuni complementare
(vezi cap. Zonificare functională - reglementari functiuni admise si interzise), prin
urmare nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si
cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante
toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest
scop.
Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (c1-c9), referitoare la
sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si
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transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot,
noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.
Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si
realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta conditiile referitoare la eficienta
energetica a cladirilor.
d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program
Pentru a asigura un climat cat mai propice locuirii se pronune amenajarea de
spatii verzi in interiorul parcelei intr-o proportie semnificativa. Se vor amenaja spatii
verzi in procent de minim 25% din suprafata parcelei.
Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9)

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale
si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea
deseurilor sau de gospodarirea apelor)
In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de 
managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia 
calitatii solului sunt descrise mai sus (c1, c2, c5, c8)

3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în
special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor
Prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie joasă),
calitatea mediului natural va fi evident imbogatita.

b) natura cumulativa a efectelor
nu e cazul

c) natura transfrontiera a efectelor
nu e cazul

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor)
Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului.
In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirii se vor lua toate
masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de
protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta
sanatatea umana.

e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei
potential afectate);

f)   valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat  , date de:
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

Pe amplasamnetul studiat dar nici in vecinatate nu sunt prezente
elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural.

(ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului
nu e cazul

(iii) folosirea terenului in mod intensiv
Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a tesutului
urban, bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul
general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si
legislatia specifica de urbansim.
Procentul maxim de ocupare a terenului este de 40%, iar coeficientul maxim de
utilizare a terenului este 1,2.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejarerecunoscut pe plan 
national, comunitar sau international 
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nu e cazul

3.8.Obiective de utilitate publica

Se propune realizarea străzilor ce vor asigura acces la loturile create. 
Alte obiective de utilitate publica propuse sunt:
- reteaua de alimentarea cu apa;
- reteaua de canalizare;
- reteaua de alimentare cu energie electrica;
- reteaua de gaz
Regimul juridic al terenurilor din zona studiata a evidentiat:
- terenuri proprietate privata a persoanelor fizice
- terenuri aparţinând domeniului public local
In funcţie de necesităţile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul

de circulaţie al terenurilor intre deţinători.
Terenurile ce urmeaza a fi trecute in domeniul public sunt cele pe care urmează a se realiza

străzile  propuse.    Asupra  zonelor  afectate  de  realizarea  acestor  strazi  se  v-a  instituit  interdictie
temporala de constructie.

4.CONCLUZII

Elaborarea  Planului  Urbanistic  Zonal  s-a  efectuat  in  concordanta  cu  cadru  conţinut  al
documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

Obiectivele principale care au stat la baza stabilirii categoriilor de intervenţie a reglementarilor si
restricţiilor impuse au fost:

- încadrarea in Planul Urbanistic Zonal Director al localităţii Mosnita Noua;
- respectarea elementelor prevăzute in tema de proiectare;
In  baza  Planului  Urbanistic  Zonal  se  fundamentează  introducerea  in  intravilanul  localităţii

Moșnița Nouă a zonei studiate.
Terenul ce urmeaza a fi introdus in intravilanul extins, având in prezent categoria de folosinţa

agricola,  este  supus  in  prezent  interdictiei  temporale  de  construire,  pana  la  avizarea  favorabila  a
prezentului P.U.Z. 

 Ridicarea  interdicţiei  se  va  face  numai  cu  respectarea  Legii  Fondului  Funciar  nr  18/1991
republicata in anul 1998 si Legea 138/2004, cu plata taxelor legale de scoatere din circuitul agricol.

Cererea de scoatere din circuit agricol se va face de către beneficiar pe baza unei documentaţii
tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor cu privire la situatia juridica a terenurilor apartinand
domeniului public si/sau privat al statului , sau privat al persoanelor fizice.

Se  vor  intocmi  toate  studiile  de  teren  necesare  .(GEO.OSPA  scoaterea  din  circuit  agicol
.lucrările cadastrale ).

Intocmit:  arh. Nicolae PORIME
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