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3. M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

- Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA
REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI
SI SERVICII PUBLICE

- Amplasament : ARABIL EXTRAVILAN comuna MOSNITA NOUA,
localitatea MOSNITA VECHE

CF nr. 418284
- Faza de proiectare : P.U.Z.
- Beneficiari : RAD-LOHANEL CLAUDIU

RAD-LOHANEL MONICA
- Proiectant general : SC “MELVIN” SRL
- Proiectanti specialitate
- Urbanism : arh. LOREDANA PESCARU
- Data elaborarii : NOIEMBRIE 2017

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII
Parcelare zona in conformitate cu Certificatului de Urbanism nr. 1692 din 10.08.2016

eliberat de Primaria comunei Mosnita Noua pentru lucrarea – PLAN URBANISTIC ZONAL
DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI
SERVICII PUBLICE, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, parcela cu nr. CAD
418284.

1.3. SURSE DOCUMENTARE
Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ
Studiu topometric

Date statistice
Plan Urbanistic General aflat în lucru.
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Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a
zonei

PUG COMUNA MOSNITA NOUA - în lucru, ETAPA 3.
Plan urbanistic zonal cu caracter director comuna MOSNITA NOUA, aprobat cu HCL nr.

23/24.05.2005.
PUZ aprobat in zona de sud pe parcela A45/5/2/a.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL
Amplasamentul este situat în extravilanul comunei Mosnita Noua, localitatea Mosnita

Veche, parcela avand nr. Cad 418284, cu suprafata totala de 14.940 mp conform extras CF
nr. 418284 si masuratorii din teren .

2.2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE
Datorită calităţii cadrului natural existent, a poziţiei geografice apropiate de municipiul

Timişoara, comuna Mosnita Noua are un important potenţial de dezvoltare a activităţilor
serviciilor, cat si al locuirii.

În partea de nord, la limita cu intravilanul localitatii Mosnita Veche, in extravilanul
comunei, pe un teren proprietate privată, se propune prin prezentul PUZ amenajarea unor
zone rezidentiale, cuprinzând locuri pentru construcţia de case unifamiliale, drumuri de acces.

In prezent acest teren are folosinta actuala de teren agricol. Tendinta de dezvoltare a
localitatii Mosnita Veche si a Municipiului Timisoara este de ocupare si construire a acestei
zone.

Teritoriul luat în studiu este situat în extravilan, fiind delimitat astfel:
-la NORD - nr. Cad 418285 (A45/5/2/b), teren arabil neurbanizat,
-la SUD - nr. Cad 412650, teren arabil neurbanizat,
-la EST - drum de exploatare De63 + canal in administrarea ANIF Hcn 44
-la VEST - canal in administrarea ANIF Hcn 47

Terenul are forma regulata si o suprafata totala de 14. 940mp .
Zona este lipsită de factori de poluare. Terenul luat în studiu are categoria de folosinta

teren arabil, incadrat in clasa a III–a de fertilitate, conform aviz OSPA nr. 1277/07.10.2015,
fiind liber de constructii. Terenul este relativ plan şi orizontal, având stabilitatea generală
asigurată.

Se face precizarea că pe amplasament se pot executa construcţii cu regim de înălţime
de P+M si P+1E+M luându-se măsuri speciale de hidroizolare a eventualelor subsoluri.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL SI CARACTERISTICI GEO-TEHNICE ALE TERENULUI

Climatic amplasamentul prezintă următorele caracteristici:
Temperatura aerului:
1. media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august )
2. media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie )
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Precipitaţii :
− media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie )
− media anuală 600-700 mm.

Vântul:
• direcţii predominante : N-S 16 %

E-V 13 %
Regimul eolian in partea de sud-vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea

sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 450 nord. In zona de
campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin
temperaturi medii anuale ridicate ( 10,60 C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste
200 de zile ), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ).

Clima este temperat-moderata.
Seismic, în conf. cu normativul P 100/ 92, amplasamentul se încadrează în zona

seismică „D” –având Tc= 1,0 sec., şi Ks = 0,16 ( grad VII MSK. )
Nivelul apei subterane :

NH max = 0,80 fata de nivelul terenului natural
NH med = 1,50 fata de nivelul terenului natural

Se face precizarea că pe amplasament, se pot executa construcţii cu regim de înălţime
de P+M, P+1E +M luându-se măsuri speciale de hidroizolare a eventualelor subsoluri.

2.4. CAI DE COMUNICATII

Accesul din Timişoara in comuna Mosnita Noua se face pe Calea Buziasului si mai apoi
pe drumul judetean DJ 592. Accesul la parcela se face din drumul judetean DJ 592 pe partea
stanga, prin localitatea Mosnita Veche pe DJ 595D pana la iesire din localitate. Pe partea
stanga , pe De 63 se merge pana in dreptul parcelelor, in zona de est.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Amplasamentul se află in extravilanul localitatii si este format din parcela cadastrala:
− 418284, parcela cu nr cad. 418284 in suprafata de 14.940mp, arabil extravilan,

comuna Mosnita Noua, proprietari: RAD-LOHANEL CLAUDIU si RAD-LOHANEL MONICA,
intabulare drept de proprietate, cumparare, dobandit prin Conventie, cota actuala1/1; fara
sarcini.

− Terenul are categoria de folosinta: arabil extavilan.

