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    MEMORIU GENERAL URBANISM 

 
 
1. INTRODUCERE 
 

1.1 . Date de recunoaştere a documentaţiei 
 
      Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA REZIDENTIALA CU  

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII 
PUBLICE, PARCELA C.F. NR. 400971, COMUNA MOSNIITA 
NOUA, LOCALITATEA MOSNITA VECHE, JUD.TIMIS 

  
      Faza proiect  : PLAN URBANISTIC ZONAL 
 

Amplasament  : COMUNA MOSNIITA NOUA,  
  LOCALITATEA MOSNITA VECHE, JUD.TIMIS 

 
      Beneficiar  : CRETU ADELINA BIANCA si ISAI CLAUDIA DIANA 
 
      Proiectant general : Biroul Individual de Arhitectură  “ arh.Creţu Emanuel “ 
 
      Adresa sediu  : Ghiroda, Str. Zimbrului  nr.12, 
      Tel. 0744 532619 
 
      Nr. Proiect   : 279 / 2017 
 
      Colaboratori :  - Edilitare, electrice : S.C.Delta proiect SRL-D 

      ing. Cotoarba Liliana 
- Rutiere : SC PATH’S ROUT SRL 

Timişoara, str Emil Zola, nr.92 
ing. Percec Dan 

- Ridicari topo : S.C.TOPO-IMPACT M&M SRL-D 
   ING.Marius Spilca 

 
 
1.2 . Obiectul lucrării 
 
 Prezenta documentaţie se întocmeşte la solicitarea beneficiarilor Isai Claudia 
Diana si Cretu Adelina Bianca, ca urmare a condiţiei impuse  prin Certificatul de 
Urbanism nr. 1281 / 21.07.2017 emis de către Primăria comunei Mosnita Noua legat 
de realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea parcelării şi amplasării de 
construcţii de locuinţe pe terenul înscrise în C.F. Nr. 400971 Mosnita Noua, cuprinzând 
numarul top. 400971, suprafata 20.988 mp, Arabil în extravilan,. 
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 Studiul cuprinde proprietatea beneficiarilor.  
 Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 
privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, Legii nr. 50/1991, modificata cu legea 
453/2001, precum şi în conformitate cu H.G. 525/1996 republicată în 2002 privind 
Regulamentul General de Urbanism şi cele ale ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 
119/2014 privind normele de igienă.  
 De asemenea s-a avut în vedere REGLEMENTAREA TEHNICA – GHID 
PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL – CADRU AL 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL – indicativ – GM – 010 – 2 000 aprobat cu ordinul 
MLPAT nr. 176 / N / 16 august 2 000. 
  De asemenea s-a avut în vedere PUG Mosnita Noua . 
 In cadrul acestor studii pentru zona studiată în cadrul P.U. Z. – ului, propunerea 
de urbanism a prevazut : 
 - Extinderea zonei de locuinţe pe teritoriul localitatii Mosnita noua în partea de 
nord a localităţii. 
 - Extinderea zonei de dotări şi funcţiuni complementare în localitate 
 - Completarea şi dezvoltarea căilor rutiere, a tramei de străzi secundare ce vor 
asigura accesul la obiectivele propuse şi vor face legatura cu trama intravilanului 
prevazută prin P.U.G. 
 - Extinderea reţelei de echipare tehnico-edilitară a zonei 

 Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării 
problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate. 
 Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme: 

- amenajarea urbanistică a teritoriului considerat 
- zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor 

propuse, folosirea optimă a terenului 
- asigurarea unor relaţii avantajoase în cadrul zonei studiate, având în vedere 

amenajarea completă a zonei limitrofe 
- încadrarea teritoriului studiat în reţeaua urbană a localităţii 
- asigurarea echipării tehnico – edilitare a zonei; alimentarea cu apă,  

canalizarea, sisteme de încăzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz 
- reabilitarea conservarea şi protecţia mediului  

 
1.3 . Surse de documentare: 
 -    P.U.G. al comunei Mosnita Noua 
 - PUZ Director Mosnita Noua 

- parcelări existente în zonele adiacente 
- planuri topografice întocmite în vederea realizării P.U.Z. şi a stabilirii limitei 

de proprietate 
- planurile cu utilităţi sau potenţiale zone de restricţie emise de regiile 

proprietare 
 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

 

2.1. Evoluţia zonei 
 Până în acest moment zona luată în studiu este compusă dintr-o parcela 
proprietate a beneficiarilor în extravilan, menţionata în C.F. ca arabil extravilan, 
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amplasate în zona de nord a intravilanului. In urma dezvoltării localităţii Mosnita Noua, 
zona a evoluat urbanistic si în continuare se va extinde intravilanul până la limitele 
stabilite de P.U.G. 
 In vecinătatea zonei studiate s-au întocmit până în prezent PUZ-uri aprobate, 
dezvoltarea construcţiilor de locuinţe, funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice 
luand amploare datorită aproprierii de perimetrul intravilan al localitatii Mosnita Veche 
si a drumurilor existente in zona . 
 
2.2.  Incadrarea în localitate 

Terenul este situat în nordul comunei Mosnita Noua, iar vecinăt știle sunt: 
- la nord parcele de locuinte individuale in intravilanul localitatii 
- la sud strada Zmeurului 
- la est drumul de exploatare De 93/2/1 si canalul de desecare Hcn 39 
- la vest canalul de desecare Hcn 
Suprafața terenului este de 20.988 m2. 
 

