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MEMORIU GENERAL 
 

 

1.  INTRODUCERE 

 

1.1.  DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 

Denumirea lucrării:     PLAN URBANISTIC ZONAL 

    DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI 

                                               COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE 

    extravilan com. MOȘNIȚA NOUA, jud. TIMIȘ  

    CF 416939, Nr.cad. 416939 (Ps125), S teren = 20659 mp 

Beneficiar:   CORNEA TEREZIA 

    Moșnița Veche Nr.315 

Proiectant general:  CORINA NEGRUŢ Birou Individual de Arhitectură 

   arh. Corina Negruț    

Data:    septembrie 2017 

 

1.2.  OBIECTUL P.U.Z. 

Solicitări ale temei – program 

 Prezenta documentație are ca obiect realizarea în partea de nord – vest a extravilanului 

comunei Moșnița Veche, a unor locuințe și funcțiuni complementare pe o suprafață de 20659 mp 

teren. Delimitarea zonei studiate este făcută conform Certificat de Urbanism Nr. 2272 din 

19.12.2016, după cum urmează: 

- la nord: PUZ aprobat prin HCL 75/27.07.2011 

- la vest: HCn 120 

- la est: HCn 187 

- la sud: DC 97. 

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

viitoarelor drumuri 

- propunerea infrastructurii tehnico – edilitare. 

 În vederea realizării obiectivelor propuse, s-a eliberat de către Primăria Comunei Moșnița 

Nouă, Certificatul de Urbanism Nr. 2272 din 19.12.2016, beneficiar CORNEA TEREZIA. 

 

1.3.  SURSE DOCUMENTARE 

Documentaţia a fost întocmită în conformitate cu: 

- „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal”- 

indicativ GM-010-2000 

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 

La baza elaborării actualei documentaţii, a stat Planul Urbanistic Zonal Director al 

comunei Moșnița Nouă. În urma analizării acestuia, se pot trage următoarele concluzii generale: 

- zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de 

locuințe, în concordanță cu construcțiile deja existente în zonă, în intravilanul comunei Moșnița 

Nouă și a satului Moșnița Veche 

- soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă, țin cont 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. 

Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor 

din zonă, 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. SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

2.1.  EVOLUŢIA ZONEI 

Poziția geografică avantajoasă a comunei Moșnița Nouă, situată în vecinătatea 

municipiului Timişoara, a determinat o intensă tendinţă de dezvoltare urbană a zonei.  

Amplasamentul studiat se află în partea de nord – vest a extravilanului comunei Moșnița 

Veche.  
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Zona studiată se impune prin următoarele facilităţi : 

-  Terenul plat, bun de construire 

-  Terenul aflat in proprietate privată 

-  Există  interes deosebit pentru această zonă din partea investitorilor în construcţii de 

locuinţe 

- Planul urbanistic director  propune dezvoltarea pe acest amplasament a unei zonei de 

locuit cu funcţiunile complementare.   

  

2.2.  ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Terenul aparţine beneficiarei CORNEA TEREZIA, conform C.F. nr.416939, cu nr. cad. 

416939 (Ps125). Suprafaţa terenului este de 20659 mp. În prezent terenul are destinaţie agricolă. 

 Parcela în studiu se află în partea de nord–vest a extravilanului comunei Moșnița Veche 

şi este mărginită la: 

- nord de drumul de exploatare DE 123 - 4m 

- vest de drumul de exploatare DE 121 - 4m 

- sud – vest de HCn 120 

- proprietăţi private în celelalte părţi. 

 

2.3.  ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

Amplasamentul studiat este situat în plină zonă de câmpie a Banatului. 

Geologic, zona aparține Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic și o 

cuvertură post-tectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micașisturi, 

cuarțite micacee, șisturi. Cuvertură post-tectonică prezintă conglomerate, gresii, micro-

conglomerate. 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. 

În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se află în zona 

seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks = 0,20 și perioada de colț  

Tc = 0,70 sec. 
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2.4.  CIRCULAŢIA 

În prezent accesul pe parcelă se face la nord prin DE 123 – 4m și la vest prin DE 121 -

4m, drumuri de exploatare agricolă care vor fi lărgite și transformate în străzi principale ale 

viitoarelor cartiere rezidenţiale. 

 

2.5.  OCUPAREA TERENURILOR 

 Parcela în studiu are suprafața de 20659 mp și în prezent este teren arabil în extravilan. 

 Sub aspect juridic, terenurile din zona studiată sunt terenuri proprietate privată. 

 În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate: 

- terenuri cu destinația de curți construcții, aflate în proprietate privată 

- HCn 120 la sud – vest. 

Nu există riscuri naturale în zonă.  

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: 

- de circulație: traseele drumurilor de exploatare din zonă, nu permit rezolvări coerente, fiind 

necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor din zonă, respectiv 

asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi 

- funcționale: existența canalelor de desecare. 