2.6. ECHIPARE EDILITARA EXISTENTA

Alimentare cu apa si canalizare
Nu exista retele de apa, canalizare menajera sau pluviala in zona studiata.

Alimentarea cu energie electrică
Nu exista retea de energie electrica in zona studiata.

Iluminat public
În momentul actual, în zona studiată nu există iluminat public.
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Canalizație telecomunicații
În momentul actual, în zona studiată nu există reţea de telecomunicații.

Alimentarea cu gaz
Comuna Mosnita Noua este racordata la reteaua de gaze naturale conform hotararii de

Guvern pentru infiintarea de distributii de gaze HG 386/28.05.1996.
La marginea comunei Mosnita Noua exista o Statie de Reglare Masurare din care

pleaca reteaua de gaze naturale presiune redusa care alimenteaza localitatea.
Aceasta Statie de Reglare si retelele de distributie au fost calculate pentru necesarul

de gaze actual si pentru extindere a constructiilor de locuinte si a societatiilor viitoare .
Pe strazile localitatii Mosnita Noua exista retele de gaze naturale presiune redusa

executate din polietilena care alimenteaza imobilele existente.

2.7. PROBLEME DE MEDIU
Zona nu prezintă riscuri naturale.
Principalele disfuncţionalităţi semnalate sunt următoarele :
- Lipsa dotărilor edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie

electrica, telefonie), care sa permita asigurarea utilitatilor in zona si bransarea cladirilor la
acestea.

Propunerile prezentului PUZ vor asigura un echilibru intre suprafetele construite si cele
rezervate spatiilor verzi. Spatiul verde se va asigura conform HCJ 115/2008 privind aprobarea
reglementarilor si indcatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare
urbana din judetului Timis.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Se consideră oportun realizarea unui PUZ pentru dezvoltarea unei zone cu caracter

rezidenţial şi funcţiuni complementare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.
Planul Urbanistic General al comunei Moşnița Nouă este în curs de elaborare, dar şi

acesta prevede pentru parcela studiată o zonă cu caracter rezidenţial.
PUZ Director (cu caracter de PUG provizoriu) prevede acelasi lucru, cu următoarele

precizări :
- drumurile noi vor avea un prospect stradal de minim 12 m
- dezvoltarea reţelei de utilităţi.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Zona amplasamentului studiat este in totalitate cuprins in circuitul agricol, folosinta sa

fiind de teren arabil.



PROIECT NR: U 331 / 2015

BENEFICARI: RAD-LOHANEL CLAUDIU, RAD-LOHANEL MONICA

PARCELELA NR. CAD 418284, CF NR. 418284

PUZ DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE,

EXTRAVILAN COMUNA MOSNITA NOUA

8

Pe parcelele destinate constructiei de case unifamiliale sau pentru maxim 2 familii, prin
regulamentul de urbanism se instituie obligativitatea ca spatiul plantat sa nu fie mai mic de
25% din suprafata lotului.

Se vor asigura suprafeţele adecvate de spaţii verzi atât în interiorul parcelelor, cât şi la
nivelul spaţiilor verzi de aliniament.

Regimul de inaltime al constructiilor locuintelor este de maxim P + 1E + M.
Aspectul exterior recomandat este al locuintelor din zona rurala, cu sarpanta de tigla si

in culori deschise.
Solutia aleasa a avut in vedere prevederile normativelor in vigoare cu privire la forma,

dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, care sa permita o buna insorire a
fatadelor si curtilor interioare.

Conditiile de clima, cat si cele privind construibilitatea nu ridica probleme deosebite, cu
exceptia ca nu se recomanda realizarea de subsoluri.

Conditiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune.
Terenul este plan si nu necesita lucrari semnificative de sistematizare pe verticala.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI
Accesul din Timişoara in comuna Mosnita Noua se face pe Calea Buziasului si mai

apoi pe drumul judetean DJ 592. Accesul la parcela se face din drumul judetean DJ 592 pe
partea stanga, prin localitatea Mosnita Veche pe DJ 595D pana la iesire din localitate. Pe
partea stanga , pe De 63 se merge pana in dreptul parcelelor, in zona de est.

Conform PUZ Director pentru comuna Mosnita Noua, este propus spre largire drumul
de exploatare De 63 din est la drum cu prospect de 12m si realizarea unui nou drum paralel cu
Hcn 47 cu un prospect de 12m. Drumurile interioare propuse vor fi de 12m. Acest drum se va
corela cu drumurile propse prin planurile urbanistice aprobate deja la sud.

De asemenea au fost prevazute zone speciale pentru spatii verzi de aliniamet, rigole
pentru scurgerea apelor pluviale, dotari tehnico-edilitare si spatii de parcare .

Scurgerea apei pluviale de pe drumurile de incintă, se va face în profil longitudinal prin
rigolele carosabile proiectate iar în secţiune transversală prin pantele transversale de 2,5%;
scurgerea apei pluviale de pe trotuare şi alei se va face înspre zona verde prin panta
transversală de 1,5 % conform secţiunilor transversale.

Sistematizarea pe verticala
Dat fiind natura plana a zonei studiate, volumul de sistematizare pe verticala este redus,

lucrarile rezumandu-se la realizarea pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice
la rigolele stradale.
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3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ- REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI,

Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenului in suprafata de 14.940 mp,
intr-un numar de 17 parcele, din care:

- 14 parcele pentru locuinte,
- 1 parcele pentru dotari si servicii publice
- 2 parcele pentru zona verde.
Loturile sunt propuse pentru constructii individuale (izolate sau cuplate) cu maxim doua

unitati locative, cu suprafete cuprinse intre 650 mp si 960 mp in regim de inaltime de maxim
P+1E+M etaje.