2.3.  Elemente ale cadrului natural 
 Zona studiată este situată la şes , altitudinile fiind cuprinse în intervalul 84 – 88 
m faţă de cota Mării Negre. 
 Terenul are o suprafaţă relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial 
de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generală. 
 Platforma menţionată face parte din punct de vedere geomorfologic din Câmpia 
joasă denumită Câmpia BANATULUI. Asfel zona menţionată se încadrează în 
complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influenţei apelor curgătoare, 
care au dus la transportarea şi depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite 
prin dezagregarea rocilor de bază. 
 Suprafaţa relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare şi a celor în 
retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe şi zone mlăştinoase, ceea ce a dus 
la depuneri de particule cu dimensiuni şi fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la 
particule de prafuri şi nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere 
separate în funcţie de mărimea fragmentelor de bază.  
 In asemenea siţuatii, stratificaţia poate să se schimbe pe distanţe uneori mici.  
 Din punct de vedere seismic, Conform codului de proiectare seismica  P100-
1/2013, conditiile locale de teren studiat in localitatea Chisoda sunt caracterizate prin 
valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a 
acceleratiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de raspuns elastic 
(din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g,  faţă de care 
se va aplica sporul corespunzător clasei de importanţă a construcţiei în cauză. 
 
2.4 . Caracteristici climatice 

 Din punct de vedere al climei, zona comunei se integrează în zona Timişoarei, 
caracterizată printr-o climă continental moderată, cu influenţe mediteraneene şi 
oceanice, cu temperaturi medii anuale ridicate, de 10 – 110C .  
 Precipitaţiile medii anuale – 600 – 650mm 
- vânturile dominante sunt de Est şi Nord, apoi de cele de Nord - Vest şi Sud 
- anotimpurile sunt bine conturate şi caracterizate: 

- primăverile sunt timpurii şi adesea capricioase 



                             Biroul Individual de Arhitectură “ arh. Creţu Emanuel” 
                                     Ghiroda, str. Zimbrului nr. 12 tel. 0744 532619 

                                   
                                                  Pr. nr. 279/2017 -  PUZ Zona rezidentiala cu functiuni complementare 
                                                     dotari si servicii publice 
                                                                      Parcela C.F.400971,comuna Mosnita Noua, jud.Timis 

8 

- verile sunt uscate şi lungi 
- toamnele sunt lungi şi cu temperaturi relativ constante 
- iernile sunt blânde şi scurte 

 Caracterizarea climaterică a zonei: 
- temperatura medie multianuală a aerului : 8,80C. 
- data medie a primului îngheţ : 11octombrie 
- nr. mediu al zilelor tropicale ( Tmax. ≥300C ): 8 zile/an 
- cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor: 660 mm/an 
- durata medie de strălucire a soarelui: 1 924,1 ore/an. 
- numărul mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an 
- numărul mediu al zilelor cu brumă: 25 zile/an 

 In anotimpul rece şi în perioadele de calm poate apărea fenomenul de 
inversiune atmosferică. 
 Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează 
radiaţie solară medie de 736 cal/m2 la 21.06 şi 118 cal/m2 la 22.12 cu coeficient de 
transparenţă a norilor de 0,342. 
 Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160 – 180 zile 
 Din punct de vedere al particularităţilor topoclimatice se remarcă o repartiţie 
relativ uniformă în suprafaţă a unora dintre elementele meteorologice. 
 
2.5  Circulaţia rutieră şi pietonală 

În prezent accesul pe parcelă se poate face pe strada Caisului , str.Scorusului cu 
prospecte de 12,00 m si din str.Zmeurului cu un prospect actual de 6,00 m.. 
  
2.6 Ocuparea terenurilor 

 Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea 
de teren extravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut 
Certificatul de Urbanism este :  

- C.F. 400971Mosnita Noua, nr. cad. Vechi A57/6 în suprafață de 2,10,ha, arabil 
extravilan, proprietar Isai Claudia Diana si Cretu Adelina Bianca. 

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate: 
a) terenuri cu destinația de curți construcții, aflate în proprietate privată 
b) terenuri cu destinația de agricol, aflate în proprietate privată 
c) drum de exploatare De 58 
d) strada Zmeurului, str.Scorusului si str.Caisului 
e) canalele de desecare Hcn 59 si Hcn 39 

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; 
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2.7.  Echiparea edilitară 
 Pe amplasament nu există la ora actuală utilităţi ce pot fi folosite ca atare.  

In zona se pot extinde reţelele urbane de utilităţ ( apă - canal, energie electrică, 
telefonie, alimentare cu gaze naturale ) ale localitatii Mosnita Veche. 
 Extinderea reţelelor urbane este prevăzută şi de P.U.Z.- urile învecinate, 
aprobate sau aflate în studiu. 
 
2.8. Probleme de mediu 
  Nu se impun probleme deosebite de protecţia mediului, altele decât cele ce se 
impun în mod curent conform legislaţiei în vigoare. De asemenea nu se constată în 
acest moment în zonă activităţi poluante care să impună luarea de măsuri speciale.  
 
2.9  Probleme referitor la canale  ale S.N.I.F. 

In zona luată în studiu pentru P.U.Z. se găsesc canalele de desecare Hcn 58 si 
Hcn 39, ce constituie capacitate de descarcare cu pompe şi irigaţii.   
 Conform Acceptului ce se va emite de A.N.I.F., canalul existent va fi folosit 
pentru deversarea apei meteorice de suprafaţă, inclusiv din zona luată în studiu în 
acest proiect. Acestea printr-un sistem de şanţuri şi rigole deschise şi subtraversări de 
drum vor fi conduse gravitational spre un bazin de retenţie şi apoi spre canalul de 
desecare în mod controlat.   
   
2.10 . Opţiuni ale populaţiei 
 Parcelarea este făcută tocmai pentru a veni în întâmpinarea cerinţei locuitorilor 
comunei pentru a se putea construi locuinţe proprietate personală cât şi altor persoane 
ce doresc să construiască. Proprietatea este proprietate privată, construcţiile ce 
urmează a se realiza sunt locuinţe individuale amplasate pe loturi private, clădiri cu 
funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice. Funcţiunile şi activităţile din zonă 
vor avea un caracter nepoluant. 
 