  

2.6.  ECHIPAREA EDILITARĂ 

 Terenul propus pentru parcelare nu are în prezent asigurate utilităţile edilitare. 

Pentru realizarea reţelelor de echipare tehnico-edilitare sunt necesare studii de 

specialitate: 

 alimentarea cu energie electrică, telefonie 

 alimentarea cu gaz 

 alimentare cu apă şi canalizare. 

În zonă există mai multe Planuri Urbanistice Zonale aprobate. Reţeaua edilitară propusă 

va prelua traseele  stabilite prin aceste P.U.Z. –uri şi o va continua. 

În apropierea parcelei există LEA 20 kV şi conform normelor, se va institui un culuar de 

protecţie de 12 m de ambele părţi ale liniei electrice de înaltă tensiune. 
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 2.7.  PROBLEME DE MEDIU 

Zona studiată în cadrul P.U.Z. este situată în zona de câmpie, având funcţiunea dominant 

agricolă.  

Se va asigura un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate 

spațiilor verzi.  

Zona nu prezintă riscuri naturale. 

Sursa de poluare pentru aer este praful provenit din circulaţia auto pe drumurile de 

pământ, acestea necesitând modernizarea lor cu realizarea de îmbrăcăminţi definitive.  

Canalele de desecare aflate pe amplasament vor fi menținute, fără devierea traseului. Se 

va asigura secțiunea inițială a canalului și se va reglementa accesibilitatea acestuia în vederea 

întreținerii. 

 

  2.8.  DISFUNCŢIONALITĂŢI 

 Din analiza situaţiei existente au rezultat următoarele disfuncţionalităţi: 

-de circulaţie: drumurile de exploatare DE 123 - 4m și DE 121 – 4m  sunt insuficiente 

unei rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare 

 -funcţionale: inexistenţa echipării edilitare pe parcelă (se va extinde reţeaua edilitară de 

pe parcelele cu P.U.Z.-uri aprobate). 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

 3.1.  CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

În scopul parcelării și amplasării unor locuințe și funcțiuni complementare, pe terenul 

studiat, a fost realizată ridicarea topografică, care să determine delimitarea exactă a 

amplasamentului, cât și poziția drumurilor existente, a canalelor de desecare și a rețelei electrice 

aeriene. Suportul pentru partea desenată a prezentului studiu, are la bază ridicarea topografică 

realizată. 

 

3.2.  PREVEDERI ALE  P.U.G.  ŞI ALE ALTOR DOCUMENTAŢII DE    

        URBANISM 

În organizarea zone studiate s-a avut în vedere respectarea propunerilor și reglementărilor 

cuprinse în PUZ-ul DIRECTOR al comunei Moșnița Nouă. 
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În H.C.L. 108/2006 se prevăd următoarele reglementări și indicatori teritoriali: 

 în cadrul dezvoltărilor zonelor rezidențiale afectarea unei suprafețe de minimum  

7% din suprafața totală a terenului pentru realizarea de spații verzi  

 un procent de minim 7% pentru dotări de utilitate publică – social culturale și 

servicii.  

Funcțiunea propusă în prezenta documentație respectă indicatorii amintiți, care prevăd 

pentru amplasamentul studiat dezvoltarea unei zone de locuit cu funcțiuni complementare.  

  

3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel se prevăd spații verzi – 

parcuri publice, între diversele parcele construibile, precum și spații verzi de-a lungul străzilor 

nou proiectate. 

 

3.4.  MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 

 Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor  din zona studiată prin documentația 

de față, presupune alinierea parcelelor propuse la trama stradală existentă și continuarea străzilor 

din puz-urile adiacente avizate.  

 Se propune generarea unei rețele de străzi cu prospecte de 12 m pentru străzi interioare și 

respectiv 20 m artera conform PUZ Director. 

 Străzile vor fi executate dintr-o fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte 

bituminoasă uşoară. 

 Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de 

canalizare proiectată în zonă. 

  

3.5.  ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ- REGLEMENTĂRI 

Criteriile principale de organizare urbanistică a zonei studiate au fost următoarele : 

- Integrarea propunerilor în contextul urban prevăzut în zona înconjurătoare 

- Realizarea unei zone rezidenţiale, ţinând cont de situaţia existentă, urmărindu-

se obţinerea unei lotizări eficiente 

- Asigurarea dotărilor complementare zonei de locuit 

- Asigurarea suprafeţelor de teren necesare drumurilor de deservire locală nou 

propuse şi modernizarea celor existente 
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- Rezolvarea echipării edilitare în sistem centralizat 

Funcţiunile propuse în zona studiată sunt : 

 Locuire în locuinţe individuale pe parcelă proprie 

 Zonă rezervată pentru dotări de utilitate publică (instituţii publice, servicii, 

comerţ, alimentaţie publică, cabinete medicale, birouri pentru meserii liberale, 

etc.) 