Solutia propusa, este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei,
precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a
dotarilor cu echipare tehnico-edilitara caracteristica unei zone de locuit.

Prin P.U.Z. se propun următoarele operaţiuni :
• Generarea unui cartier rezidenţial cu dotări si servicii publice, ce va fi inclus în viitorul

P.U.G. al comunei Moşniţa Nouă. Din punct de vedere funcţional, se va înscrie în tipul
de subzonă rezidenţială cu locuinte si dotari si servicii publice compatibile zonei de
locuit : clădiri cu regim de inaltime P ÷ maxim P+1E+M.

• Rezervarea suprafeţelor de teren necesare noilor drumuri de acces şi propunerea unei
secţiuni transversale corespunzătoare, operaţie ce se va realiza etapizat, corelat cu
evoluţia zonei.

• Asigurarea suprafeţelor de teren necesare viitoarelor dotări si servicii.
• Asigurarea de spaţii verzi necesare zonei.
• Asigurarea locurilor de parcare necesare funcţionării zonei.
• Asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone

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

rezidenţială propusă, prin realizarea unui foraj centralizat, respectiv a unei fose septice
centralizate şi cu rezervarea unor suprafeţe de teren având o destinaţie specifică.

• Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă:
alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor
anexate, etc.

• Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenului cu parcele pentru locuinte
individuale si cuplate si dotari si servicii compatibile cu functiunea de locuit .

Realizarea de spaţii de comerţ si servicii de utilitate publică este permisă numai pe
parcelele nealocate pentru locuinţe, cu condiţia ca acestea să nu aduca aglomerari de
persoane, care sa depăşească 25 de locuri pentru fiecare tip de dotare / investitie.

Dotarile si serviciile permise in zona vor fi din gama :
• mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, comerţ cu amănuntul ;
• alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.
• unităţi pentru prestări servicii, sedii firme, activităţi de proiectare şi alte servicii

pentru profesii liberale
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Regimul de înălţime

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

Regimul de aliniere a construcţiilor

În cadrul studiului, pentru fiecare parcelă a fost stabilită limita maximă de implantare a
construcţiilor. Retragerea acestei limite faţă de aliniament (limita dintre domeniul public şi
domeniul privat ) a fost stabilită la 5,00 m.

Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine păstrând
posibilitatea evacuării apelor meteorice prin rigole la canalele existente, pentru îndepărtarea
excesului de umiditate.

Bilanţul teritorial

Bilanţul teritorial al zonei studiate s-a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă.
Proporţia dintre funcţiuni este prezentată în tabelul următor :

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS
Mp masurati % mp %

Teren arabil 14.940 100% - -

Circulatii - - 3.432 22,97%

Zona locuire propusa - - 9.412 63,00%

Dotari si servicii publice - - 1.050 7,03%

Spatii verzi - - 1.046 7,00%

TOTAL ZONA STUDIATA 14.940 100% 14.940 100%

Indici urbanistici :

- pentru locuinte

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru locuinţe:
P.OT. Max. = 35 %
C.U.T. Max. = 1,05

Regim de inaltime: P + 1E+M
H maxim cornisa = 8.00m
- retragere fata de aliniament 5,00m
- retragere fata de limita posterioara min. 10,00m pentru loturile de locuinte
- retragere fata de limitele laterale:

- pentru constructii P - P+M retragere de min. 3.00m
- pentru constructii P+1E+M
retragere de min. Hcornisa /2

Tipologia de locuire: locuinte individuale, cuplate sau cu doua unitati locative.
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Invelitoare sarpanta / terasa
Coama paralela cu drumul
Panta acoperisului = 25° - 45°

- pentru zona de dotari si servicii publice

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zona de dotari si servicii :
P.OT. Max. = 40 %
C.U.T. Max. = 1.2

Regim de inaltime: P + 1E +M
H maxim cornisa = 11.00m
- retragere fata de aliniament 5,00m
- retragere fata de limita posterioara min. 10,00m
- retragere fata de limitele laterale
- pentru constructii P - P+M retragere de min. 2.00m

- pentru constructii P+1E+M
retragere de min. Hcornisa /2

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

Colectarea si depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă în
containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată
pe bază de contract şi transportate la deponeul de la Timişoara.
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3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Zona analizata in PUZ va fi insotiţă de proiectele de infrastructură edilitară necesare
pentru viabilizarea parcelelor. Dotarea cu utilitati a zonei va face obiectul proiectelor de
specialitate. Gabaritele si calitatea retelelor vor fi avizate de detinatorii de utilitati ai localitatii
Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua.

Extinderea retelelor de apa si canalizare va fi realizata de catre beneficiar conform
avizului de oportunitate nr. 1844/28.10.2016.

3.6.1. Alimentarea cu apa

Amplasamentul studiat de P.U.Z. nu dispune de echipare hidroedilitară.
Alimentarea cu apa se va realiza centralizat prin extinderea reţelei de alimentare a loc.

Mosnita Veche. Această extindere de reţea va asigura şi debitul pentru stingerea unui eventual
incendiu în zona studiată.