2.11 . Opţiuni ale Consiliului Local Mosnita Noua 

Urmare a hotărârii Consiliului Local Mosnita Noua, si prin Avizul de Oportunitate 
emis cu nr.3/02.05.2017 suprafeţele ce se vor prevedea pentru spaţii verzi aferente 
zonei vor fi de minim 7 % din suprafaţa totală, iar suprafeţele atribuite pentru functiuni 
complementare vor fi de minim 7 % din suprafaţa totală. 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
3.1.  Elemente de temă 
   Documentaţia prezentă se întocmeşte la solicitarea beneficiarilor în vederea 
parcelării şi amplasării de locuinţe si funcţiuni complementare.  
 Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, pentru această zonă se 
prevede realizarea unei parcelări, beneficiarul intenţionând să construiască, respectiv 
să înstrăineze parcele sau construcţii pentru realizarea de investiţii cu următoarele 
funcţiuni: 

- locuinţe 
- unităţi de servicii 
- sedii, firme, cabinete, instituţii 
- spaţii comerciale şi de alimentare publică 
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- construcţii specifice echipări tehnico- edilitare necesare deservirii  zonei 
- construcţii cu funcţiune mixtă compusă din funcţiunile enumerate mai sus 

 Construcţiile vor fi amplasate în conformitate cu reglementările stipulate în 
documentaţia de faţă. 
 
3.2 Concluzii ale studiilor de fundamentare  
3.2.1 Ridicare topo 
 In vederea realizării parcelării şi amplasării unor locuinţe a fost realizată o 
ridicare topografică care să determine delimitarea exactă a amplasamentului cât şi 
poziţia drumurilor şi a drumurilor de exploatare existente în raport cu loturile vecine. 
 Suportul pentru partea desenată a prezentului PUZ, are la bază ridicarea 
topografică realizată. 
 
3.2.2 . Referat geotehnic 

 Concluziile sunt urmare a unui studiu geotehnic efectuat de către S.C.B &P 
Project srl, care stabileşte datele necesare. 
 Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a 
formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri 
si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se 

afla la circa 1400  1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii 
(fracturi). 
 Din punct de vedere seismic, conform codului de proiectare seismica  P100-
1/2013, conditiile locale de teren studiat in localitatea Chisoda sunt caracterizate prin 
valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a 
acceleratiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de raspuns elastic 
(din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g, Adâncimea 
maximă de înghet este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70m. 
 Sistemul de fundare va fi format din fundatii directe, urmand ca definitivarea 
cotelor de fundare, dimensiunile fundatiilor sa fie definitivate in urma si a celor ce se 
prezinta in studiul geotehnic de fata (pentru faza PUZ), respectiv urmeaza ca acest 
studiu sa se completeze cu alte investigatii geotehnice necesare proiectelor tehnice, 
care sa permita concluziile necesare pentru definitivarea solutiilor de fundare (cota de 
fundare, sistemul de fundare, capacitatea portanta a terenului etc.). 
 Cu ocazia realizării sondajelor de adâncime s-a constatat ca nivelul apelor 
subterane apare la cota de -3,30 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor 
subterane poate varia cu circa (-0,50÷ - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea 
de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma 
executarii unor  studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii 
asupra fluctuatiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de 
timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii). 
Chimismul apei subterane nu a fost necesar sa fie determinat deoarece prezinta nivele 
care nu intercepteaza  fundatiile cladirii propuse. 
Conform buletinului de analiza chimica agresivitate sol fata de beton nr. 3822/2014, 
realizat de S.C. CARA S.R.L. rezulta : 
  este neagresiva  fata de beton (din punct de vedere al continutului de sulfati 
 SO4  =100,00mg/dm3) 
   neagresiva fata de beton din punct de vedere al pH =8,5 
   neagresiva fata de beton din punct de vedere al aciditatii  = 13,52ml/kg. 
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 Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de 
fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului  NP 074/2007  (tabelul 
A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « REDUS 
», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice,  poate ramane in « CATEGORIA 
GEOTEHNICA 1 » . 

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive (prafuri 
argiloase, nisipuri) până la adâncimea de -7,00 m. 
 Terenul  de fundare il constituie stratele alcatuite din : 
 
●   praf argilos galben, intre cotele –(0,80÷1,50)m, caracterizat prin urmatorii parametrii 
geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : 
 greutate volumica     γ    = 17,30 kN/m³  
 indicele porilor      e    =  (0,90÷0,88) 
 porozitatea      n    =  48%  
 umiditatea naturala     w   =  21,50%  
 indice de consistenta              IC   =  (0,64÷0,68) 
 indice de plasticitate              Ip   = 19,6% 
 modul de deformatie edometric   M2-3= (73÷75)daN/cm²  
 unghi de frecare interioara    ø    = 16º  
 coeziunea specifica     c     = 12kN/m³ 

În faza de predimensionare pentru calculul terenului de fundare şi stabilirea 
dimensiunilor în plan ale elementelor de infrastructură se va adopta o presiune 
convenţională de bază pentru (D = 2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală 
de încărcări, pentru stratul de praf argilos galben: pconv = 200,00 kPa, la care se vor 
aplica corecţiile de lăţime (CB) şi de adâncime (CD). 
  Pe baza  caracteristicilor fizico-mecanice medii ale stratului de praf argilos si 
folosindu-se relatiile din STAS 3300/2-85, s-a realizat un calcul al presiunilor (pconv. calc., 
pcr. si ppl.), pentru o fundatie continuua, incarcata centric, cu latimea la talpa B= 0,50m 
si adancimea de fundare Df=-0,80m, rezultand urmatoarele valori :presiunea 
conventionala de calcul pconv. calc=135,00 kPa, presiunea plastica  ppl. =135,40 kPa; 
presiunea critica pcr. =236,90 kPa. (anexa nr. 22). 

Pentru alte dimensiuni ale talpii fundatiilor, precum si in cazul unor incarcari 
aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacitatiilor portante ale terenului de 
fundare conform paragrafului 3.3.1 si 4.2.1 din STAS 3300/2/85. Aplicand corectia 
(pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea 
conventionala de calcul, la calcul (folosindu-se coeficientii de corectie pentru 
pamanturi coezive K1=0,05, respectiv K2=2,00). 