 Construcţii specifice pentru echiparea tehnico – edilitară a zonei 

 Circulaţii auto, pietonale, parcaje 

 Spaţii verzi de agrement si relaxare. 

Propunerile de urbanism organizează terenul liber, în cadrul zonei studiate creând 23 de 

parcele, din care:  

- 19 parcele cu suprafeţe între  531 - 891 mp, destinate locuirii  

- 2 parcele destinate spaţiilor de dotări de utilitate publică cu suprafaţe de 798 mp 

şi respectiv  987 mp.  

- 2 parcele destinate spaţiului verde, de 767 mp şi respectiv 735 mp.  

 

Regimul de înălţime  

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

cel al construcţiilor destinate funcţiunilor complementare zonei de locuit este de maxim 

P+2E+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.  

 

Bilanţul teritorial 

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

Proporţia dintre funcţiuni este prezentată în tabelul următor :   

 

 

 



CORINA NEGRUŢ BIROU INDIV. DE ARHITECTURĂ                       PR. NR. 62/2017 

Nr. T.N.A. 347                                                                                     PUZ – sat MOȘNIȚA VECHE parcela Ps125 

Timişoara, Str. Glad Nr.13 Ap.1 cod 300478                                      DEZVOLTARE ZONA REZIDENȚIALĂ CU 

Tel.: 0256-456692 ; 0745-207452                                                        FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE                                               

 

 10 

 

BILANŢ  TERITORIAL 

ZONE FUNCŢIONALE EXISTENT PROPUS 

Zona de locuinţe - 11724  mp 56,75 % 

Zona de dotări și servicii publice -   1785  mp   8,64 % 

Zone verzi amenajate -    1597  mp   7,73 % 

Circulații -    5553  mp 26,88 % 

Teren agricol 20659 mp  -    -  

TOTAL 20659 mp 20659 mp 100% 

 

Indici urbanistici  

Indicii de folosire ai terenului prevăzuţi sunt : 

Procentul maxim de ocupare a terenului destinat locuirii: 

 P.OT. max.  =  35 % 

 C.U.T. max = 1,05 

Procentul maxim de ocupare a terenului destinat dotărilor de utilitate publică: 

 P.OT. max.  =  40 %. 

  C.U.T. max = 1,60. 

Investiția se va face gradat și etapizat. 

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. 

 

3.6.  DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare edilitară 

a terenului ( alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie 

electrică, gaze naturale etc. ) 

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi.      

Toate construcțiile noi se vor racorda obligatoriu la aceste rețele edilitare când se vor 

executa. 
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3.7.  PROTECŢIA MEDIULUI 

Dezvoltarea zonei de locuit propuse a fost concepută în spiritul menţinerii echilibrului 

ecologic.  

În cadrul Reglementărilor propuse s-a avut în vedere protecţia mediului prin următoarele 

propuneri: 

 S-a propus echiparea tehnico – edilitară a zonei: alimentare cu apă şi canalizare în sistem 

centralizat 

 Realizarea reţelei de circulaţie propuse în zonă, cu respectarea normelor de protecţie a 

mediului 

 Prevederea de spaţii verzi şi aliniamente având rol de protecţie. Plantarea de arbori în 

parcelele destinate locuirii. 

 Stabilirea procentul de ocupare a terenului de maximum 35% pentru parcelele destinate 

locuirii. 

 

3.8.  OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor trasee de străzi 

sau lărgirea profilului transversal, se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare. 

 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 

La baza stabilirii criteriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat 

următoarele obiective principale : 

 Realizarea unei zone rezidenţiale, ţinând cont de situaţia existentă, urmărindu-se 

obţinerea unei lotizări eficiente 

  Asigurarea suprafeţelor de teren necesare drumurilor de deservire locală nou 

propuse şi modernizarea celor existente 

 Rezolvarea echipării edilitare în sistem centralizat. 

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile 

referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a 

construcţiilor pe întreaga zonă studiată.  
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Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale în extravilanul 

comunei Moșnița Nouă, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de 

corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare 

corespunzătoare din punct de vedere al echipării și serviciilor necesare funcționării. 

 

 CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI 

PRIVAȚI ȘI CELE CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE 

 Din partea investitorului vor fi suportate următoarele categorii de costuri, conform 

planului de acțiune: 

- Dezmembrare și întăbulare parcele conform P.U.Z. 

- Trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z. pentru drumuri publice 

- Realizarea rețelelor edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.) 

- Realizarea drumurilor 

- Realizarea spațiului verde.  

 

 

         ÎNTOCMIT, 

        arh. NEGRUŢ CORINA  

 