Extinderea de conducta de apa se va executa din ţeavă de polietilenă PEHD, PE 80,
PN10, De110mm pe toată trama stradală proiectată, de lungime aproximativa 400m. Reţeaua
se va echipa cu hidranţi de incendiu subterani, ce vor asigura debitul de 5 l/s şi cu cămine de
vane pentru sectorizarea reţelei. Din extinderea retelei de apa propuse se vor racorda
bransamentele de apa. Branşamentul fiecărei parcele la reţeaua de alimentare cu apă se va
realiza cu prize de branşament PEHD şi robinet de concesie. Diametrul minim al conductelor
PEHD PN 10; PE 80, utilizat pentru realizarea bransamentelor de apa, va fi 32 mm.

Pe fiecare branşament se va monta un apometru de contorizare a consumului de apă.
Apometrele se vor monta în cămine de vizitare în interiorul proprietăţii la cel mult 1,0 m
distanta fata de limita de proprietate.

Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere
a reţelei de distribuţie a localitatii Mosnita. Această extindere va face parte din sistemul major
de alimentare cu apă a zonei de locuinţe în curs de dezvoltare. Extinderea se va realiza cu
conducte de polietilenă PEHD în lungul străzilor majore (stânga – dreapta faţă de parcele).

Pe reţeaua de apa proiectată se vor monta hidranţi subterani de incendiu DN 90 mm,
conform legislatiei in vigoare. Racordul de la conductele de apă până la hidranţi se realizează
printr-o conducta din PEHD PE 80, De 110 L = 2 m.

Hidranţii se vor amplasa în zona verde la maxim 2 m de carosabil.
La execuţia hidranţilor se va realiza la adâncimea de pozare a hidrantului un bloc de

ancoraj din beton C25/30 de dimensiunile 800x650x150 mm, bloc ce va fi aşezat pe un strat
de egalizare pe un beton C 2,8/3,5 cu o grosime de 75 mm.

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru
incendiu, pe parcelele propuse, prin conducte PEHD PE80, PN 10.

Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor
conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum
rezultă din breviarul de calcul vor fi asigurate de staţiile de pompare ale localităţii.
Dimensionarea retelelor se va face functie de dezvoltarea zonei.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele
următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-
zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de
execuţie (diametri retele) necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană
pentru reţelele edilitare din zonă.

Debitele de apă necesare pentru nevoile igienico-sanitare, cf. breviar de calcul sunt:
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Qzimed = 8,09 mc/zi = 0,094 l/s
Qzimax = 10,52 mc/zi = 0,122 l/s
Qorarmax = 1,34 mc/h = 0,372 l/s

3.6.2. Canalizarea menajera:

In prezent in zona nu exista retea de canalizare ape uzate menajere.
Canalizarea menajera se va realiza in sistem centralizat prin racordarea la reteaua de

canalizare a localitatii prin realizarea unei extinderi de retea. Reteaua de canalizare, material
PVC-KG, de lungime aproximativa 340 m, va avea diametrul minim 250 mm si va deservi
intreaga zona construita conform prezentului PUZ. Aceasta se va amplasa in axul strazii.

Pentru fiecare parcela de teren in parte se va realiza cate un racord de canal din tuburi
PVC tip KG. Traseul va fi perpendicular pe extinderea de conducta de canalizare propusa.

Delimitarea dintre racordul de canal si instalatia interioara de canalizare se va face in
caminele de racord ce se vor amplasa langa limita de proprietate, maxim 1 m fata de aceasta.

Diametrul minim al tuburilor PVC cu mufa utilizate pentru realizarea racordurilor de
canal va fi D=160 mm x 3,60 mm.

Sistemul de canalizare menajera va cuprinde:
- reteaua de canalizare exterioara si caminele aferente acesteia;
- racordurile de canalizare a instalatiilor de canalizarea interioare a fiecarei parcele in

parte, la canalizarea exterioara;
- caminele de racord la reteaua de canalizarea exterioara.
Reţeaua interioară de canalizare a zonei studiate se va realiza din tuburi PVC SN8 Dn

250 mm, în sistem gravitaţional. Pe traseu reţelelor de canalizare vor fi amplasate cămine de
vizitare şi intersecţie cu diametru de minim 1 m. Materialul din care sunt realizate conductele
au o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani).

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm
grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu
alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. Căminele de vizitare permit accesul la canale
în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau
pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448- 82,
având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de
fontă carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar
la interior prin tencuire.

Debitului de calcul pentru apa uzata menajera s-a determinat cf. STAS 1846-90:

Quzimed = 6,47 mc/zi 0,07 l/s
Quzimax = 8,42 mc/zi 0,10 l/s
Quorarmax
= 1,07 mc/h 0,30 l/s

Calitatea apelor evacuate la canalizare se va incadra in limitele prevazute de
legislatia in vigoare, HG 352/2005, respectiv Normativul NTPA 002/2005.
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3.6.3. Canalizarea pluviala:

Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri din interiorul parcelelor vor fi
colectate separat şi vor fi reintegrate în sol local pe aceste parcele prin bazine colectoare de 3
mc.

Apele pluviale de pe drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor
stradale iar apoi vor fi descarcate intr-o retea subterana de canalizare ape pluviale, ce va
deservii intreaga zona.