Se recomanda fundarea pentru o cladire P.P+M(1 E) si la imprejmuiri la cota 
minima Dmin=0,80m fata de terenul natural. Pe stratul de praf argilos galben. La 
cladirile P+2 E( 3 E ) se recomanda fundarea la cota minima Dmin=1,50 m  fata de 
terenul natural. Pe stratul de praf argilos galben. 

Este necesara armarea talpii fundatiei cu centura de beton armat. 
 
3.2.3  Studiu asupra problemelor de mediu 
 Din studiul întocmit în raport cu amplasarea funcţiunii de locuire şi funcţiuni 
complementare, rezultă că nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al 
emiterii de noxe , respectiv a protecţiei mediului. In zona studiată nu se vor amplasa 
obiective industriale, activităţi sau funcţiuni poluante. 
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3.2.4  Lucrări rutiere 
 Ca lucrări  rutiere ce se impun, sunt realizarea drumurilor de acces în zonă. 
 Pentru realizarea drumurilor se vor transfera în condiţiile prevăzute de lege , 
suprafeţele necesare către domeniul public.  

Realizarea drumurilor se va face ţinând cont de prevederile P.U.G. Mosnita 
Noua, PUZ Director Mosnita Noua  şi de PUZ-urile adiacente avizate . 
 Drumurile existente sau cele propuse vor avea prospecte modernizate  
 Drumurile se vor moderniza şi realiza pe baza unor proiecte de specialitate 
întocmite de specialişti autorizaţi.  
 Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va realiza prin intermediul 
unor rigole deschise care vor fi dirijate către rigolele existente din intravilanul localitatii. 
 Intre trotuar şi marginea carosabilă a drumului se vor prevedea aceste rigole,cât 
şi spaţii plantate de aliniament.  
 
3.3.  Prevederi ale P.U.G. 
 P.U.G. al comunei Mosnita Noua aflat in lucru prevede în zonă construcţii de 
locuinţe şi o extindere a reţelelor rutiere şi edilitare. 
 
3.4  Valorificarea cadrului natural 
 Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil, terenul este plan. 
 In aceste condiţii, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optimă a 
teritoriului, cu un grad maxim de ocupare a terenului, în condiţiile respectării legislaţiei 
în vigoare.  
 Realizarea construcţiilor se va face in limita regimului de P + 1E + M pentru 
zona rezidentiala ( locuinţe individuale ) şi P + 2 E pentru zona predominant 
rezidentiala cu functiuni complementare, acoperite cu acoperişuri cu şarpantă şi 
învelitoare din ţiglă sau tablă. Se vor realiza terase nebetonate şi plantate către spaţiile 
verzi. Orientarea clădirilor se va realiza în aşa fel încat funcţiunile să fie însorite 
corespunzator normelor în vigoare. 
 
3.5 . Modernizarea circulaţiei 
 Circulaţia ce urmează să se realizeze în zonă este de acces auto şi pietonal la 
dotări şi funcţiuni complementare şi la locuinţe, de asemenea de accesul ocazionat de 
diferite intervenţii ce pot apărea , tehnice şi utilitare.  

- drumul de la sudul terenului, respectiv str.Zmeurului va avea un prospect de 
12,00 m, cu două banzi pe sens de câte 3,00 m , trotuare si spatii verzi de aliniament 

- drumul de exploatare De 58 de la estul parcelei se va reglementa pentru 
realizarea continuarii str.Scorusului cu un prospect de 18,00 m 

- drumul de la vestul terenului va avea un prospect de 12,00 m, continuand 
str.Caisului cu două banzi pe sens de câte 3,00 m fiind in prelungirea unui drum 
avizate prin puz-uri anterioare 
 Se vor asigura parcări pe terenurile proprietate raportat la funcţiunile propuse cf. 
R.G.U.  
 Drumurile vor fi proiectate de proiectanţi de specialitate ( conform Normelor 
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor aprobate prin 
ordinul MT nr. 45 din 27.01.1998 )  
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 Acostamentele drumurilor sunt obligatorii. Pe această zonă se vor realiza 
şanţurile pentru colectarea apelor pluviale de pe carosabilul drumului. De asemenea  
pe această zonă se vor realiza plantaţiile de aliniament şi spaţiile verzi aferente 
drumurilor.  
 Deservirea cu transport în comun a zonei, se va face cu linie de autobuze, ce 
fac legătura dintre satele aparţinând comunei Mosnita Noua, urmând  ca staţiile să fie 
instalate pe măsură ce evoluează zona. 
 
3.5.1. Organizarea circulaţiei pietonale 
 Pentru circulaţie pietonală sunt prevăzute trotuare amplasate la limitele 
parcelelor având o lăţime între 1,50 şi 2,50 m şi fiind despărţite de circulaţia auto prin 
zone de plantaţii de aliniament. 
  
3.6. Zonificarea funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 
3.6.1 Criteriile principale de organizare urbanistică - a zonei studiate au fost 
următoarele: 

- asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiective  
prevăzute în temă 

- integrarea corespunzatoare a elementelor existente în soluţia propusă 
- organizarea circulaţiei în zonă s-a realizat ţinând cont de rezolvarea 

circulaţiei în teritoriu, de necesitatea modernizării drumurilori datorită creşterii traficului 
actual impus şi de P.U.G. s-a avut în vedere asigurarea acceselor carosabile şi 
pietonale la parcelele nou create. 

- Terenul studiat face parte dintr-o zonă cu un potenţial deosebit de 
dezvoltare urbană. 
 Functional, parcela luată în studiu se împarte în urmatoarele zone funcţionale; 

- Zona destinata construirii de locuinte 
- Zona destinata construirii de locuinte cu functiuni complementare 
-  zona de circulatii destinata strazilor si plantatiilor de aliniament 
- Zona de spatii verzi 

 
3.6.2.  Funcţiuni  
 Funcţiunile propuse în zonă sunt : 

- locuinţe 
- unităţi de servicii 
- sedii, reprezentanţe firme, cabinete de avocatură, medicină, etc. 
- construcţii cu funcţiune mixtă compusă din funcţiunile enumerate mai sus ( 

ex. gospodaria de apa, P.T. si s.r.m.s.) 
- circulaţii auto, pietonale, parcaje, garaje, parking 
- spaţii verzi, plantaţii de protecţi 

 
3.6.3. Regimul de aliniere şi amplasare al clădirilor 
 In cadrul studiului, pentru fiecare parcelă a fost stabilită limita maximă de 
implantare a construcţiilor. Retragerea acestei limite faţă de aliniamentul drumului a 
fost stabilită la 5,00 m. Clădirile vor fi amplasate individual pe lot sau cuplate pe limita 
de proprietate cu respectarea distanţelor prevăzute în codul civil şi cu posibilitatea de a 
asigura accesul auto spre spatele lotului pentru eventuale intervenţii. Se vor respecta 
distanţele minime legale impuse de anumite zone de protecţie, acolo unde este cazul 
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faţă de reţele aeriene sau subterane. Clădirile vor fi retrase de asemenea şi faţă de 
spatele lotului la minimum 10,00 m. Nu se vor putea executa construcţii pe limita din 
spate a lotului. 
 Se vor putea executa atât construcţii individuale cu maxim 2 apartamente cât şi 
construcţii cuplate. In cazul in care se va alege tipul de construcţii cuplate se vor 
prevedea cel puţin 2 parcele pentru acest tip de construcţii. 
 Construcţiile se vor amplasa în aşa mod încât să beneficieze de lumina naturală 
, cu respectarea normelor în vigoare. 
 Construcţiile amplasate pe parcelele aflate la intersecţii de străzi vor respecta 
retragerea obligatorie faţă de cele două laturi aflate spre stradă. 
 Fiind o zonă nou construită, neexistînd alte construcţii de care să se lege cele  
 La amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor în care există reţele edilitare 
se interzice edificarea în zonele de protecţie a acestora şi respectarea dreptului de 
servitute. 
 
3.6.4. Regimul de înălţime 
- regim de înălțime maxim : 
  - (S)+P+1E+M/Er pentru zona de locuințe P.O.T. maxim = 35%, CUT. Maxim = 
0,900; H max. cornișă 9 m  
  - (S)+P+2E+M/Er pentru zona de functiuni complementare P.O.T. maxim = 
40%, CUT. Maxim = 1.050; H max.cornisa 12m  
 
3.6.5. Frontul stradal 
 In cadrul zonei studiate frontul stradal al unui lot de locuinte variaza de la 15,50 
m la 21,45 m. În adîncime terenul este variabil deoarece forma parcelelor determină 
dimensiunea, forma şi suprafaţa loturilor, caracteristici ale loturilor ce vor fi valorificate 
în concordanţă cu folosinţa lor.  
 
3.6.6. Bilantul teritorial si indici maximi admisibili 
 

 
0 

 
ZONE FUNCTIONALE 

       EXISTENT        PROPUS 

S (m2) % din 
S 

S (m2) % din     
S 

1 TEREN ARABIL  20.988 100 0 0  

2 ZONA REZIDENTIALA 
(LOCUINTE INDIVIDUALE) 

0  13.593 65  

3 ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA CU 
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

  1.544 7 

4 ZONA CIRCULATII STRAZI 0  4.355 21 

5 ZONE VERZI  0  1.496 7 

 TOTAL SUPRAFATA P.U.Z. 20.988  20.988 100 
 

 Se considera P.O.T. Maxim = 35 % pentru zona rezidentiala (locuinte 
individuale ) şi 40 % pentru zona predominant rezidentiala cu functiuni complementare. 
Acestea sunt prevăzute în Hotararea nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism (REPULICATA în 2002 ). 
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3.7 Dezvoltarea echipării edilitare 
 Conform aviz favorabil nr. 73/30.06.2017 emis de SC TRANSELECTRICA SA, 
amplasamentul nu este afectat de instalaţii electrice. 
 Conform aviz nr.189304036/11.07.2017 emis de S.C. e- distributie banat SA, 
amplasamentul nu este afectat de instalaţii electrice. 
 Conform aviz tehnic favorabil nr.1593/06.07.2017 emis de TELEKOM SA, 
amplasamentul nu este afectat de instalaţii de telecomunicaţii. 
 Conform aviz de principiu 0004853/1783/1748/06.07.2017 emis de ORANGE 
ROMANIA SA, amplasamentul nu este afectat de instalaţie de cablu optic. 
 Conform aviz de principiu nr. 3517/28.07.2017 emis de.SC DELGAZ GRID  
SA, amplasamentul nu este afectat de reţele de gaz. 
 Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare 
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. 
 
3.7.1 Alimentarea cu apă 
 Alimentarea cu apă a zonei se va realiza prin extinderea reţelei urbane a 
localităţii Mosnita Noua existente.  

Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unei 
conducte de apă din PE-HD, PE80, PN6, De 110 mm, cu branşare la conducta de apă 
existentă de pe strada Scoruşului, din localitatea Moşniţa Veche, cu De 110 mm.  

Conducta de apă propusă pentru obiectivul studiat va fi din PE-HD, PN6, PE80, 
De 110 x 6,1 mm, în lungime totală de L = 477 m. 

Pe această reţea s-au prevăzut 6 hidranţi supraterani de incendiu exterior, 
Hie1÷Hie6 şi un cămin de vane, CV1. 

Traseul reţelei de apă propusă se va urmări pe planul de reglementări, planşa 
nr. 01-ED, anexată la prezenta documentaţie. 

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, 
conform breviarului de calcul sunt: 

Qzi med = 12,15 m3/zi = 0,14 l/s; 
Qzi max= 1,30 x Qzi med = 15,80 m3/zi = 0,18 l/s; 
Qorar max= 2,8 x Qzi max = 44,24 m3/zi = 1,84 m3/h = 0,51 l/s. 
 