Înainte de descarcare in bazinul de retentie BR, apele pluviale vor fi trecute prin
separatorul de hidrocarburi SH, acesta avand rolul de a preepura apele posibil impurificate cu
uleiuri minerale si produse petroliere si reintroducerea acestora in circuitul natural in scopul
protejarii mediului. Din acest rezervor apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor
verzi prevăzute si ca rezerva de incendiu, iar prea plinul bazinului de retentie se va descarca
controlat in canalul ANIF Hcn47.

Sistemul de canalizare pluviala va cuprinde:
- rigole pentru colectarea apelor pluviale;
- 1 separator de hidrocarburi SH;
- bazin de retentie BR (80 m3);
- retea subterana de canalizare pentru ape pluviale (conducte PVC DN250-300, SN8);
- camine pentru ape pluviale.
Reteaua de canalizare va fi pozitionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm

grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, pe reteaua de canalizare pluvială s-
au prevăzut cămine de vizitare, conform STAS 3051-91.

Apele pluviale căzute pe zonele verzi se vor infiltra în sol.

La schimbarile de directie si pe tronsoanele lungi de teava vor fi prevazute camine de
vizitare. Gurile de scurgere, rigolele, caminele de vizitare si cele de racord vor fi rezistente la
trafic greu.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în
vigoare.
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BREVIAR DE CALCUL

DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL
Debitul de calcul pentru alimentarea cu apă si debitul de apa uzata evacuata, se
calculeaza conform SR1343-1/2006:

A. DEBITUL DE CALCUL PENTRU APA POTABILA PENTRU CONSUM
MENAJER:

Debitul de apă potabilă necesar pentru nevoile gospodăreşti şi publice ale locuitorilor s-
a determinat conform SR 1343-1/2006 considerând o normă de consum de 120 l/om.zi pentru
nevoi gospodăreşti şi 30 l/om.zi pt nevoi publice.

• Numarul de locuitori pentru zonă de locuinţe este de 4 persoane/parcela x 14
parcele = 56 persoane cu regim de functionare 24 ore/zi

• Numarul de personal pentru zonă dotări este de 6 persoane/parcela x 1 parcele = 6
persoane cu regim de functionare 8 ore/zi

1.1 Nevoi gospodăreşti

Categorie de consum nr.
qg

( l/om,animal,zi)

Ng = Nr. * qg

( l/zi )
Utilizatori 56 120 6720

Total Ng = 6720

Qzimed 1= Total Ng = 7,88 mc/zi 0,09 l/s
Kp

=
1,1

5
Ks

=
1,0

2
Qzimax 1 = Qzimed*Kzi = 10,25 mc/zi 0,12 l/s
Kzi=1,15
Qorarmax 1 =
Qzimax*Kor/24 = 1,28 mc/h 0,36 l/s
Kor=3,0

1.2 Nevoi publice

Categorie de consum nr.
qp

( l/om,animal,zi)

Np = Nr. * qp

( l/zi )
Utilizatori dotari si comert 6 30 180

Total Ng = 180

Qzimed 2= Total Np = 0,21 mc/zi 0,002 l/s
Kp

=
1,1

5
Ks

=
1,0

2
Qzimax 2= Qzimed*Kzi = 0,27 mc/zi 0,003 l/s
Kzi=1,15
Qorarmax 2= Qzimax*Kor/8
= 0,06 mc/h 0,017 l/s
Kor=1,75
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Necesar total apa potabila
Qzimed = 8,09 mc/zi 0,094 l/s
Qzimax = 10,52 mc/zi 0,122 l/s
Qorarmax = 1,34 mc/h 0,372 l/s

Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin extinderea reţelei de alimentare a loc.
Mosnita Veche. Această extindere de reţea va asigura şi debitul pentru stingerea unui eventual
incendiu în zona studiată.

B. DEBITUL DE CALCUL PENTRU CANALIZAREA APELOR MENAJERE

Debitele necesare sunt conform Standardului Român: STAS 1846-90
Se considera 80% din cerinta de apa potabila

Quzimed = 0,8*Qzimed = 6,47 mc/zi 0,07 l/s

Quzimax = 0,8*Qzimax = 8,42 mc/zi 0,10 l/s

Quorarmax = 0,8*Qorarmax = 1,07 mc/h 0,30 l/s

Reţeaua de canalizare se dimensionează la Quorarmax

Quorarmax = 1,07 mc/h 0,30 l/s

C. DEBITUL DE CALCUL PENTRU CANALIZAREA APELOR PLUVIALE

Se propune realizarea unui sistem de canalizare pluvială care să colecteze doar apele
pluviale de pe drumurile si trotuarele din zona studiată si care să le stocheze în bazinul de
retentie BR.

Preluarea apelor pluviale de pe drumurile si trotuarele propuse se realizeaza prin rigole
de scugere amplasate în lateralul drumurilor. Apa de ploaie va fi condusă prin reteaua de
canalizare pluvială propusă în zona studiată – retea deschisă constituită din rigole amplasate
în lateralul drumurilor din zona studiată – într-un bazin de retentie ape pluviale BR având un
volum de 80mc, dupa ce au fost “preepurate” într-un separator de hidrocarburi (SH) si produse
petroliere – conform plansei de Echipare edilitara. Din acest rezervor apele pluviale vor fi
utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute si ca rezerva de incendiu, iar prea plinul
bazinului de retentie se va descarca controlat in canalul ANIF Hc47

Se vor colecta în bazinul de retentie doar apele pluviale colectate de pe drumurile si
parcările din zona studiată, apele pluviale de pe acoperisurile investitiilor aflate în zona de
studiu, vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si retinute pe parcele, in bazine de cate 3 mc si
va fi utilizata la udat zonele verzi. Apele pluviale căzute pe zonele verzi se vor infiltra în sol.