Qzi med  = 12,15 m3/zi = 4.434,75 m3/an; 
Qzi max =  15,80 m3/zi = 5.767 m3/an; 
Qorar max= 44,24 m3/zi = 16.147,60 m3/an. 

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus pentru 
zona obiectivului cu branşare la conducta de apă existentă de pe strada Scoruşului, 
din localitatea Moşniţa Veche.  
 Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ, conform 
STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm. 
 
Canalizarea menajera 

Colectarea apelor uzate menajere provenite de la obiectiv se va face prin 
intermediul unei reţele de canalizare menajere din tuburi PVC-KG, SN4, cu racordare 
la canalizarea existentă de pe strada Scoruşului, cu De 250 mm, din localitatea 
Moşniţa Veche.  
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Apele uzate menajere de la parcelele propuse din cadrul obiectivului studiat vor 
fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De 250 
x 6,1 mm, în lungime totală de L= 488 m.  

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare s-au propus 10 cămine de 
vizitare, Cm1÷Cm10, conform specificaţiilor din STAS 3051/91. 

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): 
Quz.zimed = Qzimed = 12,15 m3/zi = 0,14 l/s; 
Quz.zimax = Qzimax = 15,80 m3/zi = 0,18 l/s; 
Quz.orarmax = Qorarmax = 44,24 m3/zi = 1,84 m3/h = 0,51 l/s. 
Quz.zimed = 12,15 m3/zi = 4.434,75 m3/an; 
Quz.zimax = 15,80 m3/zi = 5.767 m3/an; 
Quz.orarmax = 44,24 m3/zi = 16.147,60 m3/an. 
 

Canalizarea pluviala 
Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un sistem de drenaj pentru infiltrarea apelor 

meteorice în sol. Apele pluviale vor fi dirijate către sistemul de drenaj, prin intermediul 
asigurării pantei terenului. 

Apele pluviale de pe străzi se vor colecta prin intermediul unei canalizări 
pluviale deschise propuse la marginea drumurilor şi trecute printr-un decantor-
separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de 
retenţie propus pentru zona studiată.  

Apele convenţional curate stocate în bazinul de retenţie propus vor fi evacuate 
prin intermediul unei conducte de refulare şi a unei guri de vărsare în canalul de 
desecare existent HCn 39. 

Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat la un debit de 50 l/s şi 
va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile 
acestei zone.  

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus va fi de tip ACO - OLEOPATOR–
K–NG 50. Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii, având un volum de 
54 m3.  

V = QP x tp = 48,11 x 10-3 x 17,95 x 60 = 51,81 mc. 
Dimensiunile bazinului propus sunt: L = 7,0 m, B = 5,5 m, H = 1,40 m. 

 
3.7.2 Alimentarea cu energie electrică 

 În zonă apar noi consumatori de energie electrică, preponderent de uz casnic. 
 Conform normativ PE 132/2003 bilanţul energetic al consumatorilor de energie 
electrică se apreciază astfel: 
 
 - 18  locuinte P+1E ; P+M     Pi =  180 kW 
    18 x 10 kW / loc.         Ps =   50,4 kW 
 

- 2 zone de dotari si servicii    Pi =    40 kW  
  2 zone x 20 kW / zona             Ps =   11,2 kW  
 
- 100 LL Iluminat stradal      Pi =  0,40 kW 
   10 stalpi x 40 W =0,40 kW    Ps = 0,40 kW 

 _____________________________________________________________ 
      TOTAL      Pi =  220,4 kW 
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         Ps =  62 kW 
 Reţelele se realizează cu cabluri subterane sau conductori torsadaţi montaţi pe 
stâlpi de la care se vor realiza branşamente individuale la locuinţe şi obiective de 
funcţiuni complementare. 

Drumurile vor fi prevăzute cu iluminat stradal realizat cu corpuri de iluminat 
montate pe stâlpi, cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED de 40W . 
  Lucrări necesare: 
 - Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică a zonei 
 - Realizarea reţelelor stradale 
 - Realizarea iluminatului exterior 

- Realizarea branşamentelor individuale. 

 Lucrările se realizează pe baza studiului de soluţie elaborat de de către firme 
atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.  
  
3.7.3 Retele de telecomunicatii 
 Zona va fi dotată cu reţele de telecomunicatţii de către SC TELEKOM SA sau 
alţi operatori de specialitate, prin extinderea reţelelor din zonele învecinate.  Fiecare 
locuinţă va fi branşată la aceste reţele pe baza cererilor individuale. 
 Racordul se va asigura într-un cămin subteran de unde se vor asigura racorduri 
subterane în cabluri până la centralele noilor abonaţi. 
 Traseele cablurilor TC subterane vor fi paralele cu drumurile de acces, în zone 
verzi pe aceeaşi parte cu cele ale instalatiilor electrice de distribuţie. 
 Lucrări necesare : 
- realizarea proiectului de telefonizare a zonei 
- realizarea reţelelor telefonice şi branşarea abonaţilor 
 O dată cu realizarea drumurilor se vor prevedea şi tuburilede protecţie aferente 
reţelelor de medie tensiune, racordurilor de joasă tensiune, iluminatului stradal şi 
reţelelor de telefonie, cu respectarea distanţelor minime , conform normativelor. 
 Elaborarea Studiilor de soluţie de alimentare cu energie electrică şi telefonie 
pentru întregul ansamblu este foarte importantă, ducând la alegerea soluţiei celei mai 
bune din punc de vedere tehnic şi financiar. 
 La elaborarea proiectelor şi la realizarea lucrărilor de specialitate se vor 
respecta prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare. 
 