Debitul de ape pluviale s-a calculat în baza STAS 1846-2/2007 pentru suprafata totală
de teren 1.4940 ha al PUZ-ului studiat.
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Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:
Qp = m x ΣS x Ø x i – unde;

m – coeficient de reducere a debitului de calcul, care ţine seama de capacitatea
de înmagazinare, în timp, a canalelor si de durata ploii de calcul, t ;

m = 0,8 pentru durata de scurgere t < 40 minute;
m = 0,9 pentru durata de scurgere t > 40 min.

i – intensitatea normală a ploii de calcul, functie de frecventa, f, si de durata ploii
de calcul, t, conform STAS 1846 – 90, in l/s /ha;

S – aria bazinului de canalizare aferent secţiunii de calcul, în ha;
S = S carosabil (se va lua in calcul doar carosabilul, aleile pietonale şi zonele

verzi aferente domeniului public deoarece apele pluviale colectate de pe parcele vor fi reţinute
la nivelul acestora in bazine de cate 3 m3 şi se vor reintegra în sol).

Sacoperis (construita) = cca. 20% din Slocuire + Sdotari si servicii
Sacoperis = 0,20 x (0.9256 + 0.1052) = 0,20 x 1.0308 = 0,20616 ha
Sdrumuri si platforme=0,3428 +0,55 x 1.0308 = 0,90974 ha
Szone verzi = 0,1204+ 0,25 x 1.0308 = 0,3781 ha
Stotal = 1.494 ha

Ø – coeficient de scurgere aferent ariei S; valorile se determina functie de
natura suprafetei bazinului de canalizare, conform tabel 1, SR 1846 – 2-2007

Ø = 0,95 – pentru acoperis;
Ø = 0,85 – pentru drumuri din asfalt;
Ø = 0,1 – pentru zone verzi.

Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV.
Conform SR 1846 – 90 tabel 2, frecventa ploii de calcul, f, este functie de clasa

de importanta a folosintei
Timpul de ploaie va fi : tp = tcs + L / Vi = 12 + 510/60 x 0,7 = 17.95 min.
Conform STAS 9470 zona 13, conform SR 1846 frecventa f 2/1
Din diagrama pentru calculul intensitatii ploii in zona 13 → i = 90 l/sec /ha

În concluzie;
Qp = 0,8 x90 x (0,20616 x 0,95 + 0,90974 x 0,85 + 0,3781 x 0,1)
Qp = 0,8 x 90 x 1,0069 = 72,50 l/s

Rezultă debitul de apă pluvială colectat la o ploaie:
Qcolectat = 17,95 x 72,50 x 60 /1000 = 78,08 m3.

Debitul de apă pluvială colectat anual (≈ 100 zile) este:
Qanual = 79 m3 x 100 zile /an = 7900 m3/an.

Bazinul de retenţie asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 80 m3

V = Q x tp =72.50 l/s x 17.95 min ≈ 80 m3.
Dimensiunile bazinului propus sunt:

L = 5 m, B =5 m, H = 2.7 m

Un calcul exact al debitului de ape pluviale rezultat poate fi realizat doar in momentul
obtinerii autorizatiei de construire a constructiilor ce vor reglementa suprafata construita si
zona verde finala.
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3.7. MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din
08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :
1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Fiind

P.U.Z. pentru zonă de locuinte si functiuni complementare, se vor crea noi spatii
de locuit si locuri de muncă, factor benefic la nivelul întregului oraş.

1.b. Se încadrează în P.U.Z. Cu caracter Director, aprobat cu HCL nr. 23/24.05.2005
1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren

valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi
rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi
luat în calcul şi în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de locuinte şi servicii
de interes general nu afectează mediul. În zona respectivă nu se utilizează
substanţe poluante care să afecteze mediul.

1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune
este conformă cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special
la :
2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile.

Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creaza
locuinte.

2.b. Nu e cazul.
2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.
2.d. Nu e cazul.
2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană.
2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie
afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a
mediului .

2.f.iii - nu e cazul.
2.g. Nu e cazul.

3.7.1.Protecţia calităţii apelor

Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul incadrarii
in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS
1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002.
Apa potabila: se va racorda la reteaua centralizata de alimentare cu apa a localitatii Mosnita
Veche.
Apa uzata: se va racorda la sistemul centralizat de canalizare a localitatii Mosnita Noua cu
descarcare in canalizarea municipiului Timisoara – prin extindere.
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Pe perioada implementării proiectului se vor respecta conditiile prevazute in avizul de
gospodărire a apelor nr. 22/21.02.2017.

După executie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta
apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întretinere necesare
evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerintele de calitate ale NTPA 002/’05.

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii Apelor 107/1996 cu modificările si
completările ulterioare precum si HG 188/2002 cu modificările si completările ulterioare.
Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în
limitele admise de Inspecţia pentru Protecţia Mediului, Legea Mediului nr. 137/1995 şi conform
STAS 1342/91, NTPA 001/2005.