3.7.4 Alimentarea cu gaz 
 In zona parcelată nu există reţele de gaze naturale. 
 Pentru alimentarea cu gaze naturale a zonei amplastă în partea de nord-vest a 
localitatii Mosnita Noua sunt necesare a se executa următoarele lucrări : 

– extinderea conductei de presiune redusă pe lângă drumurile comunale 
interioare până în dreptul obiectivului 

– branşamentul de gaze naturale presiune redusă pentru fiecare imobil 

– post de reglare măsurare 
 Conducta şi branşamentele de gaze naturale presiune redusă se vor poza 
subteran , de-a lungul străzilor proiectate la adâncimea de 1,10 m. 
 Postul de reglare-măsurare va fi prevăzut cu regulator şi contor volumetric. El 
va fi amplasat la limita de proprietate a parcelei. 
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 Toate lucrările, atât de proiectare cât  şi de execuţie vor fi executate de către 
firme autorizate de ANGNR Bucureşti.  
 Pentru încălzirea locuinţelor se vor monta la fiecare locuinţă centrale termice 
proprii pe gaz, de capacitate mică, prevazute cu coş pentru evacuarea gazelor nearse. 
 Pentru alimentarea centralelor de încălzire se vor realiza racorduri la reţeaua de 
gaze naturale proiectată.  
 Această soluţie va fi studiată şi adoptata pe baza unor proiecte de specialitate 
ce se vor realiza cu respectarea prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare. 
 
3.7.5 Deşeurile menajere  
 Deşeurile menajere vor fi depozitate în pubele şi containere amplasate la 
fiecare casă în parte, într-un loc special amenajat în zona căii de acces.  
 Pubelele vor fi ridicate şi golite periodic de către intreprinderea de salubritate 
specializată , pe baza unui contract de servicii între locatari şi această intreprindere de 
salubritate. 
 
3.8 . Protecţia mediului 
 In zonă nu se pun probleme speciale de protecţie a mediului prin construcţia de 
locuinţe şi funcţiuni complementare. In vederea protecţiei mediului se vor prevedea 
următoarele: 

- racordul la utilităţile urbane 
- depozitarea deşeurilor menajere în pubele şi containere etanşe realizate din 

materiale necorodabile, amplasate în spaţii special amenajate. 
- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager, nu se va 

interveni în zonele plantate cu alei din beton turnat, acestea se vor realiza din dalaje 
de piatră naturală, lemn,etc. 

- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere şi nu se vor 
depozita deşeuri menajere în afara reţelelor şi spaţiilor special destinate 
 
3.8.1. Protectia calitatii apelor 
Surse de poluanti pentru apa freatica: 
a. apa menajera - Sursa de apa: din reteaua localitatii Mosnita Noua 
 Consumul de apa: Nr. de oameni: 72. Nr. de ore pentru consum: 24ore/zi 
 Volum de apă consumat :  Qor max =  1,84 mc/h  (0,51 l/s) 

Volumul de ape uzate evacuate la canal : - Quz or max  = 1,84 mc/zi(0,51 l/s) 
Se prevede realizarea de reţele de canalizare de PVC-KG Ф250, care să se 

racordeze la canalele colectoare de pe drumurile principale. 
b. Apa pluviala: Debitul apelor de ploaie s-a calculat conform  STAS 9470-73 

zona 13  f 1/2  i =145 l/sec.ha, QP = m x S x φ x i = 0,8 x 0,488 x 0,85 x 145 = 48,11 l/s 
 Apele pluviale de suprafaţă vor fi preluate prin rigole deschise executate pe 
lângă drumuri şi vor fi conduse gravitational spre bazinul de retenţie de 54 mc şi apoi 
vor fi folosit pentru stropirea spaţiilor verzi sau deversarea in canalul de decescare 
Hcn39. 
 
3.8.2. Protecţia aerului 
 Spaţiile de locuit sunt încălzite cu agent termic produs de centrale termice 
proprii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse în atmosferă este 
redusă sub nivelul V med = 0,1 mc/ora 
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 Evacuarea gazelor se face pe coşuri prevazute pentru fiecare imobil şi 
racordate la centrale proprii. 
Diametrul cosului: Dn coş max.= 180 mm 
 Prizele de aer pentru centrale pe gaz se dimensionează de furnizor în funcţie de 
tipul centralei termice:  - priza directa de aer 

- priza directă centrată pe coşul de evacuare   
Centrala termică proprie cu următoarele caracteristici: 
- Coş de evacuare noxe:  - înălţimea coşului = 0,8m de la limita coamei clădirii 
            - Diametrul coşului min. = 100mm 
      - Poziţia coşului : +50 (scos pe faţadş) şi până la 900 (scos 
pe acoperiş) faţă de orizontală 
 
3.8.3. Bilanţul de deşeuri 
Gospodarirea deseurilor 
Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite 
de catre intreprinderea specializata, pe baza unui contract de servicii. 
 Deşeurile rezultate 23mc/an, compuse din: 
 - Ambalaje şi pierderi funcţionale de produse, care se pot uşor colecta în containere 
de 1,2 – 2,0 mc, sau prin amplasarea de pubele la fiecare locuinţă, în spaţii special 
amenajate prin proiect. 
 
3.9 . Obiective de utilitate publică 
 Ca obiective de utilitate publică se poate menţiona suprafaţa de teren ce trebuie 
trecută în proprietatea publică pentru realizarea drumului şi a zonei de reţele edilitare 
şi posibilitatea realizării în zonă de funcţiuni cu caracter public. 
 Din totalul zonei studiate în cadrul P.U.Z.: 

- 98 % este proprietate publică a Consiliului Local 
- 2% este proprietatea privată a Consiliului Local reprezentand drumurile 

comunale. 
 Lucrarile propuse a se realiza sunt : căi de comunicaţie, străzi secundare din 
interiorul platformei, echiparea tehnico- edilitară, lucrări de protecţia mediului. 
 Parte din aceste lucrări vor fi trecute în domeniul public. Determinarea circulaţiei 
terenurilor între deţinători este cuprinsă în cadrul pl. 08.  
 
3.10 . Protecţia împotriva incendiilor 
 Date generale despre construcţii. 
 Construcţiile au regim de P+1E+M cu o înălţime la coamă de cca. 9 m, sau 
P+2E+M pentru dotări şi funcţiuni complementare cu o înălţime la coamă de cca. 12 m 
şi se vor executa într-o zonă care în prezent nu este populată şi nici nu este amenajată 
cu carosabil pentru trafic greu. 
 Structura de rezistenţă este mixtă, formată din pereţi din zidărie de cărămidă de 
37,5 cm grosime şi sâmburi din beton armat, care se descarcă la teren prin fundaţii 
continue de beton sau prin grinzi de fundare la blocuri de fundaţii izolate. 
 Planşeele sunt  din beton armat  şi se descarcă pe pereţi şi stâlpi prin centuri , 
respectiv grinzi din beton armat. 
 Acoperişul este format din şarpantă din lemn şi învelitoare ceramică sau tablă. 
 Garajele care sunt înglobate în clădire se separă de acestea cu ziduri din 
cărămidă de 37,5 cm grosime şi uşi metalice rezistente la foc 90 min. 
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 Accesele directe din exterior în clădire sunt multiple şi au deschiderea min. de 
1m, amplasate la căile de comunicare exterioare şi carosabil. 
 Performanţele la foc ale cladirilor: 
 Riscul de incendiu este mic, având sarcina termică calculată sub 420 Mi/mp. 
 Gradul de rezistenţă la foc este “gradul II”, având materialele din structura 
portantă şi din structura ce delimitează căile de acces ( scări, holuri de trecere ) practic 
incombustibile C1 şi rezistente la foc 90 minute. 
 Distanţa între clădiri este cea legală, ceea ce face ca fiecare clădire sau grup de 
două, lipite, să fie considerată un compartiment de incendiu. 
 Scările de acces au lăţimea de min. 1m, suficient pentru trecerea unui flux de 
utilizatori în caz de incendiu. 
 Limitarea propagării focului la clădirile vecine se face prin distanţe mai mari de 6 
m între clădiri sau compartimente de foc, definite ca mai sus, iar la etajele superioare, 
propagarea focului este limitată de înălţimea parapeţilor de la ferestre, 0,90m şi prin 
planţeele de beton armat. 
 
 
3.11 . Cadrul legal 

- legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor… 
- legea nr. 18/1991 privind fondul funciar 
- legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor 
- legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
- legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar şi publicităţii imobiliare 
- legea nr.5/2000 privind zonele protejate 
- legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 
- legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului 
- legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor 
- legea nr. 107/1996 privind apele 
- H.G. 525/1996 privind regulamentul general de urbanism 
- codul civil 
- O.M.S. 119/2014 privind igiena şi modul de viată a populaţiei 
- O.Comun 135/2010 Ape, Paduri; Pr. Med.; MLPAT 

 
4 . CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 
 - prevederile prezentului P.U.Z. vor fi preluate şi integrate în viitorul P.U.G. 
Mosnita Noua 

- ca priorităţi în zonă ce trebuie rezolvate sunt echipările edilitare şi drumurile 
de acces la standarde normale pentru categoria prevăzută 

- necesitatea păstrării în zonă a unui nivel de ocupare a terenului relativ redus 
pentru a nu aglomera zona cu construcţii şi a păstra un caracter rezidenţial peisager 
cu zone plantate  abundent şi construcţii puţine. 

- In zonă se observă o dezvoltare importantă de construcţii de locuinţe. 
 Aceasta duce la concluzia din punct de vedere urbanistic că şi dezvoltarea 
unor construcţii rezidenţiale de locuinţe in zona este oportună. Pe terenul luat în 
studiu, proprietarul doreşte să realizeze o parcelare destinată construcţiei de locuinţe 
individuale, funcţiuni complemenare şi dotări. Clădirile vor avea un regim de P+1+M şi 
P+2+M pentru dotări şi funcţiuni complementare. Terenul se va dezmembra cu părţi 
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aferente fiecărei locuinţe . Casele  vor cuprinde funcţiunile specifice locuinţelor, garaje 
şi spaţii de parcare proprii, terase către zonele verzi plantate , centrale termice proprii, 
racorduri la apă şi canal, spaţii de depozitare a pubelelor de gunoi.  

– în zonă vor apărea de spaţii comerciale. În acest caz acestea se vor putea 
realiza pe loturile proprietate,  cu respectarea aceloraşi condiţii de ocupare a terenului 
şi regim de înălţime ca şi la locuinţe, cu aceleaşi condiţii de amenăjari  peisagere şi 
racord la utilităţi. Aceste spaţii comerciale vor putea realiza doar un comerţ de mică 
amploare, vânzare cu amănuntul de produse alimentare sau cu caracter de mic 
restaurant sau pensiune, sau servicii ca : mici cabinete medicale, birouri individuale de 
avocatură, etc. Se vor respcta normele de linişte specifice zonelor de locuinţe şi se va 
solicita acordul vecinilor. Pentru alte funcţiuni decăt cele de locuit se vor respecta şi 
realiza parcări în concordanţă cu R.G.U. De asemenea se vor respecta normele legale 
specifice respectivelor funcţiuni. 

Pentru dezvoltarea acţiunilor de modernizare şi ambientare a spaţiului urban 
nou constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarele lucrări care pot 
condiţiona aplicarea prezentului PUZ 

- Întocmirea proiectelor de execuţie pentru extinderea tuturor reţelelor din zonă. 
- Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulaţiilor şi a elementelor de 

ambientare. 
- Implicarea beneficiarilor în proiecte de parteneriat public-privat, în vedere 

atragerii de fonduri structurale, datorită faptului că echiparea întregii zone 
depăşeşte cu mult posibilităţile de realizare ale acestora de către administraţia 
locală.  
Preluarea drumurilor de acces de către administraţia locală şi extinderea 

reţelelor tehnico edilitare reprezintă prioritatea în dezvoltarea efectivă a zonei, 
eliberarea autorizaţiei de construire fiind condiţionată de existenţa acestora sau în cel 
mai defavorabil caz de existenţa unor proiecte în fază de execuţie. În faza finală se vor 
amenaja drumurile de acces, în vederea unei funcţionări în condiţii normale a zonei. 
 

 
        Intocmit : 
        arh. Creţu Emanuel 