Din punct de vedere al apelor de ploaie, măsurile pentru protecţia mediului sunt:
- pentru cele convenţional curate descarcarea lor în cadrul fiecarei parcele;
- pentru cele impurificate cu hidrocarburi deversarea lor prin separator hidrocarburi.
Apele meteorice se vor utiliza la udarea spatiilor verzi, iar surplusul va fi descărcat în

canalul ANIF HCn 47(se vor respecta normele NTPA 001/2002).
Având în vedere măsurile de mai sus şi modul de amplasare, activitatea în cadrul

investiţiei preconizate nu afectează direct apele de suprafaţă sau subterane.
Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere,

adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind
astfel impurificarea apelor subterane.

3.7.2. Protecţia aerului

Sistemul de alimentare cu apă nu generează surse de poluare a aerului.
Posibilităţi de poluare de acest gen pot apare numai în perioada de execuţie a lucrărilor.

Având în vedere însă durata relativ redusă a acesteia, poluarea respectivă nu este considerată
foarte importantă. In cadrul proiectului de organizare de şantier se va recomanda ca circulaţia
utilajelor să se facă la viteze reduse pentru a nu antrena cantităţi mari de praf şi pulberi, iar
dacă în timpul execuţiei se constată, la manipularea materialelor, emisii de pulberi în
suspensie, se va proceda la o umezirea corespunzătoare înainte de manipulare. Nu există
emanaţii de gaze.

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse
de poluare a atmosferei sunt, in principal cele legate de traficul rutier.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivelor sunt:
- Surse mobile - autovehiculele. Acestea genereaza poluarea atmosferei cu CO2, NOx, SO2,
hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc de-a lungul
traseului parcurs de autovehiculein incinta amplasamentului precum si in vecinatatea acestuia.

Ordinul 462/1993, abrogat partial de HG 128/2002 si modificat de Ordinul 592/2002 si de
Legea 104/2011, referitoare la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor
rutiere (art. 17), stipuleaza ca “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu
caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a
autovehiculelor rutiere operatiune ce se efectueaza la inmatricularea pentru prima data in tara
a autovehiculelor de productie indigena sau importate, cat si prin conditiile tehnice prevazute la
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inspectiile tehnice ce se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor
rutiere inmatriculate in tara”.

Avand in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezinta traficul din zona
amplasamentului studiat, in vederea diminuarii presiunii asupra factorului de mediu AER, prin
proiect au fost prevazute o serie de masuri:

- realizarea de drumuri interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament
pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana,
conform prevederilor Legii 265/2006.

3.7.3. Protecţia mediului
Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural

sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice, accentuand caracterul de
globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu uman - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care
utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma, astfel ca prin
regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi, utilizarea eficienta si durabila
a spatiului existent, asigurarea facilitatilor necesare pentru un cartier de locuire ce va asigura
dezvoltarea corespunzatoare a zonei studiate.

Implementarea planului ar rezolva atat cerinte socio-economice, cat si functionale,
armonizand cerintele cu potentialul zonei.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina
menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi
creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

�Se prevăd plantaţii de aliniament în lungul căilor de acces.
�Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puţin a unui arbore la o

suprafaţă de 150 mp de parcelă construibilă pentru casă, precum şi recomandarea de
împrejmuiri dublate cu gard viu.

�Spaţiul plantat pe fiecare parcelă în parte nu va fi mai mic de 25 % din suprafaţa
fiecărui lot.

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse va fi necesară asigurarea utilităţilor
aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

3.7.4. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării sistemului centralizat
de alimentare cu apă şi canalizare aferent zonei de locuinţe este conceput în sensul încadrării
în limitele admise de Agenţia pentru Protecţia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95. In
documentaţie nu sunt surse care să polueze sonor, peste limitele din STAS 10009/88,
70009/88 şi 12025/81.

Activitătile considerate surse de zgomot si vibratii se împart în două categorii:
- surse specifice perioadei de executie;
- surse specifice perioadei de exploatare.
Principale surse de zgomot şi vibraţii in timpul execuţiei sunt mijloacele de transport şi
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cele terasiere.
Având in vedere distantele mari până la cele mai apropiate locuinţe, aceste zgomote

se atenuează sub limita de 50 dB(A).
Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare

acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de
silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB, măsurat la limita incintei, conform
STAS 10009/88; imprejmuirea santierului cu panouri pentru evitarea propagării zgomotelor si
vibratiilor si a prafului.

Utilajele de transport şi cele terasiere dau în general un nivel de zgomot comparabil cu
cel produs pe un drum rutier obişnuit. Utilajele de transport sau terasiere vor acţiona un timp
limitat şi numai pe timpul zilei, neproducând, la limita celor mai apropiate locuinţe, depăşirea
nivelului normal de zgomot in mediul rural, pe perioade semnificative de timp.

Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor
respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot.

Având în vedere cele prezentate anterior, nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita
incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat nu este sesizabil.

Obiectivul prin natura activităţii nu va produce zgomote sau vibraţii.

3.7.5. Protecţia solului şi subsolului

Tehnologia desfăşurată pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare se
realizează în condiţiile prevenirii poluării solului cu exfiltraţii de apă uzată, care este vehiculată
în special prin instalaţiile de canalizare. În acest sens reţelele de canalizare s-au prevăzut a se
executa din conducte de PVC, iar materialele folosite pentru construcţia separatorului de
hidrocarburi sunt rezistente la acţiunea agenţilor chimici, biologici şi naturali.

3.7.6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Clădirile în care se desfăşoară activitatea sunt aliniate din punct de vedere urbanistic la
celelalte construcţii. Toate activităţile se vor desfăşura în interiorul constructiilor, accesul se
face direct din stradă, activitatea nu presupune zgomote.

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei
documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu
apă şi canalizare.

Aceste măsuri sunt în concordanţă cu prevederile din Legea Mediului 137/95 şi a
Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrările propuse se va respecta H.G. 930/2005 "Norme speciale privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară", cap. I, art. 5.

In zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

3.7.7. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

- deseuri menajere si asimilabile celor menajere;
- deseuri de ambalaje;
- deseuri din perioadele de edificare a constructiilor.
Deşeurile menajere si cele rezultate din ambalaje, se vor colecta în recipienţi metalici şi
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plastici şi vor fi depozitate în pubele de unde vor fi ridicate de firma specializata.
Deseurile din constructii se vor utiliza containere închise în incinta amplasamentului, ce vor

fi transportate conform cerintelor legale, în vehicule spălate pe amplasament.

3.7.8. Lucrări de refacere /restaurare a amplasamentului

Prin construcţia obiectivului nu se vor produce pagube ecologice care să necesite
lucrări de reconstrucţie. Suprafeţele libere rămase după construcţie vor fi betonate sau
gazonate. Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie se vor transporta şi depozita în
rampa de gunoi a localităţii în urma unui contract ce se va încheia cu o firma specializata.

3.7.9. Prevederi pentru monitorizarea mediului

În vederea eliminării posibilităţilor de poluare se vor respecta următoarele:
- deşeurile se vor colecta doar în recipientele special amenajate în acest scop. Aceste

recipiente se vor poziţiona atât în interior cât şi în curte;
- se va păstra ordine şi curăţenie în cadrul şi în jurul obiectivului.

3.7.10. Măsuri de protecţie a mediului

Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: Se
vor respecta directivele europene legate de protecţia mediului incidente, OUG 195/2005
aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente.

1. Managementul deşeurilor
rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate:
- Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere,
- Deşeuri de ambalaje
Deşeurile vor fi colectate selectiv in recipienţi cu această destinaţie si preluate de

societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, în
conformitate cu Legea nr. 27/2007 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2006 pentru modificarea
si completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

2. Protecţia calităţii apelor
Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condiţiile tehnice de execuţie,

conform cerinţelor avizatorilor. După perioada de execuţie se vor lua măsurile de gestionare
eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua
lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerinţele
de calitate ale NTPA 002/2005, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus.

Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul
încadrării în limitele admise de Inspecţia pentru Protecţia Mediului, Legea Mediului
nr.137/1995 şi conform prevederilor STAS 1342/91, NTPA 001/2005 si NTPA 002/2005.
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3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

obiective de utilitate publica = obiective care apartin domeniului public si sunt supuse
regimului de drept public.

Tabelul prezentat evidentiaza obiectivele de utilitate publica propuse a se realiza in zona
studiata.

• IDENTIFICAREA TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL

- Terenuri proprietate publică:
Domeniul public prezent în zona studiată include terenurile ocupate de străzi si trotuare.
-Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice:
Terenurile prezentate in plansa cu tipurile de proprietate marcate cu galben sunt proprietati
private ale persoanelor fizice sau juridice.

• DETERMINAREA CIRCULATIEI TERENURILOR INTRE DETINATORI
Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categoriile de costuri ce
vor cadea in sarcina autoritatii publice locale:
Organizarea reglementata in acest PUZ se adapteaza tramei stradale existente, propuse prin
planurile urbanstice zonale deja aprobate si a utilitatilor existente.
Costurile ce vor fi suportate de investitorul privat constau in racordarea la utilitatile existente
in zona si realizarea strazilor propuse conform profil transversal.
Suprafata totala de circulatii auto si pietonale propuse pentru reglementare este de 3432 m2,
iar pentru a realiza aceste reglementari este necasara trecerea din domeniu privat in domeniu
public a suprafetei.

DOMENII
CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI

National Judetean Local Suprafata Lungime
Cai de comunicatii x 3432 mp
Spatii verzi propuse x 1046 mp
Canal menajer x 340 ml
Conducta de apa x 400 ml
Conducta apa pluviala x 475 ml
Bazin de retentie 80 mc
Hidrant subteran de
incendiu x 3 buc

Retea electrica
subterana x 340 ml

Retea de
telecomunicatii x 340 ml

Stalpi de iluminat x 11 buc
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4. CONCLUZII- MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu cadrul conţinut al
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de
intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

� încadrarea în Planul Urbanistic Zonal cu caracter director – Mosnita
Noua

� Asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru
obiectivele prevăzute prin temă.

Toate terenurile având categoria de folosinţă agricolă, sunt supuse INTERDICŢIEI
TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdicţiei făcându-se numai cu respectarea
articolelor din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 republicată, cu plata taxei legale de
scoatere din circuitul agricol.

Cererea de scoatere din circuitul agricol se va face de către investitorul interesat, pe
baza unei documentaţii tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la
situaţia juridică a terenurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al statului, sau privat al
persoanelor fizice.

Intocmit,
arh. Loredana PESCARU


